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ขอบเขตการบรรยาย

•รายละเอียดโครงการ
•ตัวอยางงบประมาณโครงการ
•การเบิกคาใชจายโครงการฝกอบรม
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รายละเอียดโครงการ
   โครงการควรประกอบดวย

ชื่อโครงการ             ควรตรงกับทีข่อตั้งงบประมาณ
หลักการเหตุผล  บรรยายถึงสาเหตุและความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการ
วัตถุประสงค ระบถุึงเปาหมายของการดําเนินงานโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ  หมายถึงหนวยงานผูจัด/หนวยงานผูรวมจัด
ระยะเวลาดําเนินการ วนั เดือน ป ที่ดําเนินงานจัดโครงการ
สถานที่                           ชื่อของสถานที่ และสถานที่ตั้ง
กลุมเปาหมาย          ผูเขารับการอบรม/ผูเขารวมโครงการ

           (ไมรวมวิทยากร/กรรมการ/เจาหนาที่/
           พนักงานขับรถยนต)
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รายละเอียดโครงการ(ตอ)
วิธีการดําเนินงาน อบรมโดยการบรรยาย/อภิปราย/ฝกปฏิบัติ  

            การแขงขัน
งบประมาณ          ระบุประเภทเงิน  วงเงนิ และคาใชจายที่

            คาดวาจะจาย 
ผลที่คาดวาจะไดรบั ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวใน

                       โครงการ
การประเมินผลโครงการ   เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และหรือเชิงเวลา
การรายงานผล
ตารางฝกอบรม/หมายกําหนดการ
เอกสารประกอบโครงการ/รายละเอียดหลักสูตรฝกอบรม (ถามี)
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เอกสารประกอบการเบิกจาย
• โครงการที่ไดรับอนุมตัใิหดําเนินการ
• สรุปรายละเอียดที่ขอเบิกคาใชจายแตละประเภท
• เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จาง
• ใบเสร็จรับเงิน (กรณจีดัซื้อ/จางดวยเงินสด)
• ใบสั่งซื้อ/จาง (กรณีจัดซื้อ/จางเปนเงินเชื่อ)
• ใบรายงานการเดินทางไปราชการ (ถามี)

 กรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหแนบใบเสร็จรบัเงิน 
    กากบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ Itinerary Receipt
    และ Boarding Pass
• ใบสําคัญรับเงิน
•ใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงิน
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    ตัวอยาง งบประมาณโครงการฝกอบรม

  คาตอบแทน           - คาตอบแทนวิทยากรภายนอกที่เปน
บุคลากรของรัฐ

- คาตอบแทนวิทยากรภายนอกที่เปนเอกชน
- คาตอบแทนวิทยากรภายในสังกัด
- คาอาหารทําการนอกเวลา 

                       ของพนักงานขับรถยนต
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  ตัวอยาง งบประมาณโครงการฝกอบรม(ตอ)
   คาใชสอย - คาพิธีเปด – ปด

- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม
- คาพาหนะรับจาง
- คาเชาเหมาพาหนะ
- คาเชาอุปกรณ/สถานที่
- คาของที่ระลึกวิทยากร (เบิกไมได)
- คาของที่ระลึกการดูงาน(ไมเกิน 1,500 บาท)
- คาผานทางพิเศษ
- คาธรรมเนียมเขาชมในการศึกษา/ดูงาน
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  ตัวอยาง งบประมาณโครงการฝกอบรม(ตอ) 

    คาวัสดุ - คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาถายเอกสาร
- คาลางอัดรูป
- คาถานกลองดิจิตอล
- คาจัดพิมพประกาศนยีบัตร

      หมายเหตุ  คาวัสดุในการอบรมควรมีจํานวนเหมาะสมกับโครงการ         
           จัดซื้อ/จางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  

การพัสดุและไมควรจัดซื้อวัสดุถาวร
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   ตัวอยาง งบประมาณโครงการจัดนิทรรศการ
    คาตอบแทน -  คาอาหารทําการนอกเวลา
    คาใชสอย                -  คาใชจายเดินทางไปราชการ
                                    -  คาจางเหมาบริการ

-  คาเชาวัสดุ/อุปกรณ/เครื่องมือ
    คาวัสดุ     -  คาวัสดุตกแตงสถานที่

  -  คาวัสดุจัดนิทรรศการ
                      -  คาวัสดุประชาสัมพันธ
                     -  คาจัดพิมพสูจิบัตรโครงการ
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   ตัวอยาง งบประมาณโครงการจัดการประกวด/แขงขัน
  คาตอบแทน    -  คาอาหารทําการนอกเวลา

-  คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
         การประกวด/แขงขัน

  คาใชสอย        -  คาใชจายเดินทางไปราชการ(ถามี)
     -  คาของรางวัล/เงินรางวัล
     -  คาจางเหมาบริการ
     -  คาเชาวัสดุ/อุปกรณ/เครื่องมือ

  คาวัสดุ           -  วัสดุตกแตงสถานที่
                   -  คาจัดพิมพสูจิบัตรโครงการ

     -  คาถายเอกสาร                                
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    การเบิกคาใชจายโครงการฝกอบรมการเบิกคาใชจายโครงการฝกอบรม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย           ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย           

คาใชจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดในการฝกอบรม การจัดงานและ        งานและ        
การการประชุมระหวางประเทศ พประชุมระหวางประเทศ พ..ศศ. . 2549 2549 
และที่แกไขเพิ่มเติม และที่แกไขเพิ่มเติม ((ฉบับที่ ฉบับที่ 22) ) พพ..ศศ. . 2552 2552 
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 “การฝกอบรม”: อบรม ประชุม/สัมมนา(วิชาการ เชิงปฏิบัติการ)
บรรยายพิเศษ ฝกศึกษา ฝกงาน ดูงาน    โดยมีโครงการ / หลักสูตร /       
ชวงเวลาจัดที่แนนอน          เพื่อพัฒนาบุคคล /เพิ่มประสิทธิภาพ            
การปฏิบัติงาน  โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นิยาม

   ไมใชหลักสูตรการเรยีนการสอน การศึกษาตอ
   ไมใชการประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ        
   ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
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“บุคลากรของรัฐ” : ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงานลูกจาง
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

“เจาหนาที่” : บุคลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน

“การดูงาน” : การเพิ่มความรู /ประสบการณดวยการสังเกตการณ
ตามหลักสูตรการฝกอบรม/การประชุมระหวางประเทศและรวมถึง
การดูงานภายในประเทศที่หนวยงานจัดขึ้น

นิยาม (ตอ)
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คาใชจายในการคาใชจายในการฝกอบรมมี ฝกอบรมมี 33  ประเภทประเภท

  ��  การฝกอบรมประเภท ก 
 ��� การฝกอบรมประเภท ข
� การฝกอบรมบุคคลภายนอก
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บุคคลที่จะเบิกคาใชจายได
11. . ประธานในพิธีเปดประธานในพิธีเปด--ปด ปด 
      แขกผูมีเกียรตแิละผูติดตามแขกผูมีเกียรตแิละผูติดตาม
22. . เจาหนาที่เจาหนาที่
33. . วิทยากรวิทยากร
44. . ผูเขารับการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรม
55. . ผูสังเกตการณผูสังเกตการณ
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��  โครงการ / หลักสูตร การฝกอบรม ตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือ     
ผูไดรับมอบหมายกอนการดําเนินการ

���  การจัดฝกอบรม การเดินทางของเจาหนาที่ผูจัด
ฝกอบรม  และผูเขารับอบรมตองไดรับอนุมัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมตัิเดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ
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คาใชจายในการจัดฝกอบรมคาใชจายในการจัดฝกอบรม
เชนเชน

--  คาใชจายและตกแตงสถานที่คาใชจายและตกแตงสถานที่
--  คาใชจายพิธีเปด คาใชจายพิธีเปด –– ปดปด
--  คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ฯลฯคาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ฯลฯ
    ใหเบิกจายไดเทาทีจ่ายจริง ตามความจําเปนเหมาะสม     ใหเบิกจายไดเทาทีจ่ายจริง ตามความจําเปนเหมาะสม     
    และประหยัด  ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและประหยัด  ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
--  คาใชจายที่ไมตองทาํตามระเบียบพัสดุ ไดแกคาใชจายที่ไมตองทําตามระเบียบพัสดุ ไดแก
            คาอาหารวางคาอาหารวาง--  เครื่องดื่มเครื่องดื่ม
            คาอาหารคาอาหาร
            คาเชาที่พัก คาเชาที่พัก 
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คาสมนาคุณวิทยากร
หลักเกณฑการจาย
บรรยาย ไมเกิน 1 คน
อภิปราย / สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน
แบงกลุม – ฝกภาคปฏิบัติ

  – อภิปราย
            –  ทํากิจกรรม

วิทยากรจํานวนเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย

หลักฐานการจาย  แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร

ไมเกินกลุมละ ไมเกินกลุมละ 2 2 คนคน
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��นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม
��  ไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวาง
��  แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองไมนอยกวา 50 นาที
�ชั่วโมงการอบรมไมถึง50นาที แตไมนอยกวา 25 นาที
    เบิกคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง

การนับเวลาบรรยาย
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อัตราคาสมนาคุณวิทยากร

    ประเภทวิทยากร

  

อัตรา ( บาท : ชั่วโมง)

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก

1.วิทยากรเปนบุคลากร
ของรัฐ

ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 ไมเกิน 600

2.วิทยากรทีม่ิใชบคุลากร
ของรัฐ

ไมเกิน 1,600 ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 1,200
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อัตราคาสมนาคุณวิทยากร ( ตอ )
  ��  การการจายคาสมนาคุณวิทยากรในอัตราที่สูงกวา
กระทรวงการคลังกําหนด      ตองเปนผูที่มีความรู              
ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ ที่ไดรับ                    
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

 หมายเหตุ วิทยากรสังกัดมทร.พระนคร มาตรการประหยัด
        กําหนด 300 บาท / ชั่วโมง
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ใหเบิกเทาที่จายจริง ไมเกิน
อัตราคาอาหาร (บาท : วัน : คน)

ระดับการ
ฝกอบรม

สถานที่ราชการ
ในประเทศ มทร.

พระนคร ตางประเทศครบมื้อ ไมครบมื้อ
ประเภท ก ไมเกิน 700 ไมเกิน 500

มื้อละไมเกิน
150 บาท

ไมเกิน 
2,500 บาทประเภท ข ไมเกิน 500 ไมเกิน 300

บุคคลภายนอก ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 เบิกไมได
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ระดับการ
ฝกอบรม

สถานที่เอกชน
ในประเทศ ตาง

ประเทศ
ไมเกิน

ครบมื้อไมเกิน ไมครบมื้อไมเกิน
กระทรวง
การคลัง

มทร.
พระนคร

กระทรวง
การคลัง

มทร.
พระนคร

ประเภท ก 1,000 800 700  2 มื้อ 700
1 มื้อ 400 2,500

ประเภท ข 800 700 600 600

บุคคลภายนอก 800 500 600 300 เบิกไมได

คาอาหาร (ตอ )
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คาเชาที่พักคาเชาที่พัก
หลักเกณฑการจัดที่พัก
�จัดใหพัก 2 คน ขึ้นไปตอหอง 
     - ผูเขารับการฝกอบรม ประเภท ข / บุคคลภายนอก
     - ผูสังเกตการณ/เจาหนาที่     
���  จัดใหพักหองพักคนเดียวได
     - ผูเขารับการฝกอบรมประเภท  ก
      - ผูสังเกตการณ / เจาหนาที่ ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ที่เทียบเทาระดับ 9 ขึ้นไป 
      - กรณีมีเหตุจาํเปนหรือไมเหมาะสม        
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อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)

ระดับการฝกอบรม

คาเชาหองพักคนเดียวไมเกิน คาเชาหองพักคูไมเกิน
กระทรวง
การคลัง

มทร.
พระนคร

กระทรวง
การคลัง

มทร.
พระนคร

 ประเภท ก 2,000 1,500 1,100 800

ประเภท ข 1,200 1,200 750 700
บุคคลภายนอก 1200   800 750 600
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คายานพาหนะ
1.  ใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด ยืมจากสวนราชการอื่น /หนวยงานอื่น   

เบิกคาน้ํามนัเทาที่จายจริง
2.  ใชยานพาหนะประจําทาง / เชาเหมายานพาหนะ 
    เบิกไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน และประหยัดโดยจัดยานพาหนะ     

ดังนี้
     ประเภท ก    จัดตามสิทธิขาราชการประเภทบริหารระดับสูง
     ประเภท ข    จัดตามสิทธิขาราชการประเภทอํานวยการระดับตน
     บุคคลภายนอก    จัดตามสทิธิขาราชการประเภททั่วไป

      ระดับปฏิบัติการ
    ยกเวน การเดินทางโดยเครื่องบินสําหรับการฝกอบรมประเภท ก  ใหใช      

ชั้นธุรกิจ   แตถาไมสามารถเดินทางไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
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••    กรณีสวนราชการผูจัดไมจัดอาหาร กรณีสวนราชการผูจัดไมจัดอาหาร / / ที่พัก ที่พัก / / ยานพาหนะยานพาหนะ
    ใหสวนราชการผูจัดจายเงินในสวนที่ขาดตามพระราชกฤษฎีกา  ใหสวนราชการผูจัดจายเงินในสวนที่ขาดตามพระราชกฤษฎีกา  
    เดินทาง ใหแกเดินทาง ใหแก
              --  ประธาน แขกผูมีเกียรติ และผูติดตามประธาน แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
              --  วิทยากรวิทยากร
              --  เจาหนาที่เจาหนาที่
              --  ผูเขารับการอบรมผูเขารับการอบรม
              --  ผูสังเกตการณผูสังเกตการณ
••  กรณีผูเขารับการฝกอบรมกรณีผูเขารับการฝกอบรม//ผูสังเกตการณที่เปนบุคลากรของรัฐผูสังเกตการณที่เปนบุคลากรของรัฐ
    ใหเบิกจากตนสังกัดใหเบิกจากตนสังกัด
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การคํานวณเบี้ยเลี้ยง 
กรณีการฝกอบรมมีการจัดอาหาร

���  ใหนับเวลาตั้งแตออกจากที่อยู / ที่ทํางาน จนกลับถึง
    ที่อยู / ที่ทํางาน
� 24 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน หรือเกินกวา 12 ชั่วโมง 
    คิดเปน 1 วัน
� ใหหักคาเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดมื้อละ 1 ใน 3 ของ 
    อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
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ตัวอยางคํานวณตัวอยางคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงระหวางฝกอบรมมีการจัดอาหาร หลักสูตรอบรม  เบี้ยเลี้ยงระหวางฝกอบรมมีการจัดอาหาร หลักสูตรอบรม  33  วัน วัน 
จัดอาหารกลางวันให  ผูเขารับการอบรม จัดอาหารกลางวันให  ผูเขารับการอบรม ตําแหนงนักวิชาการพัสดุตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ      มีการชํานาญการ      มีการพักแรมออกจากบาน วันที่ พักแรมออกจากบาน วันที่ 1 1 เวลา เวลา 0505::00 00 นน  
กลับถึงบานวันที่ กลับถึงบานวันที่ 3 3 เวลา เวลา 2222::0000 นน. . รวมเวลา รวมเวลา 6565    ชั่วโมง นับวันชั่วโมง นับวัน
เดินทางได เดินทางได 33  วันวัน
เบิกคาเบี้ยเลี้ยงได เบิกคาเบี้ยเลี้ยงได 448800 บาทบาท
วิธีคิดวิธีคิด -- นับชั่วโมงนับชั่วโมง ==  1919++2424++22                  22                  =   =   6565 ชั่วโมงชั่วโมง

--  นับวันเดินทาง นับวันเดินทาง = = 6565//24 24 = = 2 2 ..71 71 =     =     3 3 วันวัน
--  คิดเบี้ยเลี้ยง       คิดเบี้ยเลี้ยง       =  =  33**2240 40 -- ((8080**33))

      =  =  720720 –– 22440   0   = = 44880 0 บาทบาท
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ตัวอยางคํานวณตัวอยางคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงระหวางฝกอบรมมีการจัดอาหาร หลักสูตรอบรม  เบี้ยเลี้ยงระหวางฝกอบรมมีการจัดอาหาร หลักสูตรอบรม  22  วัน วัน 
จัดอาหารกลางวันจัดอาหารกลางวันและเย็นใหกับผูและเย็นใหกับผูเขารับการเขารับการอบรมประเภท ก          อบรมประเภท ก          
มีการพักแรมออกจากบาน วันที่ มีการพักแรมออกจากบาน วันที่ 1 1 เวลา เวลา 0606::00 00 น กลับถึงน กลับถึงบาน  บาน  
วันที่ วันที่ 2 2 เวลา เวลา 2121::00 00 นน. . รวมเวลา รวมเวลา 39  39  ชั่วโมง นับวันเดินทางได ชั่วโมง นับวันเดินทางได                 
2 2 วัน  เบิกวัน  เบิกคาเบี้ยเลี้ยงได คาเบี้ยเลี้ยงได 27270 0 บาทบาท
วิธีคิดวิธีคิด -- นับชั่วโมงนับชั่วโมง ==  1818++2211                 =   =   3939 ชั่วโมงชั่วโมง

--  นับวันเดินทาง นับวันเดินทาง = = 3939//24 24   = = 11..625 625 =    =      22 วันวัน
  --  คิดเบี้ยเลี้ยง    คิดเบี้ยเลี้ยง      =   =   22**272700  -- ((9090**33))

      = = 540540 –– 27270   0   = = 270270 บาทบาท



31

กรณีจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก และสวนราชการไมจัดอาหารกรณีจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก และสวนราชการไมจัดอาหาร/ / 
ที่พัก ที่พัก / / ยานพาหนะยานพาหนะ

ใหจายเงินใหแกผูเขาฝกอบรมที่มิใชบุคลากรของรัฐ ดังนี้ใหจายเงินใหแกผูเขาฝกอบรมที่มิใชบุคลากรของรัฐ ดังนี้
คาอาหารคาอาหาร

--  ไมจัดอาหารทั้ง ไมจัดอาหารทั้ง 3 3 มื้อมื้อ จายจายไมเกิน ไมเกิน 240 240 บาท บาท / / วนั วนั / / คนคน
--  จัดอาหารให จัดอาหารให 2 2 มื้อ       มื้อ       จายจายไมเกิน ไมเกิน 80 80 บาท บาท / / วัน วัน / / คนคน
--  จัดอาหารให จัดอาหารให 1 1 มื้อมื้อ จายจายไมเกิน ไมเกิน 160 160 บาท บาท / / วนั วนั / / คนคน

คาเชาที่พักคาเชาที่พัก              เหมาจายไมเกิน เหมาจายไมเกิน 500500  บาท บาท / / วัน วัน / / คนคน
คายานพาหนะคายานพาหนะ  เบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป     เบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป     

  ระดับปฏิบัติงนระดับปฏิบัติงน
ใหจัดเฉพาะการอบรมภายในประเทศ หามเบิกคาเครื่องบิน  และใหใช ใหจัดเฉพาะการอบรมภายในประเทศ หามเบิกคาเครื่องบิน  และใหใช 
ใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ กกคใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ กกค. . กําหนดกําหนด
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คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม

••  คาลงทะเบียน เบิกไดเทาที่จายจริงคาลงทะเบียน เบิกไดเทาที่จายจริง

••  กรณีคาลงทะเบียน รวมคาอาหาร กรณีคาลงทะเบียน รวมคาอาหาร / / ที่พักที่พัก/ / ยานพาหนะทั้งหมดยานพาหนะทั้งหมด
หรือหนวยงานผูจัด จัดเลี้ยงอาหาร หรือหนวยงานผูจัด จัดเลี้ยงอาหาร / / ที่พัก ที่พัก / / ยานพาหนะทั้งหมดยานพาหนะทั้งหมด
ใหงดเบิกคาใชจายใหงดเบิกคาใชจาย

••  กรณีไมจัดอาหาร กรณีไมจัดอาหาร / / ที่พัก ยานพาหนะ ใหเบิกสวนที่ขาดที่พัก ยานพาหนะ ใหเบิกสวนที่ขาด                          
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กรณีผูเขาฝกอบรมเดนิทางไปฝกอบรมตางประเทศ โดยไดรับกรณีผูเขาฝกอบรมเดนิทางไปฝกอบรมตางประเทศ โดยไดรับ
ความชวยเหลือใหเบิกคาใชจายสมทบไมเกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือใหเบิกคาใชจายสมทบไมเกินวงเงินที่ไดรับ
ความชวยเหลือ ดังนี้ความชวยเหลือ ดังนี้
คาเครื่องบินคาเครื่องบิน

ไดรับไป ไดรับไป –– กลับ  กลับ  ::  งดเบิกงดเบิก
เที่ยวเดียว เที่ยวเดียว ::  เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกันแตไมสูงกวาสิทธิเบิกอีกหนึ่งเที่ยวชั้นเดียวกันแตไมสูงกวาสิทธิ

  
คาที่พักคาที่พัก

จัดให จัดให : : งดเบิกงดเบิก
ต่ํากวาสิทธิ ต่ํากวาสิทธิ ::  เบิกเพิ่มสวนที่ขาด เบิกเพิ่มสวนที่ขาด / / ไมเกินสิทธิไมเกินสิทธิ
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กรณีผูฝกอบรมเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศโดยไดรับความชวยเหลือกรณีผูฝกอบรมเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศโดยไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกคาใชจายสมทบ ไมเกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ ดังนี้ ใหเบิกคาใชจายสมทบ ไมเกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ ดังนี้ ((ตอตอ))
คาเบี้ยเลี้ยงคาเบี้ยเลี้ยง    

ไดรับต่ํากวาสิทธิ ไดรับต่ํากวาสิทธิ ::  เบิกสมทบไดไมเกินสิทธิเบิกสมทบไดไมเกินสิทธิ
มีการจัดอาหาร ระหวางฝกอบรม เบี้ยเลี้ยงคิดเหมือนอบรมมีการจัดอาหาร ระหวางฝกอบรม เบี้ยเลี้ยงคิดเหมือนอบรม
ในประเทศในประเทศ

คาเครื่องแตงตัวคาเครื่องแตงตัว
ต่ํากวาสิทธิ ต่ํากวาสิทธิ : : เบิกเพิ่มสวนที่ขาด เบิกเพิ่มสวนที่ขาด / / ไมเกินสิทธิไมเกินสิทธิ
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คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศ

      เบิกไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐเบิกไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐ

      มาตรการประหยัดของ มทรมาตรการประหยัดของ มทร. . พระนคร ป พพระนคร ป พ..ศศ. . 25525555
      ใหงดเบิกคาเครื่องแตงตัวใหงดเบิกคาเครื่องแตงตัว
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การจางจัดฝกอบรมการจางจัดฝกอบรม

เงินงบประมาณเงินงบประมาณ
หลักเกณฑ หลักเกณฑ / / อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนดอัตรา ตามที่ระเบียบกําหนด
วิธีการจัดจาง ตามระเบียบพัสดุวิธีการจัดจาง ตามระเบียบพัสดุ
ใชใบเสร็จรับเงินผูรับจาง เปนหลักฐานการเบิกจายใชใบเสร็จรับเงินผูรับจาง เปนหลักฐานการเบิกจาย



การจางจัดฝกอบรมการจางจัดฝกอบรม((ตอตอ))
เงินนอกงบประมาณ
• ใชหลักเกณฑการจางเอกชนจดัฝกอบรม/ดูงานดวยเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย อัตราไมเกินระเบียบกระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัย
กําหนด

• วิธีการจัดจาง ตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจางฝกอบรม/ดูงาน 
คัดเลือกโดยการเปรียบเทียบราคา ไมนอยกวา 3 ราย         กรณี          
ซื้อตั๋วเครื่องบนิเดนิทางไปตางประเทศตองทําหนังสือสอบถามราคา   
จากการบินไทย หากเปนสายการบินอื่นตองต่ํากวา 25%

•• ใชใบเสร็จรับเงินใชใบเสร็จรับเงินผูรับจางและผูรับจางและBoarding PassBoarding Passเปนหลักฐานการเบิกจายเปนหลักฐานการเบิกจาย
37
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การเทียบตําแหนงการเทียบตําแหนง
ประธาน แขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ วิทยากร ผูสังเกตการณ ประธาน แขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ วิทยากร ผูสังเกตการณ 
ที่มิใชบุคลากรของรัฐที่มิใชบุคลากรของรัฐ

11..ผูที่เคยรับราชการมาแลวเทียบเทาระดับตําแหนงครั้งผูที่เคยรับราชการมาแลวเทียบเทาระดับตําแหนงครั้งสุดทาย                    สุดทาย                    
กอนกอนออกจากราชการออกจากราชการ

22. . บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงไวแลวบุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงไวแลว
33. . วิทยากร วิทยากร –– อบรมประเภท ก เทียบเทาขาราชการอบรมประเภท ก เทียบเทาขาราชการ

                  ประเภทบริหารระดับสูงประเภทบริหารระดับสูง
                  อบรมประเภท ข เทยีบเทาขาราชการอบรมประเภท ข เทียบเทาขาราชการ
                  ประเภทอํานวยการระดับตนประเภทอํานวยการระดับตน

        เวนเวนแตเปนบุคคลตาม แตเปนบุคคลตาม 11. . ใหใชชั้นยศที่สงูกวาไดใหใชชั้นยศที่สงูกวาได
44. . นอกเหนือจากนี้ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณนอกเหนือจากนี้ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา        พิจารณา        

โดยยึดหลักเกณฑของโดยยึดหลักเกณฑของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง
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การเทียบตําแหนง การเทียบตําแหนง ((ตอตอ))

  ผูเขารับการฝกอบรมที่มีใชบุคลากรของรัฐผูเขารับการฝกอบรมที่มีใชบุคลากรของรัฐ
ประเภท ก  เทียบไมเกินขาราชการประเภท ก  เทียบไมเกินขาราชการ

ประเภทบริหารระดับสูงประเภทบริหารระดับสูง
ประเภท ข  เทียบไมเกินขาราชการประเภท ข  เทียบไมเกินขาราชการ

ประเภทอํานวยการระดับตนประเภทอํานวยการระดับตน
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การเบกิจายคาพาหนะ ไป การเบกิจายคาพาหนะ ไป –– กลบั  ระหวางกลบั  ระหวาง
ที่อยู ที่อยู / / ที่พัก ที่พัก / / ทีท่ํางานกับที่ฝกอบรม ใหอยูในทีท่ํางานกับที่ฝกอบรม ใหอยูใน
ดุลยพินิจของหวัหนาสวนราชการผูจัด ดุลยพินิจของหวัหนาสวนราชการผูจัด //
  ตนสังกัดตนสังกัด
มาตรการประหยัดของ มทรมาตรการประหยัดของ มทร. . พระนคร ป พพระนคร ป พ..ศศ. . 25552555
ใหงดเบิกคาพาหนะรับจางใหงดเบิกคาพาหนะรับจาง
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กรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบไดใหกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบไดให
หัวหนาสวนราชการใชดุลยพินิจใหเบิกจายไดหัวหนาสวนราชการใชดุลยพินิจใหเบิกจายได
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และโดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และ
ประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
เชนเชน

--  คาของที่ระลึกการดูงานคาของที่ระลึกการดูงาน
--  คาของที่ระลึกมอบวิทยากรคาของที่ระลึกมอบวิทยากร((ภายนอกภายนอก))
--  คาที่พักวิทยากรชาวตางประเทศคาที่พักวิทยากรชาวตางประเทศ
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                      การประเมินการฝกอบรม
ผูจัดฝกอบรม

รายงานผลการประเมินตอหัวหนาสวนราชการ ภายใน       
60 วัน  นับตั้งแตสิ้นสุดการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม/ผูสังเกตการณ ที่สวนราชการ/
หนวยงานอื่นเปนผูจัด
       รายงานผลการเขาอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการตนสังกัด
ภายใน 60 วัน นับตั้งแตเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
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คาใชจายในการจัดงานคาใชจายในการจัดงาน
จัดจัดงานตามแผนงานงานตามแผนงาน//โครงการตามภารกิจปกติโครงการตามภารกิจปกติ

ตามนโยบายของทางราชการ เชน วันคลายวันตามนโยบายของทางราชการ เชน วันคลายวันสถาปนาสถาปนา
สวนสวนราชการ  งานนิทรรศการ แถลงขาวประกวดหรือราชการ  งานนิทรรศการ แถลงขาวประกวดหรือ
แขงขันแขงขัน

หัวหนาหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา
อนุมัตใิหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม อนุมัตใิหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม 
และประหยัดและประหยัด
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กรณีจางจัดงานกรณีจางจัดงาน

••อยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการของงบประมาณอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการของงบประมาณ
••วิธีการจัดจางทําตามระเบียบพัสดุวิธีการจัดจางทําตามระเบียบพัสดุ
••ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจายใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจาย



มติคณะรัฐมนตรี
หนังสือที่ นว 89/2497 ลงวันที่ 1 เมษายน 2497

     “ขาราชการผูมีหนาที่ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง 
    จะอางวาไมรูกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน ขอบังคับ 
    อันตนจะตองปฏิบัตแิละอยูในหนาที่ของตนมิได 
    การที่ขาราชการปฏิบัติงานไมชอบดวยกฎหมายระเบียบ
    แบบแผนก็ดี   หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
    และระเบียบแบบแผนที่กําหนดก็ดี ใหถือวาเปนการผิดวินัย
    หรือหยอนสมรรถภาพแลวแตกรณี และใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงโทษตามควรแกกรณีตอไป........”
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กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช พุทธศักราช 25502550  มาตรา มาตรา 165165

    ““การจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะที่ไดการจายเงินแผนดิน จะกระทําไดเฉพาะที่ได
อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ รายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณหรือหรือกฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณหรือ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง................””

46



 

47


