เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
การบริหารจัดการดานงบประมาณรายจายของภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กําหนดการ
“โครงการอบรมการบริหารจัดการดานงบประมาณรายจายของภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556”
ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

ลงทะเบียนและทําแบบทดสอบกอนรับการฝกอบรม
เปดการประชุม โดยรองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
บรรยายหัวขอ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดย
คุณสุวสา ภูออม ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญงาน
สํานักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
บรรยายหัวขอ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวขอ คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ถาม – ตอบ

สารบัญ
ระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เอกสารชุดที่ 1

ระเบียบคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 1
ระเบียบคาใชจายเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร

คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
(แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
สุวสา ภูออม
สํานักงานคลังเขต 4 อุดรธานี
โทร. 0-4224-5787 ตอ 11

บุคคลผูมีสิทธิ
1. ขาราชการ 8 ประเภท

ตํารวจ ทหาร ครู พลเรือน อัยการ ตุลาการ รัฐสภา พลเรือนใน ม.

2. ขาราชการประเภทอื่น
3. ลูกจาง
4. บุคคลภายนอก
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

การเทียบตําแหนง

ตามหนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย. 51

ไดแก ขาราชการการเมือง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนทองถิ่น คณะสื่อมวลชน
ลูกจางทุกประเภท พนักงานราชการ

ตําแหนง
กํานัน
ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน
ผูชวยผูใหญบานฯ กรรมการหมูบาน
พนักงานราชการ

ลูกจางทุกประเภท

เทียบเทา ขรก. ตําแหนง/ระดับ
อํานวยการ ระดับตน
ทั่วไป ระดับอาวุโส
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน
(แบงตามกลุมงานและระยะเวลาราชการ)

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

การเทียบตําแหนง
ตามหนังสือ ที่ กค 0406.6/ว 105 ลว. 22 ก.ย. 51
ไดแก ขาราชการสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของทองถิ่น

ตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่น
ระดับ 1 - 2
ระดับ 3 - 5
ระดับ 6 - 7
ระดับ 8
ระดับ 9
ระดับ 10

เทียบเทา ขรก. ตําแหนง/ระดับ
ทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ระดับชํานาญงาน
วิชาการ ระดับชํานาญการ
อํานวยการ ระดับตน
อํานวยการ ระดับสูง
บริหาร
ระดับสูง
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

ขั้นตอนการใชสิทธิ
1. อนุมัติใหเดินทาง
2. ยืมเงินราชการ
3. เดินทาง
4. อนุมัติเบิกคาใชจาย

สิทธิ : ไดรับคาใชจายเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับ
อนุมัติเดินทาง / ออกจากราชการ

ผูมีอํานาจอนุมัติ : อนุมัติตามระยะเวลากอน /
หลัง ตามความจําเปน

ผูไดรับอนุมัติใหลากิจ / ลาพักผอน : ตอง
ขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวในการเดินทางดวย
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร

1. ไปราชการชั่วคราว
2. ไปราชการประจํา
3. กลับภูมิลําเนา

หมวด 1

การเดินทางไปราชการชั่วคราว

4

คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

ไปราชการชั่วคราว
1. นอกที่ตั้งสํานักงาน
2. สอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก
3. ไปชวยราชการ / รักษาการในตําแหนง/
รักษาราชการแทน
4. ขาราชการประจําตางประเทศระหวางอยูในไทย

5. เดินทางขามแดนชั่วคราว ตามขอตกลงระหวางประเทศ

คาใชจายในการเดินทางชั่วคราว
1.
2.
3.
4.

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก
คาพาหนะ
คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

การนับเวลา

(ม. 16
16))

ตั้งแตออกจากที่อยู หรือที่ทํางานปกติ จนกลับถึงที่
อยูหรือที่ทํางานปกติ

กรณีพักแรม นับ 24 ชม. เปน 1 วัน
เศษที่เกิ
เกิน 12 ชม. นับเปน 1 วัน
กรณีไมพักแรม เกิน 12 ชม. เปน 1 วัน
เกิน 6 ชม. นับเปน ครึ่งวัน

ตัวอยาง : นาย ข.
ข. ไปราชการกับ พนักงานขับรถยนต
นาย ข.
ข.
06..00
06
จันทร

06..00
06
จันทร

12 ชม
ชม..

เบี้ยเลี้ยง ½ วัน = 120 บ.

พนักงานขับรถยนต
12 ชม
ชม.. 5 นาที

เบี้ยเลี้ยง 1 วัน = 240 บ.

18..00
18
จันทร

18..05
18
จันทร
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

การนับเวลา

(ตอ)

กรณีลากิจ / พักผอน กอนปฏิบัติราชการ
ใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ
กรณีลากิจ / พักผอน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติ
ราชการ ใหนับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ

อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย (ในประเทศ
ในประเทศ))

บาท::วัน
บาท

ขาราชการประเภท / ระดับ

อัตรา

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

240

ทั่วไป :
วิชาการ :
อํานวยการ :
บริหาร :

270

ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
สูง
ตน , สูง
ระดับ 9 ขึ้นไป
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

คาเชาที่พัก
จําเปนตองพักแรม
หามเบิก กรณี
 พักในยานพาหนะ


ทางราชการจัดที่พักให

คาเชาที่พัก

อัตราคาเชาที่พัก เบิกได 2 ลักษณะ
1. ลักษณะเหมาจาย
2. ลักษณะจายจริง

ถา เปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ

ตอง
เลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ

8

คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ เหมาจาย
ขาราชการประเภท / ระดับ

บาท::วัน:คน
บาท

อัตรา

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

800
1,200

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (1)
บาท : วัน : คน

ขาราชการประเภท/ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตน
ระดับ 8 ลงมา
- ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว
- กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพักรวมกันสองคนขึ้นไป
ตอหนึ่งหอง จายจริงไมเกินอัตราหองพักคู

หองพัก
คนเดียว

หองพักคู

1,500 850
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (2)
บาท : วัน : คน

ขาราชการประเภท/ระดับ

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

หองพัก
คนเดียว

หองพักคู

2,200 1,200

อัตราคาเชาที่พัก – เลือกเบิกในลักษณะ จายจริง (3)
บาท : วัน : คน

ขาราชการประเภท/ระดับ
หองพักคนเดียว หองพักคู
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
2,500 1,400
บริหาร ระดับสูง ระดับ 10 ขึ้นไป
- จะเบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือ
หองพักคูก็ได
- กรณีเดินทางเปนหัวหนาคณะและ
จําเปนตองมีที่พักเพื่อประสานงานใหเบิกได
อีก 1 หอง (อัตราหองคนเดียว/หองชุดไม
เกิน 2 เทาของอัตราหองคนเดียว)
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

คาพาหนะ

คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ
คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก
คาจางคนหาบหามสิ่งของ ของผูเดินทาง

นิยามพาหนะประจําทาง

บริการทั่วไปเปนประจํา
เสนทางแนนอน
คาโดยสาร คาระวางแนนอน

รถโดยสาร
ป.2
ป.1
V.I.P. 24 ที่นั่ง

รถไฟ
ชั้น 3
ชั้น 2

ทุกระดับ
จายจริง
ประหยัด
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

ตําแหนง/ระดับ

รถไฟ
ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ
(บนอ.ป.)

ทั่วไป – ชํานาญงานขึ้นไป
วิชาการ – ชํานาญการขึ้นไป
อํานวยการ
บริหาร

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจาง
บริหารระดับตนขึ้นไป อํานวยการระดับตนขึ้นไป
วิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ทั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป
หรือระดับ 6 ขึ้นไป

(1) ไป-กลับระหวางที่พัก หรือที่ทํางานกับสถานี/สถานที่จัดยานพาหนะ
(2) ไป-กลับระหวางที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน (ยกเว
ยกเวน สอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก)
(3) ไปราชการในเขต กทม.

* ต่ํากวาระดับขางตน กรณีมีสัมภาระเดินทาง *
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คาใชจายในการเดินทางในราชอาณาจักร

ม.23 การเบิกคาพาหนะรับจาง
ขามเขตจังหวัด
การเดินทางขามจังหวัดระหวางสถานที่อยู ที่พัก/ ที่ปฏิบัติราชการ
กับสถานียานพาหนะประจําทาง/สถานที่จัดยานพาหนะที่ตอง
ใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ และในเสนทาง
นั้นไมมียานพาหนะประจําทางใหบริการ
1. ขามจังหวัดระหวาง กทม กับ จังหวัดที่มีเขตติดตอ/ผาน
กทม. ใหเบิก เทาที่จายจริงเที่ยวละไม
ไมเกิน 600 บาท
2. ขามจังหวัดอื่น นอกเหนือจากขอ 1 เบิกไดเทาที่จายจริง
เที่ยวละไม
ไมเกิน 500 บาท

ม.25 การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ
จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา จึงจะมี
รับอนุญาต (ถายสําเนาแนบเบิก)
สิทธิเบิกเงินชดเชย •• ตมีอกงได
รรมสิทธิ์ในพาหนะหรือไมก็ได

• ชดเชยทุกอยาง
• ไมมีเสนทางฯ (ใหผูเดินทางรับรองระยะทาง)

ม.26 เงินชดเชยใหเบิกตามเกณฑที่ กค กําหนด
1. รถยนตสวนบุคคล กม. ละ 4 บาท
2. รถจักรยานยนต กม. ละ 2 บาท
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คาโดยสารเครื่องบินในประเทศ
เบิกคาเครื่องบินในอัตรา (ชั้นที่นั่ง)
ชั้นประหยัด / ชั้นต่ําสุด
ชั้นธุรกิจ
ทั่วไป
: ชํานาญงาน อาวุโส ทั่วไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ
: ชํานาญการ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : ตน C 6-8
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน สูง C 9
นอกจากขางตน กรณีมีความจําเปนเรงดวน ชั้นประหยัด
ไมเขาหลักเกณฑใหเบิกไดเทียบเทาภาคพื้นดิน ตามสิทธิ

หลักฐานการเบิกคาเครื่องบิน
1. กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน
ใหใชใบแจงหนี้เปนหลักฐานในการเบิกเงิน
2. กรณีจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงิน
และกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass)
3. กรณีซื้อ E-Ticket ใหใชใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง (Itinery Receipt)
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คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ
นิยาม
จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย
ไมมีกม. ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ
ไมเกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติ

มาตรา 6
หัวหนาสวนราชการ

อาจออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงาน
งบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ

ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและประหยัดได
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สัญญายืมเงินเลขที่
ชื่อผูยืม

(1)

จํานวนเงิน

วันที่

สวนที่ 1
บาท แบบ 8708

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ที่ทําการ
(2)
วันที่ เดือน (3) พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เรียน
(4)
ขาพเจา
สังกัด

ตามคําสั่ง/บันทึก ที่

เดินทางไปปฏิบัติราชการ
บานพัก
สํานักงาน
และกลับถึง
บานพัก
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้

(6)

(5)

ลงวันที่
ตําแหนง
พรอมดวย

ไดอนุมัติให
(7)

(8)

โดยออกเดินทางจาก
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่
เดือน (9) พ.ศ.
เวลา
น.
สํานักงาน
ประเทศไทย วันที่ เดือน พ.ศ.
เวลา
น.
วัน
ชั่วโมง

ขาพเจาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท
จํานวน
(เหมาจาย)
คาเชาที่พักประเภท
จํานวน
(พาหนะสวนตัว 120 กม.*2*4 บ.)
คาพาหนะ

สวนที่ 1 (ตอ)
ขาพเจา

2

คาใชจายอื่น

คณะเดินทาง ดังนี้
วัน รวม
1,600
วัน รวม
960
รวม
รวม

(10)
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย จํานวน
(11)
ฉบับ รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูขอรับเงิน
)

ตําแหนง
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได

อนุมัติใหจายได

ลงชื่อ...................................(12)...................................
ลงชื่อ..............................(13).........................................
(.............................................................................)
(.............................................................................)
จนท.ผูมีหนาที่รับผิดชอบ หรือ ตําแหนง..........................................................................
ตําแหนง..........................................................................
วันที่................................................................................
ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร วันที่................................................................................
ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน........................(14)...................................บาท
(.............................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว.
ลงชื่อ...........................(15)............................ผูรับเงิน
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................

ลงชื่อ..........................(16)...............................ผูจายเงิน
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่......................................................วันที่.........................................................................
หมายเหตุ..........................................................(17)...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ขาพเจาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ชื่อสวนราชการ
ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ
ลําดับ ชื่อ (18)

ตําแหนง (19)

ที่

คาใชจาย (20)

จังหวัด
ลงวันที่

สวนที่ 2

เดือน

รวม ลายมือชื่อ

แบบ 8708
พ.ศ.
วันเดือนป

หมายเหตุ

คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาใชจายอื่น (21) ผูรับเงิน (22) ที่รับเงิน (23)

รวมเงิน (25)

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ (24) วันที่

(26)

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

(27)

ผูจายเงิน
)
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เอกสารชุดที่ 2
ระเบียบคาใชจายในการ
ฝกอบรมของสวนราชการ

คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

คาใชจายในการฝกอบรมของ
สวนราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.
พ.ศ.2549 (แต 23 กันยายน 2549
2549))
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (แต 23 ธันวาคม 2552
2552))
และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (แต 17 กันยายน 2555
2555))
สุวสา ภูออม
สํานักงานคลังเขต 4 อุดรธานี

นิยาม การฝกอบรม

•
•
•
•
•

อบรม ประชุม / สัมมนา (วิชาการ/เชิงปฏิบัติการ)
บรรยายพิเศษ ฝกศึกษา ฝกงาน ดูงาน
มีโครงการ / หลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคคล / เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมมีการรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

* ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน

ไมใชการประชุมหารือ ประชุมทํางาน

1

คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

วิธีดําเนินงาน
• ทราบระดับการอบรม
• ประมาณการคาใชจาย
• ขออนุมัติหลักสูตร / โครงการ
• ขออนุมัติจัด เดินทางไปจัด เขารับอบรมดูงาน
• ยืมเงิน

การฝกอบรมแบงเปน 3 กลุม


การฝกอบรมประเภท ก : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการ ตําแหนงประเภท
-

ทั่วไป ระดับ (ทักษะพิเศษ)
วิชาการ ระดับ (เชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒ)ิ
อํานวยการ ระดับ (สูง)
บริหาร ระดับ (ตนและสูง)
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
1

2

คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

การฝกอบรมแบงเปน 3 กลุม (ตอ)


การฝกอบรมประเภท ข : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่ง



การฝกอบรมบุคคลภายนอก : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่ง

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

ขอ 7 คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือ
กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติได
ใหหัวหนาสวนราชการ ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ขอ 9 การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรม
ในประเทศ เทานั้น
ขอ 8 โครงการ / หลักสูตรการฝกอบรมที่สวนราชการจัด หรือ
จัดรวมกับหนวยงานอื่น ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
เพื่อเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ ดังนี้

3

คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

ขอ 8 (ตอ)

* ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม
และประหยัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝกอบรม
คาใชจายในพิธีเปด – ปด การฝกอบรม
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

ขอ 8 (ตอ)
10.
11.

** ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท

คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม

*** ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง แหงละไมเกิน 1,500 บาท

คาของสมนาคุณในการดูงาน

**** ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

12.
13.
14.
15.

คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร
คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ
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คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

บุคคลที่จะเบิกคาใชจายได
1.
2.
3.
4.
5.

(ขอ 10
10))

ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
เจาหนาที่
วิทยากร
ผูเขารับการฝกอบรม
ผูสังเกตการณ

“คาใชจายในการฝกอบรมใหสวนราชการผูจัดเปนผูเบิกจาย แตถาจะเบิกจากตนสังกัด
ใหสวนราชการผูจัดฝกอบรมรองขอ และสวนราชการตนสังกัดตกลงยินยอม

การเทียบตําแหนง

(ขอ 11
11))
(ประธานฯ แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม / เจาหนาที่ / วิทยากร / ผูสังเกตการณ)

1.

เคยเปนบุคลากรของรัฐ เทียบตามระดับตําแหนงครั้งสุดทายกอน
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

5

คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

การเทียบตําแหนง (ขอ 12
12))

(ผูเขารับการฝกอบรม - ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ)

* อบรมขาราชการประเภท ก
เทียบไดไมเกินสิทธิ ตําแหนง บริหารระดับสูง
** อบรมขาราชการประเภท ข
เทียบไดไมเกินสิทธิ ตําแหนง อํานวยการระดับตน

คาพาหนะเดินทาง

(ขอ 13
13))

การเบิกจายเบิกคาพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหวาง
ที่อยู / ที่พัก / ที่ปฏิบัติราชการ
ที่ฝกอบรม
อยูในดุลยพินิจของ หน.สรก.ผูจัดการฝกอบรม
หรือสวนราชการตนสังกัด

6

คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
ประเภทวิทยากร
1. วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ

(ขอ 14
14))

อัตรา (บาท : ชั่วโมง)
ประเภท ข
ประเภท ก
บุคคลภายนอก
ไมเกิน 800

ไมเกิน 600

2. วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ ไมเกิน 1,600

ไมเกิน 1,200

พระ ผูรับบํานาญ (ไมถือเปนบุคลากรของรัฐ)

คาสมนาคุณวิทยากร

(ขอ 14
14))

หลักเกณฑการจาย

 บรรยาย ไมเกิน 1 คน
 อภิปราย/สัมมนาเปนคณะ (รวมผูดําเนินการอภิปราย) ไมเกิน 5 คน
 แบงกลุม - ฝกภาคปฏิบัติ
ไมเกินกลุมละ 2 คน
- อภิปราย /สัมมนา
- ทํากิจกรรม
 วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย
 นับชั่วโมงการฝกอบรม ไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวางฯ
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คาสมนาคุณวิทยากร

(ขอ 14
14))

กรณีใชวิทยากรที่มคี วามรู และประสบการณเปนพิเศษ
- รับคาสมนาคุณสูงกวาได
- อยูในดุลยพินิจ หน.สรก.เจาของ งปม.


สวนราชการจัด หรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากร
ไดรับคาสมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว ใหสวนราชการที่จัด
ฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณ เวนแต ตกลง กค. เปนอยางอื่น


การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรม..........................................................................................
โครงการ / หลักสูตร......................................................................................................

เอกสารหมายเลข 1

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.....................
ขาพเจา....................................................................................................อยูบ านเลขที่..................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด...........................................
ไดรับเงินจาก..................................................................................................................................ดังรายการตอไปนี้
รายการ

จํานวนเงิน

รวม
จํานวนเงิน (...................................................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................ผูรับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................................ผูจายเงิน
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คาอาหาร (บาท : วัน : คน
คน)) (ขอ 1515))
สถานที่ราชการ/
าชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานที่เอกชน
ประเภท ก - ครบทุกมื้อ ไมเกิน 700
- ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 500

ไมเกิน 1,000
ไมเกิน 700

- ครบทุกมื้อ ไมเกิน 500
- ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 300

ไมเกิน 800
ไมเกิน 600

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก

อัตราคาเชาที่พัก (บาท : วัน : คน
คน)) (ขอ 1616))
พักคนเดียว

พักคู

ประเภท ก

ไมเกิน 2,000

ไมเกิน 1,100

ประเภทข และ
บุคคลภายนอก

ไมเกิน 1,200

ไมเกิน 750
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คาเชาที่พักฝกอบรม

(ขอ 16)

มีการจัดที่พัก / ออกคาเชาที่พักให เบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง
แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2 และ 3 ดังนี้
1. จัดใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป 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

คายานพาหนะ

(ขอ 17 )

1. ยานพาหนะของสวนราชการผูจัด / ยืมจากสวนราชการอื่น
/ หนวยงานอื่น เบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงเทาที่จายจริง
2. ยานพาหนะประจําทาง / เชาเหมายานพาหนะ ดังนี้
ใหจัดยานพาหนะ โดยอนุโลมตามสิทธิของขาราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน และประหยัด
กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดฝกอบรม จะเบิกจายคาพาหนะ
รับจางไป-กลับใหแกวิทยากรก็ได (ใช บค.วิทยากร เปนหลักฐานการจาย)
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คายานพาหนะ

(ขอ 17
17)) ตอ

ฝกอบรมขาราชการประเภท ก

ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
เวนแต เครื่องบิน ใหใชชั้นธุรกิจ (ถาไมไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง)

ฝกอบรมขาราชการประเภท ข

ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน

ฝกอบรมบุคคลภายนอก

ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

กรณีผูจัดไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ

(ขอ 18)

(ทั้งหมด หรือจัดใหบางสวน) จาย ตาม พรฎ.เดินทางไปราชการฯ

 ประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาที่ และวิทยากร
ใหสวนราชการผูจัด จายคาใชจายสวนที่ไมไดจัด
 ผูเขาอบรม ผูสังเกตการณที่เปนบุคลากรของรัฐ เบิกจากตนสังกัด

ยกเวน

1. คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามระเบียบฝกอบรม
2. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ถาผูจัดจัดอาหารบางมื้อ ใหหักเบี้ยเลี้ยงมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
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กรณีผูจัดไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ (ขอ 19)

(บุคคลภายนอก)

ใหจายเงินใหแกผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้
1. คาอาหาร
- จัดอาหารให 2 มื้อ
ไมเกิน 80 บาท/วัน
- จัดอาหารให 1 มื้อ
ไมเกิน 160 บาท/วัน
- ไมจัดอาหารใหทั้ง 3 มื้อ ไมเกิน 240 บาท/วัน
2. คาเชาที่พัก เหมาจายไมเกิน 500 บาท/วัน
3. คาพาหนะ ตามสิทธิขาราชการตําแหนงระดับปฏิบัติงาน
4. ใชแบบใบสําคัญรับเงินทายระเบียบฯ

แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อสวนราชการผูจัดฝกอบรม...........................................................................โครงการ / หลักสูตร.................................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............ถึงวันที่.............เดือน............................พ.ศ............ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม / ผูสังเกตุการณ รวมทั้งสิ้น....................คน
ผูเขารับการฝกอบรม / ผูสังเกตุการณ ไดรับเงินจากกรม........................................................... กระทรวง..........................................................
ปรากฎรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู

คาอาหาร

คาเชาที่พัก

คาพาหนะ

รวมเปนเงิน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

วัน เดือน ป

ลายมือชื่อ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
ลงชื่อ....................................................................ผูจายเงิน
(...........................................................)
ตําแหนง...........................................................................
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การคํานวณเบี้ยเลี้ยง ถาในการฝกอบรมมีการจัดเลี้ยงอาหาร
* นับเวลาตั้งแตออกจากที่อยู ที่ทํางาน จนถึงที่อยู ที่ทํางาน
แลวคํานวณเบี้ยเลี้ยง 24 ชม. = 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. = 1 วัน
• หักเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เหมาจาย (มื้อที่จัดอาหารใหแลว) (ขอ 20 วรรคแรก)
• ไมมีเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน

(ตัวอยาง - 1)
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
ไปอบรมที่ จ.
จ.อุดรธานี วันจันทร เวลา 09
09..00 – 16
16..00 น.
(ออกจากที่พัก เวลา 06
06..00 น. กลับถึงที่พัก เวลา 18
18..30 น.)
ผูจัดอบรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ

ถาม ! ไปราชการกี่วัน กี่ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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06..00
06
จันทร

ตอบ
12 ชม
ชม.. 30 นาที

18..30
18
จันทร

เกินกวา 12 ชั่วโมง = 1 วัน
เบี้ยเลี้ยง 240 บ. หัก อาหาร 1 มื้อ (80 บ.) = 160 บ.
เบี้ยเลี้ยง = 160 บาท

(ตัวอยาง - 2)
ขาราชการระดับปฏิบัติงาน
ไปอบรมที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
วันจันทร เวลา 09
09..00 – 16
16..00 น.
(ออกจากที่พัก เวลา 08
08..00 น. กลับถึงที่พัก เวลา 17
17..00 น.)
ผูจัดอบรมไมไดจัดเลี้ยงอาหาร

ถาม ! ไปราชการกี่วัน กี่ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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08..00
08
จันทร

ตอบ
9 ชม
ชม..

17..00
17
จันทร

9 ชั่วโมง = 0
ระเบียบฝกอบรมไมมีเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน
ตามขอ 18 (2)

(ตัวอยาง - 3)
ขาราชการระดับชํานาญการ
ไปอบรมที่ โรงแรมพลูแมน จ.
จ.ขอนแกน
วันจันทร เวลา 09
09..00 – 16
16..00 น.
(ออกจากที่พัก เวลา 08
08..00 น. กลับถึงที่พัก เวลา 17
17..00 น.)
ผูจัดอบรม เลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ

ถาม ! ไปราชการกี่วัน กี่ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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08..00
08
จันทร

ตอบ
9 ชม
ชม..

17..00
17
จันทร

9 ชั่วโมง = 0
ระเบียบฝกอบรมไมมีเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน
ตามขอ 18 (2)

(ตัวอยาง 4)
ขรก.ระดับชํานาญการ ไปอบรมที่กรุงเทพฯ วันจันทร – อังคาร
ขรก.
(เดินทาง 08
08..00 น. วันอาทิตย กลับถึงบาน 07
07..00 น. วันพุธ)
ผูจัด เลี้ยงอาหารกลางวัน 2 มื้อ
ถาม ! ไปราชการกี่วัน กี่ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงกี่บาท
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ตอบ
08..00
08

อาทิตย

24 ชม
ชม..

08..00
08

จันทร

24 ชม
ชม..

08..00
08

23 ชม
ชม..

อังคาร

07..00
07

พุธ

2 วัน 23 ชั่วโมง = 3 วัน
3 วัน x 240 บ. = 720 – 160 (80 บ. * 2 มื้อ)
เบี้ยเลี้ยง = 560 บาท

การจางจัดฝกอบรม

(ขอ 22
22))

หลักเกณฑ / อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนด
 วิธีการจัดจาง ตามระเบียบพัสดุ
 ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐาน
การเบิกจาย
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การประเมินผลการฝกอบรม

 ผูจัดอบรม (ขอ 23
23))

ประเมินผลการฝกอบรม และรายงานตอ หน.สรก.
ภายใน 60 วัน นับแตสิ้นสุดการอบรม

 ผูเขารับการอบรม / ผูสังเกตการณ (ขอ 28
28))
จัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอ
หน.สรก.ตนสังกัด ภายใน 60 วัน นับแตเดินทางกลับ

หมวด 3 คาใชจายในจัดงาน

ขอ 29 การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ

หรือตามนโยบายของทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกคาใชจายในการจัดงานไดเทาที่
จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด

กรณีจัด อาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ให ประธาน แขกผูมีเกียรติ
ผูติดตาม เจาหนาที่ หรือผูเขารวมงาน หรือจางดําเนินการ
ใหปฏิบัติตามระเบียบฝกอบรมขางตน
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มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา ป 2556 (กค 0406.4/ว5 ลว. 14 ม.ค. 56)
คาอาหาร (บาท : วัน : คน)
สถานที่ราชการ/
าชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานที่เอกชน
ประเภท ก

- ครบทุกมื้อ ไมเกิน 850
- ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 600

ไมเกิน 1,200
ไมเกิน 850

ประเภท ข และ - ครบทุกมื้อ ไมเกิน 600
บุคคลภายนอก - ไมครบทุกมื้อ ไมเกิน 400

ไมเกิน 950
ไมเกิน 700

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา ป 2556 (กค 0406.4/ว5 ลว. 14 ม.ค. 56)
อัตราคาเชาที่พัก (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก
ประเภทข และ
บุคคลภายนอก

พักคนเดียว
2,400

ไมเกิน 2,000
1,450

ไมเกิน 1,200

พักคู

1,300

ไมเกิน 1,100
900

ไมเกิน 750
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สํานักงานคลังเขต 4

ถนนศรีสุข ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

http//klang.cgd.go.th/zone4

เบอรโทร. ติดตอ 0-4224-5787 ตอ 11
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ประวัติวิทยากร
หัวขอวิชา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม
ชื่อ – 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

