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เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
การบริหารจัดการดานการบริหารจัดการดานงบประมาณรายจายของงบประมาณรายจายของภาครัฐภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25562556

วันวันอังคารอังคารที่ที่ 3030 กรกฎกรกฎาคมาคม 25525566 เวลาเวลา 0808..3030 –– 1616..3030 นน..
ณ หองประชุมสิริคุณากรณ หองประชุมสิริคุณากร 33 ชั้นชั้น 22 อาคารสิริคุณากรอาคารสิริคุณากร

มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน



กําหนดการ
“โครงการอบรมการบริหารจัดการดานงบประมาณรายจายของภาครัฐ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556”
ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556

ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและทําแบบทดสอบกอนรับการฝกอบรม
09.00-09.30 น. เปดการประชุม โดยรองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
09.30 – 10.30 น. บรรยายหัวขอ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดย

คุณสุวสา ภูออม ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญงาน
สํานักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวขอ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตอ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวขอ คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหวางประเทศ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม
14.45 – 16.30 น. ถาม – ตอบ



สารบัญสารบัญ

ระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เอกสารชุดที่ 1

ระเบียบคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ เอกสารชุดที่ 2



เอกสารชุดที่เอกสารชุดที่ 11

ระเบียบคาใชจายเดินทางระเบียบคาใชจายเดินทาง

ไปราชการในราชอาณาจักรไปราชการในราชอาณาจักร
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พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
(แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553)

สุวสา  ภูออม
สํานักงานคลังเขต 4 อุดรธานี

โทร. 0-4224-5787 ตอ 11

คาใชจายในการเดินทางคาใชจายในการเดินทางในราชในราชอาณาจักรอาณาจักร

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

บุคคลผูมีสิทธิบุคคลผูมีสิทธิ
1. ขาราชการ 8 ประเภท

2. ขาราชการประเภทอ่ืน
3. ลูกจาง
4. บุคคลภายนอก

ตํารวจ  ทหาร  ครู  พลเรือน  อัยการ  ตุลาการ  รัฐสภา  พลเรือนใน ม.
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การเทียบตําแหนงการเทียบตําแหนง
ตามหนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย. 51

ไดแก   ขาราชการการเมือง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สวนทองถิ่น  คณะส่ือมวลชน
ลูกจางทุกประเภท   พนักงานราชการ

ตําแหนง เทียบเทา ขรก. ตําแหนง/ระดับ
กํานัน อํานวยการ  ระดับตน
ผูใหญบาน ท่ัวไป  ระดับอาวุโส
แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน
ผูชวยผูใหญบานฯ  กรรมการหมูบาน

ท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน

พนักงานราชการ (แบงตามกลุมงานและระยะเวลาราชการ)

ลูกจางทุกประเภท ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน

การเทียบตําแหนงการเทียบตําแหนง
ตามหนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 105 ลว. 22 ก.ย. 51

ไดแก   ขาราชการสวนทองถิ่น   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถิ่น

ตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่น เทียบเทา ขรก. ตําแหนง/ระดับ
ระดับ 1 - 2 ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับ 3 - 5 ท่ัวไป ระดับชํานาญงาน
ระดับ 6 - 7 วิชาการ ระดับชํานาญการ

ระดับ 8 อํานวยการ ระดับตน
ระดับ 9 อํานวยการ ระดับสูง
ระดับ 10 บริหาร ระดับสูง
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1. อนุมัติใหเดินทาง
2. ยืมเงินราชการ
3. เดินทาง
4. อนุมัติเบิกคาใชจาย

ขั้นตอนการใชสิทธิขั้นตอนการใชสิทธิขั้นตอนการใชสิทธิขั้นตอนการใชสิทธิ

สิทธิสิทธิ : ไดรับคาใชจายเกิดข้ึนตั้งแตวันที่ไดรับ
อนุมัติเดินทาง / ออกจากราชการ

ผูมีอํานาจอนุมัติผูมีอํานาจอนุมัติ : อนุมัติตามระยะเวลากอน /
หลัง  ตามความจําเปน

ผูไดรับอนุมัติใหลากิจผูไดรับอนุมัติใหลากิจ // ลาพักผอนลาพักผอน :: ตอง
ขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวในการเดินทางดวย
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1. ไปราชการชั่วคราว
2. ไปราชการประจํา
3. กลับภูมิลําเนา

การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร

หมวดหมวด 11

การเดินทางไปราชการชั่วคราวการเดินทางไปราชการชั่วคราวการเดินทางไปราชการชั่วคราวการเดินทางไปราชการชั่วคราว
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1. นอกที่ตั้งสํานักงาน
2. สอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก
3. ไปชวยราชการ / รักษาการในตําแหนง/

รักษาราชการแทน
4. ขาราชการประจําตางประเทศระหวางอยูในไทย
5. เดินทางขามแดนชั่วคราว ตามขอตกลงระหวางประเทศ

ไปราชการชั่วคราวไปราชการชั่วคราวไปราชการชั่วคราวไปราชการชั่วคราว

คาใชจายในการเดินทางชั่วคราวคาใชจายในการเดินทางชั่วคราว
1. เบ้ียเลี้ยงเดินทาง
2. คาเชาที่พัก
3. คาพาหนะ
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย

เนื่องในการเดินทางไปราชการ
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การนับเวลาการนับเวลา ((มม.. 1616))
ตั้งแตออกจากที่อยู หรือที่ทํางานปกติ  จนกลับถึงที่

อยูหรือที่ทํางานปกติ

กรณีพักแรมกรณีพักแรม นับ 24 ชม. เปน 1 วัน
เศษที่เกินเกิน 12 ชม. นับเปน 1 วัน

กรณีไมพักแรมกรณีไมพักแรม เกินเกิน 12 ชม. เปน 1 วัน
เกินเกิน 6 ชม. นับเปน ครึ่งวัน

จันทรจันทร จันทรจันทร

0606..0000 1818..0000

ตัวอยางตัวอยาง :: นาย ขนาย ข.. ไปราชการกับ พนักงานขับรถยนตไปราชการกับ พนักงานขับรถยนต

1212 ชมชม..

จันทรจันทร จันทรจันทร

0606..0000 1818..0505
1212 ชมชม.. 55 นาทีนาที

นาย ขนาย ข..

พนักงานขับรถยนตพนักงานขับรถยนต

เบี้ยเลี้ยง ½ วัน = 120 บ.

เบี้ยเลี้ยง 1 วัน = 240 บ.
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การนับเวลาการนับเวลา ((ตอตอ))

กรณีลากิจ / พักผอน กอนปฏิบัติราชการ
ใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ

กรณีลากิจ / พักผอน หลังเสร็จส้ินปฏิบัติ
ราชการ  ใหนับถึงส้ินสุดเวลาปฏิบัติราชการ

ขาราชการประเภทขาราชการประเภท // ระดับระดับ อัตราอัตรา
บาทบาท::วันวัน

อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย ((ในประเทศในประเทศ))

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตน ระดับ 8 ลงมา

240

270
ท่ัวไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน , สูง ระดับ 9 ขึ้นไป
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คาเชาที่พักคาเชาที่พัก
จําเปนตองพักแรม

หามเบิก กรณีหามเบิก กรณี
พักในยานพาหนะ
ทางราชการจัดที่พักให



อัตราคาเชาที่พัก   เบิกได 2 ลักษณะ
คาเชาที่พัก

1. ลักษณะเหมาจาย
2. ลักษณะจายจริง

ถา เปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ตอง
เลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
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ขาราชการประเภทขาราชการประเภท // ระดับระดับ อัตราอัตรา
บาทบาท::วันวัน::คนคน

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ เหมาจาย

800

1,200

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตน         ระดับ 8 ลงมา
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เช่ียวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน , สูง           ระดับ 9 ข้ึนไป

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (1)อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (1)

ขาราชการประเภท/ระดับ หองพัก
คนเดียว

หองพักคู

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตน          ระดับ 8 ลงมา
- ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชา

หองพักคนเดียว
- กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพักรวมกันสองคนข้ึนไป

ตอหน่ึงหอง จายจริงไมเกินอัตราหองพักคู

บาท : วัน : คน

1,500 850
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อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (2)อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (2)

ขาราชการประเภท/ระดับ หองพัก
คนเดียว

หองพักคู

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน , สูง   ระดับ 9 ขึ้นไป
- จะเบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
หรือหองพักคูก็ได

2,200 1,200

บาท : วัน : คน

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (3)อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (3)

ขาราชการประเภท/ระดับ หองพักคนเดียว หองพักคู
วิชาการ   ระดับทรงคุณวุฒิ
บริหาร  ระดับสูง       ระดับ 10 ข้ึนไป
- จะเบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือ
หองพักคูก็ได
- กรณีเดินทางเปนหัวหนาคณะและ
จําเปนตองมีท่ีพักเพื่อประสานงานใหเบิกได
อีก 1 หอง (อัตราหองคนเดียว/หองชุดไม
เกิน 2 เทาของอัตราหองคนเดียว)

2,500 1,400

บาท : วัน : คน
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คาพาหนะคาพาหนะ
คาโดยสาร   คาเชายานพาหนะ
คาเชื้อเพลิง   คาระวางบรรทุก
คาจางคนหาบหามส่ิงของ ของผูเดินทาง

นิยามพาหนะประจําทางนิยามพาหนะประจําทาง
บริการทั่วไปเปนประจํา
เสนทางแนนอน
คาโดยสาร   คาระวางแนนอน

รถโดยสาร
ป.2
ป.1
V.I.P. 24 ที่นั่ง

รถไฟ
ช้ัน 3
ช้ัน 2

ทุกระดับ
จายจริง
ประหยัด
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รถไฟ

ตําแหนง/ระดับ
ทั่วไป – ชํานาญงานข้ึนไป

วิชาการ – ชํานาญการข้ึนไป
อํานวยการ

บริหาร
ช้ัน 1 น่ังนอนปรับอากาศ

(บนอ.ป.)

บริหารระดับตนข้ึนไป อํานวยการระดับตนข้ึนไป
วิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป    ทั่วไประดับชํานาญงานข้ึนไป

หรือระดับ 6 ข้ึนไป

(2) ไป-กลับระหวางท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน (ยกเวนยกเวน สอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก)

(3) ไปราชการในเขต กทม.

* ตํ่ากวาระดับขางตน  กรณีมีสัมภาระเดินทาง *

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางหลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางหลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางหลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจาง

(1) ไป-กลับระหวางท่ีพัก หรือท่ีทํางานกับสถานี/สถานท่ีจัดยานพาหนะ
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มม..2323 การเบิกคาพาหนะรับจางการเบิกคาพาหนะรับจาง
ขามเขตจังหวัดขามเขตจังหวัด

มม..2323 การเบิกคาพาหนะรับจางการเบิกคาพาหนะรับจาง
ขามเขตจังหวัดขามเขตจังหวัด

การเดินทางขามจังหวัดระหวางสถานที่อยู ที่พัก/ ที่ปฏิบัติราชการ
กับสถานียานพาหนะประจําทาง/สถานที่จัดยานพาหนะที่ตอง
ใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ และในเสนทาง
นั้นไมมียานพาหนะประจําทางใหบริการ

1. ขามจังหวัดระหวาง กทม กับ จังหวัดที่มีเขตติดตอ/ผาน
กทม. ใหเบิก เทาที่จายจริงเที่ยวละไมเกินไมเกิน 660000 บาทบาท

2. ขามจังหวัดอ่ืน นอกเหนือจากขอ 1 เบิกไดเทาที่จายจริง
เที่ยวละไมเกินไมเกิน 550000 บาทบาท

ม.25 การใชพาหนะสวนตัวไปราชการการใชพาหนะสวนตัวไปราชการ
จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา จึงจะมี
สิทธิเบิกเงินชดเชย

มม..2626 เงินชดเชยใหเบิกตามเกณฑที่เงินชดเชยใหเบิกตามเกณฑที่ กคกค กําหนดกําหนด
1. รถยนตสวนบุคคล    กม. ละ 4 บาท

2. รถจักรยานยนต      กม. ละ 2 บาท

• ตองไดรับอนุญาต (ถายสําเนาแนบเบิก)
• มีกรรมสิทธ์ิในพาหนะหรือไมก็ได
• ชดเชยทุกอยาง
• ไมมีเสนทางฯ (ใหผูเดินทางรับรองระยะทาง)
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เบิกคาเคร่ืองบินในอัตรา (ช้ันที่นั่ง)
ช้ันประหยัด / ช้ันต่ําสุด ช้ันธุรกิจ

ทั่วไป : ชํานาญงาน อาวุโส
วิชาการ : ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตน C 6-8

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เช่ียวชาญ

ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน  สูง C 9

คาโดยสารเครื่องบินในประเทศ

นอกจากขางตน กรณีมีความจําเปนเรงดวน ช้ันประหยัดช้ันประหยัด
ไมเขาหลักเกณฑใหเบิกไดเทียบเทาภาคพื้นดิน ตามสิทธิตามสิทธิ

1. กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน
ใหใชใบแจงหนี้เปนหลักฐานในการเบิกเงิน

2. กรณีจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงิน
และกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass)

หลักฐานการเบิกคาเครื่องบินหลักฐานการเบิกคาเครื่องบินหลักฐานการเบิกคาเครื่องบินหลักฐานการเบิกคาเครื่องบิน

3. กรณีซื้อ E-Ticket ใหใชใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itinery Receipt)
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คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเน่ืองในการ
เดินทางไปราชการ

คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเน่ืองในการ
เดินทางไปราชการ

นิยาม
จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย

ไมมีกม. ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ

ไมเกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติ

หัวหนาสวนราชการ
อาจออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงาน
งบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ
ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและประหยัดได

มาตรา 6
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สัญญายืมเงินเลขท่ี วันท่ี สวนท่ี 1
แบบ 8708

(1)
ชื่อผูยืม                                                     จํานวนเงิน บาท

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ท่ีทําการ (2)
วันท่ี         เดือน (3) พ.ศ.

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เรียน (4)

ตามคําส่ัง/บันทึก ท่ี (5) ลงวันท่ี                                                ไดอนุมัติให
ขาพเจา (6) ตําแหนง
สังกัด                                                                             พรอมดวย (7)

เดินทางไปปฏิบัติราชการ (8)
โดยออกเดินทางจาก

บานพัก            สํานักงาน            ประเทศไทย ต้ังแตวันท่ี            เดือน (9) พ.ศ. เวลา              น.
และกลับถึง              บานพัก                สํานักงาน            ประเทศไทย  วันท่ี      เดือน        พ.ศ. เวลา          น.
รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี                                                         วัน                            ชั่วโมง

ขาพเจาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ             ขาพเจา               คณะเดินทาง  ดังน้ี (10)

คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท                                                    จํานวน                         วัน   รวม บาท
คาเชาท่ีพักประเภท จํานวน                         วัน   รวม                               บาท
คาพาหนะ รวม                               บาท

คาใชจายอื่น รวม                               บาท

รวมเงินท้ังส้ิน                                                บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง  และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน
(11) ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ                                                                   ผูขอรับเงิน

(                                                                  )

ตําแหนง

สวนท่ี 1 (ตอ)

(เหมาจาย)
(พาหนะสวนตัว 120 กม.*2*4 บ.)

1,600
960

2
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได

ลงชื่อ...................................(12)...................................
(.............................................................................)

ตําแหนง..........................................................................
วันท่ี................................................................................

อนุมัติใหจายได

ลงชื่อ..............................(13).........................................
(.............................................................................)

ตําแหนง..........................................................................
วันท่ี................................................................................

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน........................(14)...................................บาท
(.............................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว.

ลงชื่อ...........................(15)............................ผูรับเงิน
(............................................................)

ตําแหนง...........................................................
วันท่ี..................................................................

ลงชื่อ..........................(16)...............................ผูจายเงิน
(............................................................)

ตําแหนง...........................................................
วันท่ี..................................................................

จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี......................................................วันท่ี.........................................................................

หมายเหตุ..........................................................(17)...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

จนท.ผูมีหนาที่รับผิดชอบ    หรือ
ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร

ขาพเจาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ชื่อสวนราชการ                                                          จังหวัด แบบ 8708
ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ                                        ลงวันท่ี            เดือน                 พ.ศ.

สวนท่ี 2

ท่ี

ลําดับ ช่ือ (18) ตําแหนง (19)

คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาใชจายอื่น

รวม

(21)

ลายมือช่ือ

ผูรับเงิน (22)

วันเดือนป

ท่ีรับเงิน (23)

หมายเหตุคาใชจาย (20)

รวมเงิน (25) ตามสัญญาเงินยืมเลขท่ี (24) วันท่ี

จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน (ตัวอักษร)                       (26) ลงชื่อ (27) ผูจายเงิน
(                                                         )

ตําแหนง
วันท่ี
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ระเบียบคาใชจายในการระเบียบคาใชจายในการ
ฝกอบรมของสวนราชการฝกอบรมของสวนราชการ
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สุวสา   ภูออม
สํานักงานคลังเขต 4 อุดรธานี

คาใชจายในการฝกอบรมของคาใชจายในการฝกอบรมของ
สวนราชการสวนราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม    การจัดงานระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม    การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ  พและการประชุมระหวางประเทศ  พ..ศศ..25492549 ((แตแต 2323 กันยายนกันยายน 25492549))

และ  ฉบับที่และ  ฉบับที่ 22 พพ..ศศ..25522552 ((แตแต 2323 ธันวาคมธันวาคม 25522552))
และ  ฉบับที่และ  ฉบับที่ 33 พพ..ศศ.. 25552555 ((แตแต 1717 กันยายนกันยายน 25552555))

นิยาม การฝกอบรมนิยาม การฝกอบรม
• อบรม     ประชุม / สัมมนา (วิชาการ/เชิงปฏิบัติการ)
• บรรยายพิเศษ    ฝกศึกษา    ฝกงาน ดูงานดูงาน
• มีโครงการ / หลักสูตร
• เพ่ือพัฒนาบุคคล / เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
• ไมมีการรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

* ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน
ไมใชการประชุมหารือ  ประชุมทํางาน
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วิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงาน
• ทราบระดับการอบรม
• ประมาณการคาใชจาย
• ขออนุมัติหลักสูตร / โครงการ
• ขออนุมัติจัด เดินทางไปจัด เขารับอบรมดูงาน
• ยืมเงิน

1

การฝกอบรมแบงเปน 3 กลุม
 การฝกอบรมประเภท ก : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหน่ึงเปน

บุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการ ตําแหนงประเภท

- ทั่วไป ระดับ (ทักษะพิเศษ)
- วิชาการ ระดับ (เชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)
- อํานวยการ ระดับ (สูง)
- บริหาร ระดับ (ตนและสูง)

หรือตําแหนงที่เทียบเทา
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การฝกอบรมแบงเปนการฝกอบรมแบงเปน 33 กลุมกลุม ((ตอตอ))
 การฝกอบรมประเภท ข : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่ง

เปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการ ตําแหนงประเภท
- ทั่วไป ระดับ (ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน  และอาวุโส)
- วิชาการ ระดับ (ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ)
- อํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา

 การฝกอบรมบุคคลภายนอก : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใชบุคลากรของรัฐ

ขอขอ 77 คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมคาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน  และการประชุม
ระหวางประเทศ  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือระหวางประเทศ  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือ

กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดกําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติได
ใหหัวหนาสวนราชการ  ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังใหหัวหนาสวนราชการ  ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ขอขอ 88 โครงการ / หลักสูตรการฝกอบรมท่ีสวนราชการจัด  หรือ
จัดรวมกับหนวยงานอื่น ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

เพ่ือเบิกคาใชจายตามระเบียบน้ี    ดังน้ี

ขอขอ 99 การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรม
ในประเทศ เทานั้นในประเทศ เทานั้น
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* ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  ตามความจําเปน  เหมาะสม
และประหยัด

1. คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานท่ีฝกอบรม
2. คาใชจายในพิธีเปด – ปด การฝกอบรม
3. คาวัสดุ  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ
4. คาประกาศนียบัตร
5. คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
6. คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
7. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
8. คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
9. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม

ขอขอ 88 ((ตอตอ))

** ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท
10. คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม

*** ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง  แหงละไมเกิน 1,500 บาท
11. คาของสมนาคุณในการดูงาน

**** ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
12. คาสมนาคุณวิทยากร
13. คาอาหาร
14. คาเชาท่ีพัก
15. คายานพาหนะ

ขอขอ 88 ((ตอตอ))
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1. ประธานในพิธีเปด-ปด   แขกผูมีเกียรติ  และผูติดตาม
2. เจาหนาที่
3. วิทยากร
4. ผูเขารับการฝกอบรม
5. ผูสังเกตการณ

บุคคลที่จะเบิกคาใชจายไดบุคคลที่จะเบิกคาใชจายได ((ขอขอ 1010))

“คาใชจายในการฝกอบรมใหสวนราชการผูจัดเปนผูเบิกจาย แตถาจะเบิกจากตนสังกัด
ใหสวนราชการผูจัดฝกอบรมรองขอ  และสวนราชการตนสังกัดตกลงยินยอม

1. เคยเปนบุคลากรของรัฐ   เทียบตามระดับตําแหนงคร้ังสุดทายกอน
ออกจากราชการ

2. บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
3. วิทยากร * ประเภท ก    เทียบเทาขาราชการ   บริหารระดับสูง

* ประเภท ข/บุคคลภายนอก  เทียบ  อํานวยการระดับตน
นอกจาก 1 - 3 ขางตน  หน.สรก.เจาของ งปม. พิจารณาเทียบตําแหนง

ตามความเหมาะสม  โดยยึดหลักขอ 2. เปนเกณฑ

การเทียบตําแหนงการเทียบตําแหนง ((ขอขอ 1111))
((ประธานฯ แขกผูมีเกียรติ ผูติดตามประธานฯ แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม // เจาหนาท่ีเจาหนาท่ี // วิทยากรวิทยากร // ผูสังเกตการณผูสังเกตการณ))
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* อบรมขาราชการประเภท ก
เทียบไดไมเกินสิทธิ   ตําแหนง บริหารระดับสูง

** อบรมขาราชการประเภท ข
เทียบไดไมเกินสิทธิ   ตําแหนง  อํานวยการระดับตน

การเทียบตําแหนงการเทียบตําแหนง ((ขอขอ 1212))
((ผูเขารับการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรม -- ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ))

คาพาหนะเดินทางคาพาหนะเดินทาง ((ขอขอ 1313))

การเบิกจายเบิกคาพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหวาง
ที่อยู / ที่พัก / ที่ปฏิบัติราชการ           ที่ฝกอบรม

อยูในดุลยพินิจของ หน.สรก.ผูจัดการฝกอบรม
หรือสวนราชการตนสังกัด
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อัตราคาสมนาคุณวิทยากรอัตราคาสมนาคุณวิทยากร ((ขอขอ 1414))
อัตรา (บาท : ช่ัวโมง)

ประเภทวิทยากร ประเภท ก ประเภท ข
บุคคลภายนอก

1. วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ ไมเกิน 800 ไมเกิน 600
2. วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ ไมเกิน 1,600 ไมเกิน 1,200

พระ   ผูรับบํานาญพระ   ผูรับบํานาญ ((ไมถือเปนบุคลากรของรัฐไมถือเปนบุคลากรของรัฐ))

คาสมนาคุณวิทยากรคาสมนาคุณวิทยากร ((ขอขอ 1414))
หลักเกณฑการจาย
 บรรยาย ไมเกิน 1 คน
 อภิปราย/สัมมนาเปนคณะ (รวมผูดําเนินการอภิปราย) ไมเกิน 5 คน
 แบงกลุม - ฝกภาคปฏิบัติ

- อภิปราย /สัมมนา
- ทํากิจกรรม

 วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉล่ียจาย
 นับช่ัวโมงการฝกอบรม ไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวางฯ

หลักเกณฑการจาย
 บรรยาย ไมเกิน 1 คน
 อภิปราย/สัมมนาเปนคณะ (รวมผูดําเนินการอภิปราย) ไมเกิน 5 คน
 แบงกลุม - ฝกภาคปฏิบัติ

- อภิปราย /สัมมนา
- ทํากิจกรรม

 วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉล่ียจาย
 นับช่ัวโมงการฝกอบรม ไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวางฯ

ไมเกินกลุมละ 2 คน
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 กรณีใชวิทยากรที่มคีวามรู และประสบการณเปนพิเศษ
- รับคาสมนาคุณสูงกวาได
- อยูในดุลยพินิจ หน.สรก.เจาของ งปม.

 สวนราชการจัด หรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น  ถาวิทยากร
ไดรับคาสมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว  ใหสวนราชการที่จัด
ฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณ  เวนแต ตกลง กค. เปนอยางอื่น

คาสมนาคุณวิทยากรคาสมนาคุณวิทยากร ((ขอขอ 1414))

การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
เอกสารหมายเลข 1

ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร

ชื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรม..........................................................................................
โครงการ / หลักสูตร......................................................................................................

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.....................

ขาพเจา....................................................................................................อยูบานเลขที่..................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด...........................................
ไดรับเงินจาก..................................................................................................................................ดังรายการตอไปนี้

รายการ จํานวนเงิน

รวม

จํานวนเงิน (...................................................................................................)

(ลงชื่อ).....................................................................ผูรับเงิน

(ลงชื่อ).....................................................................ผูจายเงิน
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คาอาหารคาอาหาร ((บาทบาท :: วันวัน :: คนคน)) ((ขอขอ 1515))

สถานที่ราชการสถานที่ราชการ//รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ สถานที่เอกชนสถานที่เอกชน

- ครบทุกมื้อ        ไมเกิน 500 ไมเกิน 800
- ไมครบทุกมื้อ    ไมเกิน 300 ไมเกิน 600

- ครบทุกมื้อ       ไมเกิน 700 ไมเกิน 1,000
- ไมครบทุกมื้อ   ไมเกิน 500 ไมเกิน 700

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก

ประเภท ก

อัตราคาเชาที่พักอัตราคาเชาที่พัก ((บาทบาท :: วันวัน :: คนคน)  ()  (ขอขอ 1616))

พักคนเดียว พักคู

ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750

ไมเกิน 2,000 ไมเกิน 1,100

ประเภทข  และ
บุคคลภายนอก

ประเภท ก
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มีการจัดที่พัก / ออกคาเชาที่พักให   เบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง
แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2 และ 3 ดังนี้

1. จัดใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป  โดยใหพักหองพักคู
- การฝกอบรมประเภท ข / บุคคลภายนอก
- ผูสังเกตการณ / เจาหนาที่  เทียบเทาประเภท ข
- ยกเวน  ไมเหมาะสม   มีเหตุจําเปน

2. จัดใหพักหองพักคนเดียวได
- ผูสังเกตการณ / เจาหนาที่  เทียบเทาประเภท ก

3. ประธาน / แขกผูมีเกียรติ / ผูติดตาม / วิทยากร   พักคนเดียว   หรือ
พักคูก็ได    และเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง

คาเชาท่ีพักฝกอบรม (ขอ 16)

คายานพาหนะคายานพาหนะ ((ขอขอ 1717 ))

1. ยานพาหนะของสวนราชการผูจัด / ยืมจากสวนราชการอื่น
/ หนวยงานอื่น   เบิกคานํ้ามันเชื้อเพลิงเทาท่ีจายจริง

2. ยานพาหนะประจําทาง / เชาเหมายานพาหนะ  ดังน้ี
ใหจัดยานพาหนะ โดยอนุโลมตามสิทธิของขาราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง  ตามความจําเปน และประหยัด
กรณีวิทยากรมีถิ่นท่ีอยูในทองท่ีเดียวกับสถานท่ีจัดฝกอบรม  จะเบิกจายคาพาหนะ

รับจางไป-กลับใหแกวิทยากรก็ได (ใช บค.วิทยากร เปนหลักฐานการจาย)
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คายานพาหนะคายานพาหนะ ((ขอขอ 1717)) ตอตอ

ฝกอบรมขาราชการประเภท ก
ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ  ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง

เวนแต เคร่ืองบิน  ใหใชช้ันธุรกิจ (ถาไมไดใหเดินทางโดยช้ันหนึ่ง)

ฝกอบรมขาราชการประเภท ข
ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

ฝกอบรมบุคคลภายนอก
ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 ประธาน   แขกผูมีเกียรติ   ผูติดตาม   เจาหนาที่   และวิทยากร
ใหสวนราชการผูจัด   จายคาใชจายสวนที่ไมไดจัด

 ผูเขาอบรม   ผูสังเกตการณที่เปนบุคลากรของรัฐ เบิกจากตนสังกัด

ยกเวนยกเวน
1. คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามระเบียบฝกอบรม
2. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ถาผูจัดจัดอาหารบางมื้อ ใหหักเบี้ยเลี้ยงมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง

กรณีผูจัดไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ (ขอ 18)

(ท้ังหมด หรือจัดใหบางสวน) จาย ตาม พรฎ.เดินทางไปราชการฯ
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1. คาอาหาร
- จัดอาหารให 2 มื้อ ไมเกิน 80 บาท/วัน
- จัดอาหารให 1 มื้อ ไมเกิน 160 บาท/วัน
- ไมจัดอาหารใหท้ัง 3 มื้อ ไมเกิน 240 บาท/วัน

2. คาเชาท่ีพัก      เหมาจายไมเกิน 500 บาท/วัน
3. คาพาหนะ       ตามสิทธิขาราชการตําแหนงระดับปฏิบัติงาน
4. ใชแบบใบสําคัญรับเงินทายระเบียบฯ

กรณีผูจัดไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ (ขอ 19)
(บุคคลภายนอก)

ใหจายเงินใหแกผูเขารับการฝกอบรม  ดังน้ี

แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอก

ชื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรม...........................................................................โครงการ / หลักสูตร.................................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............ถึงวันที่.............เดือน............................พ.ศ............ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม / ผูสังเกตุการณ รวมทั้งส้ิน....................คน
ผูเขารับการฝกอบรม / ผูสังเกตกุารณ  ไดรับเงินจากกรม........................................................... กระทรวง..........................................................

ปรากฎรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

ชื่อ - สกุล ที่อยู
คาอาหาร คาเชาที่พัก คาพาหนะ รวมเปนเงิน

วัน เดือน ป ลายมือชื่อ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวมเปนเงินทั้งส้ิน

ลงชื่อ....................................................................ผูจายเงิน

(...........................................................)

ตําแหนง...........................................................................
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การคํานวณเบี้ยเลี้ยง ถาในการฝกอบรมมีการจัดเลี้ยงอาหาร

* นับเวลาตั้งแตออกจากท่ีอยู  ท่ีทํางาน  จนถึงท่ีอยู  ท่ีทํางาน
แลวคํานวณเบ้ียเลี้ยง 24 ชม. = 1 วัน  เศษเกิน 12 ชม. = 1 วัน

• หักเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เหมาจาย (มื้อที่จัดอาหารใหแลว)  (ขอ 20 วรรคแรก)

• ไมมีเบี้ยเลี้ยงคร่ึงวัน

((ตัวอยางตัวอยาง -- 11))

ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
ไปอบรมที่ จไปอบรมที่ จ..อุดรธานี   วันจันทร  เวลาอุดรธานี   วันจันทร  เวลา 0909..0000 –– 1616..0000 นน..
((ออกจากที่พัก เวลาออกจากที่พัก เวลา 0606..0000 นน.. กลับถึงที่พัก เวลากลับถึงที่พัก เวลา 1818..3030 นน.).)

ผูจัดอบรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผูจัดอบรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 11 มื้อมื้อ

ถามถาม !! ไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาทไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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จันทรจันทร จันทรจันทร

0606..0000 1818..3030

เกินกวาเกินกวา 1212 ชั่วโมงชั่วโมง == 11 วันวัน
เบ้ียเลี้ยงเบ้ียเลี้ยง 240240 บบ.. หักหัก อาหารอาหาร 11 มื้อมื้อ ((8080 บบ.).) == 160160 บบ..

เบ้ียเลี้ยงเบ้ียเลี้ยง == 160160 บาทบาท

ตอบตอบ
1212 ชมชม.. 3030 นาทีนาที

((ตัวอยางตัวอยาง -- 22))

ขาราชการระดับปฏิบัติงานขาราชการระดับปฏิบัติงาน
ไปอบรมที่  ศาลากลางจังหวัดขอนแกนไปอบรมที่  ศาลากลางจังหวัดขอนแกน

วันจันทร  เวลาวันจันทร  เวลา 0909..0000 –– 1616..0000 นน..
((ออกจากที่พัก  เวลาออกจากที่พัก  เวลา 0808..0000 นน.. กลับถึงที่พัก เวลากลับถึงที่พัก เวลา 1717..0000 นน.).)

ผูจัดอบรมไมไดจัดเลี้ยงอาหารผูจัดอบรมไมไดจัดเลี้ยงอาหาร

ถามถาม !! ไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาทไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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จันทรจันทร จันทรจันทร

0808..0000 1717..0000

ตอบตอบ
99 ชมชม..

99 ชั่วโมงชั่วโมง == 00
ระเบียบฝกอบรมไมมีเบ้ียเลี้ยงครึ่งวันระเบียบฝกอบรมไมมีเบ้ียเลี้ยงครึ่งวัน

ตามขอตามขอ 1818 ((22))

((ตัวอยางตัวอยาง -- 33))

ขาราชการระดับชํานาญการขาราชการระดับชํานาญการ
ไปอบรมที่ โรงแรมพลูแมน จไปอบรมที่ โรงแรมพลูแมน จ..ขอนแกนขอนแกน

วันจันทร  เวลาวันจันทร  เวลา 0909..0000 –– 1616..0000 นน..
((ออกจากที่พัก  เวลาออกจากที่พัก  เวลา 0808..0000 นน.. กลับถึงที่พัก เวลากลับถึงที่พัก เวลา 1717..0000 นน.).)

ผูจัดอบรม เลี้ยงอาหารกลางวันผูจัดอบรม เลี้ยงอาหารกลางวัน 11 มื้อมื้อ

ถามถาม !! ไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาทไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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จันทรจันทร จันทรจันทร

0808..0000 1717..0000

ตอบตอบ
99 ชมชม..

99 ชั่วโมงชั่วโมง == 00
ระเบียบฝกอบรมไมมีเบ้ียเลี้ยงครึ่งวันระเบียบฝกอบรมไมมีเบ้ียเลี้ยงครึ่งวัน

ตามขอตามขอ 1818 ((22))

((ตัวอยางตัวอยาง 44))

ขรกขรก..ระดับชํานาญการ ไปอบรมที่กรุงเทพฯ วันจันทรระดับชํานาญการ ไปอบรมที่กรุงเทพฯ วันจันทร –– อังคารอังคาร
((เดินทางเดินทาง 0808..0000 นน.. วันอาทิตย  กลับถึงบานวันอาทิตย  กลับถึงบาน 0707..0000 นน.. วันพุธวันพุธ))

ผูจัด เลี้ยงอาหารกลางวันผูจัด เลี้ยงอาหารกลางวัน 22 มื้อมื้อ

ถามถาม !! ไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาทไปราชการกี่วัน  กี่ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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อาทิตยอาทิตย จันทรจันทร อังคารอังคาร พุธพุธ

0808..00000808..0000 0808..0000 0707..0000

22 วันวัน 2323 ชั่วโมงชั่วโมง == 33 วันวัน
33 วันวัน xx 240240 บบ.. == 720720 –– 160160 (80 บ. * 2 มื้อ)

เบ้ียเลี้ยงเบ้ียเลี้ยง == 560560 บาทบาท

ตอบตอบ

2424 ชมชม.. 2424 ชมชม.. 2323 ชมชม..

การจางจัดฝกอบรมการจางจัดฝกอบรม ((ขอขอ 2222))

 หลักเกณฑ / อัตรา  ตามท่ีระเบียบกําหนด
 วิธีการจัดจาง  ตามระเบียบพัสดุ
 ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐาน

การเบิกจาย
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การประเมินผลการฝกอบรมการประเมินผลการฝกอบรม
 ผูจัดอบรมผูจัดอบรม ((ขอขอ 2323))

ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานตอ หน.สรก.
ภายใน 60 วัน  นับแตสิ้นสุดการอบรม

 ผูเขารับการอบรมผูเขารับการอบรม // ผูสังเกตการณผูสังเกตการณ ((ขอขอ 2828))
จัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอ

หน.สรก.ตนสังกัด   ภายใน 60 วัน  นับแตเดินทางกลับ

ขอ 29 การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ
หรือตามนโยบายของทางราชการ  ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกคาใชจายในการจัดงานไดเทาที่
จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด

กรณีจัด อาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ให ประธาน  แขกผูมีเกียรติ
ผูติดตาม  เจาหนาที่ หรือผูเขารวมงาน หรือจางดําเนินการ
ใหปฏิบัติตามระเบียบฝกอบรมขางตน

หมวดหมวด 33 คาใชจายในจัดงานคาใชจายในจัดงานหมวดหมวด 33 คาใชจายในจัดงานคาใชจายในจัดงาน
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คาอาหาร (บาท : วัน : คน)
สถานที่ราชการสถานที่ราชการ//รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ สถานที่เอกชนสถานที่เอกชน

- ครบทุกมื้อ        ไมเกิน 600 ไมเกิน 950
- ไมครบทุกมื้อ    ไมเกิน 400 ไมเกิน 700

- ครบทุกมื้อ       ไมเกิน 850 ไมเกิน 1,200
- ไมครบทุกมื้อ   ไมเกิน 600 ไมเกิน 850

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก

ประเภท ก

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา ป 2556 (กค 0406.4/ว5 ลว. 14 ม.ค. 56)

อัตราคาเชาที่พัก (บาท : วัน : คน)
พักคนเดียว พักคู

ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750

ไมเกิน 2,000 ไมเกิน 1,100
ประเภทข  และ
บุคคลภายนอก

ประเภท ก

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา ป 2556 (กค 0406.4/ว5 ลว. 14 ม.ค. 56)

22,,400400 11,,300300

90090011,,450450
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สํานักงานคลังเขต 4
ถนนศรีสุข  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000

http//klang.cgd.go.th/zone4
เบอรโทร. ติดตอ 0-4224-5787 ตอ 11



ประวัติวิทยากร

หัวขอวิชา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม

ช่ือ – นามสกุล นางสุวสา   ภูออม

ตําแหนงงานในปจจุบัน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานคลังเขต 4 อุดรธานี

การศึกษา (วุฒิตาง ๆ ที่ไดรับ)
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางาน (ตําแหนงตาง ๆ โดยลําดับ)
นักวิชาการคลัง 6 สวนตรวจสอบ สนง.คลังเขต 4 อุดรธานี
นักวิชาการคลัง 7 สวนวิชาการ สนง.คลังเขต 5 เชียงใหม

หัวขอวิชาที่เคยบรรยาย
- คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
- การตรวจสอบภายในภาครัฐ
- บัญชีเกณฑคงคาง
- บําเหน็จบํานาญ
- การพัสดุ


