2563
ชื อธุ ร กิ จ ของคุ ณ

รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู
ประจําปการศึกษา 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้
Knowledge Management (KM)
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
การประชุมในประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2563

การจัดการความรู้
Knowledge Management (KM)
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้จัดทำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
อาจารย์ ดร. ปัณณทัต กัลยา
อาจารย์ ดร. ณรงค์ คชภักดี
นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
นางกัลยา เขื่อนแก้ว
นางสาวสุภัค โนกุล
นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์
นายพหล แสนสมชัย
นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
นายลิขิต ศิริ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
หรือ Knowledge Management (KM) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการ
บริห ารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบริห ารให้ส มาชิกในองค์กรทุ กคนมี ความสนใจ
ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ได้ในที่สุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายและ
ประสานงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย มีการจัดการอบรม สัมมนา และการจัดการประชุม
การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
การประชุมในประเทศ เป็นการนําความรู้จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริง ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียง ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่ มนี้ เพื่อให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ศึกษา
พัฒ นาความรู้ และใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความถูกต้องเหมาะสม จึงเห็นควรให้มี
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1. บันทึกขออนุมัติโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เรื่อง การ
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2. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง 2557
3. เอกสารประกอบ : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 กรมบัญชีกลาง
4. ราชกิจจานุเบกษา : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
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ส่วนที่ 1
ความเป็นมาและความสำคัญ
1) โครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน การประชุมในประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ได้กล่าวว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่ว นราชการ เพื่อให้มีลัก ษณะเป็ น องค์ กรแห่ งการเรีย นรู้ อย่ างสม่ ำเสมอโดยต้ อ งรั บรู้ ข้อมูล ข่า วสาร
และสามารถประมวลผล ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสั ยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 1 เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว และสามารถนำองค์ความรู้ที่จำเป็นมา
ใช้ในการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการเอง ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ กับส่วนราชการ 2 พร้อมทั้งผลักดันส่วนราชการต่างๆ ที่ดำเนินงาน
ร่วมกันได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อให้ก้าวไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในส่ว นของสถาบันวิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปาง ได้ กำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ
เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ การจัดการ
ความรู้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ ความรู้ ที่มีอยู่ในสถาบัน วิจัยและพัฒนา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามีความสามารถในการปฏิบัติงานต่อไป
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน วิจัยและพัฒนา การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ให้ดียิ่งขึ้นและกำหนดเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อ คือ
1) มี ก ารกำหนดประเด็ น ความรู้ และเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2) กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้านกรผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ ที่กำหนดในข้อ 1
1 พระราชกฤษฎีกา. (2557).

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. สืบค้นเมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2564. จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF.
2 พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. 2554. การจัดการความรู้ในการศึกษา (KM in Education). กรุงเทพฯ : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
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3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
4) มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ที่ กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็น แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒ นาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ( explocit
knowledge)
5) มีการนำความรู้ ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อั กษร
(explocit knowledge) และความรู้ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ปั จ จุ บั น แนวทางการจั ด การความรู้ ใ นประเทศไทยมี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลายขึ้ นอยู่ กั บ บริ บ ทลั ก ษณะ
และประเภทขององค์กรที่น ำมาใช้ สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นว่ารูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) ซึ่งเป็น กระบวนการบริห ารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นรูปแบบที่เหมาะสม เห็นสมควรนำมาใช้เป็นกรอบ รูปแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ ภายใน
องค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคน
มองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล, กำหนด
ปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน
2) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะดำเนินงาน ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้ อย่างไร
3) กระบวนการและเครื่องมือ เช่น เครื่องมือช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง
ฯลฯ) ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร เป็นต้น
4) การเรี ย นรู้ เช่น กิจ กรรมที่ ท ำเพื่ อสร้ างความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญและหลั ก การของ
การจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง เป็นต้น
5) การวัดผล เช่น กิจกรรมเพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ งไว้หรือไม่ มีการนำผล
ของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผน และการดำเนินการให้ดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร
ในทุกระดับให้เห็น ประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล ต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้ นตอนไหน ได้แก่
วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือ วัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome)
6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น กิจกรรมที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในทุกระดับโดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา
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ที่มา : Robert Osterhoff อ้างตามสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
(2547). สืบค้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 จาก
https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_4/km.html
เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ ในสถาบันวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นมีทิศทางและ
รูปแบบที่เป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน จึงได้ปรับรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ให้เหมาะสม เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร และกำหนดเป็น กระบวนการจัดการความรู้ 4 ขัน้ ตอน เรียกว่า “CSRM Model” ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การถอดความรู้ (Knowledge Capture) การถอดความรู้ หมายถึง วิธีการในการรวบรวม
ความรู้ประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญ วิธีการคือ
1) การกำหนดความรู้ (Knowledge Identification) หมายถึง การพิจารณาของ ผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อระบุว่าความรู้ อะไรบ้างที่บุคลากรใน องค์กรจำเป็นต้องรู้ โดยพิจารณา
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน โดยความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร ได้แก่ เทคนิคการจัดประชุมและการจัดทำ
รายงานการประชุม จะช่วยทำให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้
2) การจัดลำดับความสำคัญของความรู้ (Set Knowledge Priority) หมายถึง การเรียงลำดับ
ความสำคัญว่าความรู้อะไรบ้างที่จ ำเป็นมากที่สุดและรองลงไปตามลำดับ ความสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างไร จึงทำให้ทราบว่าความรู้ใด ที่บุคลากร
จำเป็นต้องใช้ป ระกอบในการปฏิบัติงานให้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ถ้าหากไม่มีความรู้เรื่องนั้นจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพลดลง ถ้าหากองค์กรสามารถค้นหาความรู้ เรื่องนั้ นได้จะทำให้การพัฒนาบุคลากรตรงตามเป้าหมาย
ขององค์กรได้
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3) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) หมายถึง การค้นหาจากแหล่งความรู้
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการวิเคราะห์ถึงแหล่งความรู้ที่องค์กรจำเป็นต้องมี และที่มีอยู่เหล่านั้นจะมา
จากที่ใดบ้าง เช่น ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก องค์กรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด งานวิจัย เอกสาร
ตำรา จุลสาร วารสาร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำทำเนียบประสานงานประชุมของสถาบันวิจัย โดยการระบุ
รายชื่อของผู้ที่ประสานงานเป็นประจำ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ว่ามีใครบ้าง ซึ่งอาจจะมาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพราะการมีรายชื่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ส ามารถ ติดต่อทั้งนี้ เพื่อให้ บุ คลากรภายในสถาบันวิจัย สามารถ ติดต่อ สอบถาม หรือปรึกษาปัญ หา
การทำงาน นัดหมายการประชุม ได้อย่างสะดวก เพราะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล คือ การลดค่าใช้จ่าย การลดเวลา
การทำงานให้น้อยลง ดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติงาน ประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่มีรายชื่อผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกล่าวก็จะทำให้การทำงานเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
4) การสกัดความรู้ ( Knowledge Codification) หมายถึง การสรุป การประมวล และ
การกลั่นกรองจากการถอดองค์ความรู้ บทเรียนจากการเรียนรู้ (Lesson Learned) และ ประสบการณ์จากผู้ เชี่ยวชาญ
หรือเจ้าขององค์ความรู้ต่างๆ ที่จ ำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน องค์กร โดยสามารถใช้วิธีเรียนรู้ ได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observe) การสนทนา (Dialogue) การประชุม (Meeting) การอภิปราย
(Discussion) การบรรยาย (Lecture) การสังเคราะห์เอกสาร (Synthesis Document) เป็นต้น หลังจากนั้นนำองค์ความรู้
ที่ได้มาสรุปในลักษณะ ของแผนผังความคิด (Mind Map) แผนผังกระบวนการ(Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Workflow) ฯลฯ ทั้งนี้โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้นำความรู้ ดังกล่าวไปใช้งาน เป็นหลัก
5) การตรวจสอบความถูกต้อง (Knowledge Validation) หมายถึง วิธีการประเมินความถูกต้อง
ความเหมาะสม และความสมบูรณ์ของสารสนเทศและความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสำคัญของการถอดความรู้
คือความรู้ ที่ได้ต้อ งสามารถช่ว ยในการป้ อ งกัน และลดปัญหาในการทำงานต่า งๆ ได้ซึ่งจะถื อ ได้ว่า เป็น ความรู้
ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ
หรือกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้
โดยกระบวนการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ มีห ลักที่ส ำคัญคือ การให้ความรู้ที่เหมาะสมกับคนและเวลาสำหรับประเภท
ของการถ่ายทอดความรู้ มี 5 ประเภท ได้แก่
1) การถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง (Serial Transfer) เป็นการเคลื่อนของความรู้ของบุคคล
ไปสู่กลุ่มหรือสาธารณชนซึ่งสามารถบูรณาการ ความรู้จนเป็นความรู้ของทุกคนในคณะทำงาน
2) การถ่ายทอดแบบใกล้ (Near Transfer) เป็นการเกิดซ้ำของการเรียนรู้ของคณะทำงาน
หนึ่งไป ยังอีกคณะทำงานที่ทำงานคล้ายกัน
3) การถ่ายทอดแบบไกล (Far Transfer) เป็นการเกิดซ้ำของการเรียนรู้ ของคณะทำงาน
หนึ่งไปยังอีกคณะทำงานโดยเฉพาะความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และไม่ใช่งานประจำ
4) การถ่ายทอดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Transfer) เป็นการถ่ายทอดความรู้หลักที่ส ำคัญ
ขององค์กร เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจตามกลยุทธ์ที่นานๆ อาจจะเกิดขึ้นสักครั้งแต่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับองค์กร
5) การถ่า ยทอดจากผู ้เ ชี่ ย วชาญ (Expert Transfer) สามารถเกิดขึ้น เมื่ อ คณะทำงาน
ประสบปัญหาด้านเทคนิคที่ผิ ดปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบข่ายความรู้ ของผู้รับผิดชอบในการค้นหาผู้ เชี่ยวชาญต่ า งๆ
ในองค์กรที่สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หากพิจารณาถึงรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวสามารถ
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระหว่างบุคคล ระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์สู่คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ กระบวนการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ จะเกิด ประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด ก็ ต่ อ เมื่ อ ถู ก สนับ สนุ นด้ว ยวั ฒ นธรรมการเรีย นรู้
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ขององค์กร และความไว้วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากบุคลากร
ไม่เห็นความคุณค่าของความรู้ และไม่ไว้วางใจว่าความรู้ ที่มาจากเพื่อนร่วมงานจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนได้
ขั้นตอนที่ 3 การนำความรู้ไปใช้ (Knowledge Reuse) การนำความรู้ไปใช้ หมายถึง ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง
ได้นำความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ใช้ ในการปฏิบัติงานของตนอย่างต่อเนื่องในองค์กร โดยสามารถประยุกต์ (Apply)
และบูร ณาการ (Integrated) ความรู้ ทฤษฎี ประสบการณ์เดิมมาพัฒ นาเป็นแนวคิด เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ
ที่สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เช่น การนำเทคนิคการสอนแบบจิตตปัญญา
ของครูท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัล ในการนำความรู้ ไปใช้ในช่วงแรก สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ได้กับนักเรียน
ในโรงเรียน แต่ในขณะที่ใช้วิธีการดังกล่าวอาจ ประสบปัญหาเกี่ยวกับความสนใจของผู้เรียน ปัญหาดังกล่าวผู้สอน
สามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์จริ ง รวมถึงการ เพิ่มเติมเทคนิควิธีสอนใหม่เข้าไปเพื่อให้เกิดผล
การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ในการนำความรู้ไปใช้ มีเป้าหมายสำคัญคือ องค์ความรู้ สามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาคน
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
ขั ้ น ตอนที่ 4 การเก็ บ รั ก ษาความรู้ (Knowledge Maintenance) การเก็ บ รั ก ษาความรู ้ หมายถึ ง
กระบวนการทบทวนความถูกต้อง ความทันสมัยของความรู้ก่อนที่จะนำไปไว้ในระบบฐานความรู้ (Knowledge Base)
ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้จากความสำเร็จ (Best Practice) เทคนิควิธีการ (Know-How) ในการแก้ปัญหาต่างๆ
ในการทำงาน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ จนกลายเป็นภูมิปัญญา (Wisdom) ขององค์กรได้ เพราะการจัดการ
ความรู้ในสังคมไทยปัจจุบันหลายองค์กรได้นำข้อสรุป ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ไปไว้บน
เว็บไซต์ขององค์กร โดยบางองค์กรยังไม่เคยนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปทดลองใช้จริง หากมีการนำไปใช้แล้วพบปัญหา
หรือผลที่เกิดขึ้นไม่เป็น ไปตามเจ้าของความรู้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะนำองค์ความรู้
ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรท่านอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ การทบทวนความถูกต้องจะต้องดำเนินการ
อย่าง ต่อเนื่อง เพราะบริบทแวดล้อมในการทำงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้ น ความรู้ในการทำงานที่ดี
จะต้องมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นในการปรับปรุงความรู้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำ
แค่ปีนี้เสร็จแล้วก็จบ หากนำความรู้ ดังกล่าว ไปใช้ซ้ำแล้วผลไม่ได้ตามที่คาดหวังผู้ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บความรู้
ขององค์กรจะต้องนำมาปรับให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วย
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กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management Process) การดำเนิ น งานจั ด การความรู ้ ใ น
องค์กร สามารถจำแนกออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้
ที่มา

ขั้นตอน (Process)

คำอธิบาย

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร?
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง?

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge
Identification)

เป็ น การพิ จ ารณาองค์ ค วามรู้ ที่ จ ำเป็ น
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ขององค์กร และพิจารณาว่าองค์กรมีองค์
ความรู้นี้หรือยัง อยู่ในรูปแบบใด หรืออยู่ที่
บุคคลใด

ความรู้อยู่ที่ใคร?
2. การสร้างและแสวงหา
อยู่ในรูปแบบอะไร?
ความรู้(Knowledge Creation
จะเอามาเก็ บ รวมกั น ได้ and Acquisition)
อย่างไร?

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแสวงหา
ความรู้ จ ากภายนอก หากองค์ ค วามรู้
ที ่ จ ำเป็ น ต่ อ องค์ ก รนั ้ น ยั ง ไม่ ม ี ห รื อ มี ไ ม่
เพียงพอ รวมถึงการรักษาความรู้เก่า และ
การกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

จ ะ แ บ ่ ง ป ร ะ เ ภ ท ห ั ว ข้ อ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
อย่างไร?
(Knowledge Organization)

เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มสำหรั บ การเก็ บ องค์ ค วามรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต

จะทำให้ เ ข้ า ใจง่ า ยและ 4. การประมวลและกลั่นกรอง
สมบูรณ์ได้อย่างไร?
ความรู้ (Knowledge
Codification and Refinement)

เป็นการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาเอกสาร
หรือองค์ความรู้ให้เป็นสมบูรณ์ มีมาตรฐาน
และใช้ภาษาเดียวกัน

เรานำความรู้มาใช้งานได้ง่าย 5. การเข้าถึง
หรือไม่?
ความรู้ (Knowlegde Access)

เป็นการทำให้ผ ู้ใช้ความรู้ส ามารถเข้า ถึ ง
องค์ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายสะดวก โดย
อาจใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT),
Web board หรือสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ประชาสัมพันธ์มาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวก

มี ก ารแบ่ ง บั น ความรู ้ใ ห้กัน 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
หรือไม่?
เรียนรู้(Knowledge Sharing)

ทำได้ห ลายวิธีการ กรณีเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้งอาจจัดทำเป็น เอกสาร, ฐานความรู้ ,
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
กรณีเป็นความรู้ที่ฝังลึกในบุคคล อาจจัดทำ
เป็ น ระบบ ที ม ข้ า มสายงาน (Crossfunctional Team) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
และนวั ต กรรม (Innovation & Quality
Circles : IQCs) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ
ช ุ ม ช น น ั ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ( Communities of
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ที่มา

ขั้นตอน (Process)

คำอธิบาย
Practice : CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring
System) ก า ร ส ั บ เ ป ล ี ่ ย น ง า น ( Job
Rotation) การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน
หรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Forum) เป็นต้น

ความรู้นั้นทำให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กรหรือไม่?

7. การเรียนรู้ (Learning)

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

เป็นการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร
1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge Identification)

ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

จะทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร
เรานำความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
(Knowledge Codification and
Refinement)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรหรือไม่

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing)
7. การเรียนรู้ (Learning)

ภาพประกอบกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ที่มา : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ว ชิระ. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Process). (2555). สื บ ค้ น เมื ่ อ 5 มิ ถ ุ น ายน 2564. จากhttp://km.bcnnv.ac.th/2014/07/knowledgemanagement-process.html
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของหน่วยงานตนเองได้
ดังต่อไปนี้
ผู้บริหาร : การจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย สนั บสนุน
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมระดม
สมองผู้บริหาร หรือการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์
จิตอาสา : การดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาการทำงานแบบจิตอาสา
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เข้ามามีบทบาท
ในการดำเนินงานจัดการความรู้
สร้างทีมขับเคลื่อน : เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรควรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่
สามารถดำเนิน การการจัดการความรู้ได้ เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็น คุณ อำนวย (Knowledge
Facilitator) คอยอำนวยความสะดวกและกระตุ้นการดำเนินการจัดการความรู้ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดการ
ก้าวกระโดดจนถึงระดับการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้
กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) : เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรทำหลักการ PDCA (Plan Do Check Act) มาใช้
ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความรู้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการวางแผนการจัดการ
ความรู้ มีการปฏิบัติการตามแผน มีการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบั ติ มีการวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงาน มี
คณะทำงานติดตามอย่างจริงจัง มีการรายงานต่อผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง และมีคณะกรรมการ
ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
การเปิดหู เปิดตาบุคลากรในองค์กร : เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ใน
องค์กรของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแก่บุคลากร
เป็นต้น
การเปิดใจยอมรับ : เพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรอาจดำเนินการได้โดย การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอดแทรกกิจกรรมการยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) เป็นต้น
การมีส่วนร่วม : เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ
หน่วยงานภายนอก องค์กรควรจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
เปิดรับฟังความคิดเห็น
การสร้างบรรยากาศ : การดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ ควรมีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
ต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ซึ่งอาจทำได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม
สภากาแฟ การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำเทคนิค Edutainment มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
การเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็นต้น
การจัดให้มีเวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ในการจัดการความรู้ องค์กรควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึก
ไว้ใช้งานต่อ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ
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ช ุ ม ช น น ั ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ( Communities of Practice : CoP) ก า ร เ ล ่ า เ ร ื ่ อ ง แ บ บ SST (Success Story
Telling) กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือ กระบวนการสภากาแฟโลก (World Café) เป็นต้น
การให้รางวัล ยกย่องชมเชย : เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ , ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชย อาจทำได้โดย การประเมินผลพนักงาน การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง การประกวด CoP ดีเด่น การมอบโล่
ร่างวัลหรือเกียรติบัตร หรือจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น
การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) : เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร
สามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได้ องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เช่น จดหมาย
เวีย น ประกาศใช้ แผนดำเนิน งาน การถอดบทเรียน คู่มือการจัดการความรู้ การจัดเก็บเอกสารที่เป็ น คลั ง
ความรู้ ทั้งนี้อาจใช้ ซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ
การสื่อสารภายในองค์กร : เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การ
ดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ควรทำการสื่อสารกับบุคลากร ซึ่งอาจดำเนินการได้โดย การ
จัดทำวารสาร/จุลสารการจัดการความรู้ การจัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้ การจัดทำบันทึกบทความของตนเอง
(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ หรือ web blog ซึ่งมีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย
เช่น WordPress หรือ Movable Type เป็นต้น
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การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีการศึกษา 2563
ขอบเขต
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คำนิยาม
บุคลากรของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ข้าราชการการเมือง องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างจ้างเหมาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์ การบริหารส่วนตำบล
องคมนตรี สมาชิกสภากรุงเทพ สมาชิกสภาเขต (มีวาระการดำรงตำแหน่ง) เป็นต้น
กรณีลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา หากในสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดให้ลูกจ้างสามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
เดินทางได้ ส่วนราชการต้นสังกัดจะอนุมัติให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาเข้าร่วมฝึกอบรม หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัด
ฝึกอบรมไม่ได้
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน บุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้ งให้
ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายความว่า บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ความหมายของการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยมีโ ครงการหรือหลักสูตรและช่ว งเวลาจัดที่แน่นอนที่มีว ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาบุคคลหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งกำหนดไว้ในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือ
หลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศและหมายความรวมถึ งโครงการหรือหลักสูตรการฝึกกอบรมเฉพาะ
การดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น
การจัดงาน หมายความว่ า การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทาง
ราชการ
การประชุม หมายความว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการร่วมกันของกลุ่มคนเพื่อเป้ าหมายในการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการขององค์กร การประชุมที่ดีนั้นต้องช่วยในการตัดสินใจของคณะ การวางแผน
และการติดตามผล การมอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งถ้ามีการดำเนินการประชุมอย่างมี ประสิทธิผล ก็จะทำให้องค์กร
มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการประชุมแบ่งออกได้ 5 ประเภทดังนี้
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1. การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นการประชุมเพื่อทำความ เช่นข้าใจเรื่องต่างๆ นโยบายองค์กร
กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้นดังนั้นจึงต้องมีการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับเรื่องที่แจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและประกาศเกียรติคุณ การประชุมเช่นนี้เป็นการประชุมที่สำคัญองค์กร
ต้องการให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทไปสู่เป้าหมาย ผู้นำการประชุมควรทำให้ทุกคน ฮึกเหิมและให้คำมั่นสัญญา
ว่าจะร่วมกันไปสู่เปูาหมายให้จงได้
3. การประชุมเพื่อร่วมกันคิดสร้างสรรค์ เช่น หาแนวทางแก้ไขปัญหา ระดมความคิดพัฒนางาน เป็นต้น
4. การประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจ การประชุมนี้มักเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการการตัดสินใจแก้ ประชุมควร
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
5. การประชุมเพื่อสอนงานและฝึกอบรมการประชุมนี้มักเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในที่ทำงาน
เช่น การสอนวิธีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ เป็นต้น
ประเภทการจัดฝึกอบรม มี 3 ประเภท
1. การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง
ตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น และระดับสูง หรือเทียบเท่า
2. การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิศษ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่ง มิใช่ บุคลากรของรัฐ
บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่
1) ประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม แขกมีผู้เกียรติ และผู้ติดตาม
2) เจ้าหน้าทีผ่ ู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม
3) วิทยากร
4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5) ผู้สังเกตการณ์
การเทียบตำแหน่งบุคคลตาม ข้อ 1, 2, 3 และ 5 ที่ มิได้ เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับ ตำแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
2) บุคคลที่กระทรวงการคลังเคยเทียบตำแหน่งไว้แล้ว
3) วิ ท ยากรในการฝึ ก อบรมประเภท ก ให้ เ ที ย บเท่ า ข้ า ราชการตำแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง
สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น
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4) นอกจากบุคคลในข้อ 1, 2, หรือ 3 ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบตำแหน่ง
ตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตำแหน่งของกระทรวงการคลังตามข้อ 2 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
5) การเทียบตำแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมเทียบตำแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการ
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราขการ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
สรุปการเทียบตำแหน่ง บุคคลที่ มิได้ เป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้
ประเภทบุคคล
การเทียบตำแหน่ง
1. ประธาน/แขกผู ้ ม ี เ กี ย รติ / เที ย บตามตำแหน่ ง ครั ้ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นออกจาก
ผู้ติดตาม/ผู้สังเกตการณ์
ราชการหรื อ ออกจากราชการ หรื อ ตามที่
กระทรวงการคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว
2. วิทยากร
-ประเภท ก : ให้เทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง
-ประเภท ข และบุคคลภายนอก : ให้เทียบเท่ า
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หมายเหตุ

เว้ น แต่ วิ ท ยากรที ่ เ คยเป็ น
บุ ค ลากรของรั ฐ ม า แ ล้ ว
ใ ห ้ เ ท ี ย บ ต า ม ต ำ แ ห น่ ง
ครั ้ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน

-ประเภท ก : ไม่เกินสิทธิของตำแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง
-ประเภท ข : ไม่เกินสิทธิของตำแหน่งประเภท
อำนวยการระดับต้น
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
4. ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พัก
15. ค่าพาหนะ

การเบิกจ่าย

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง/ตามระเบียบฯ
ตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินใบละ 300 บาท
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท
เบิกจ่ายตามเกณฑ์และอัตรา
ที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ความหมายของวิทยากร
วิทยากร ให้คำนิยามได้ดังนี้
1. ผู้บรรยาย
2. ผู้อภิปราย
3. ผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้ (วิทยากรประจำกลุ่ม)
4. ผู้ดำเนินการอภิปราย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ลักษณะ
การบรรยาย
การอภิปราย หรือสัมมนาเป็นคณะ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน
จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ดำเนินการอภิปราย หรือสัมมนา
ที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร
การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบ ัติ/ แบ่งกลุ่มอภิป ราย จ่ายไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
หรือสัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

 กรณีที่มีจำนวนวิทยากรเกินกว่าที่กำหนดต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
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วิธีการนับชั่วโมงเพื่อคำนวณค่าสมนาคุณวิทยากร
 ให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรม
 ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที
 ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที
ให้เบิกจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
อภิปราย หมายความว่า การที่วิทยากรตั้งแต่ 3-5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการด้านใด
ด้านหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น อาจเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน หรือเสนอแนวทางออกของปัญหา
โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย
เป็ น ผู ้ เ ชิ ญ ให้ ผู้ อ ภิ ป รายแสดงความรู ้ ความคิ ด และให้ ข ้ อ เสนอแนะ และทำหน้ า ที ่ เ ชื ่ อ มโยงเรื ่ อ งต่ า งๆ
ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปราย
อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท

การจ่ายค่าวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนด
 กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและปรสบการณ์พิเศษ โดยให้ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่า
อัตราที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการเป็นผู้จัดฝึกอบรม หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
 การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากร
จากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการ
วิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม
 กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม
ในการพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และไม่เกินอัตราที่กำหนด
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ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 การจัดฝึกอบรมถ้ามีการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ในระหว่างการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
 มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบกำหนดอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับการฝึกอบรมดังนี้
อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สถานที่ราชการ (บาท/มื้อ/คน)
สถานทีเ่ อกชน (บาท/มื้อ/คน)
ไม่เกิน 35 บาท
ไม่เกิน 50 บาท
การเบิกจ่ายค่าอาหาร
กรณีส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารและออกค่าใช้จ่าย ให้เบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตรา ตามบัญชีหมายเลข 1 ดังนี้
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
บาท : วัน : คน
ประเภท
การฝึกอบรม
การฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก
การฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ข
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

การฝึกอบรมในสถานที่
ของทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
หน่วยงานอื่นของรัฐ
จัดครบทุกมื้อ
จัดไม่ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน 850
ไม่เกิน 600

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
จัดครบทุกมื้อ
ไม่เกิน 1,200

จัดไม่ครบทุกมื้อ
ไม่เกิน 850

ไม่เกิน 600

ไม่เกิน 400

ไม่เกิน 950

ไม่เกิน 700

ไม่เกิน 500

ไม่เกิน 300

ไม่เกิน 800

ไม่เกิน 600
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การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่าย แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ดังนี้
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
บาท : วัน : คน
ประเภทการฝึกอบรม
การฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก
การฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ข
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก

อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ไม่เกิน 2,400 บาท

อัตราค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกิน 1,300 บาท

ไม่เกิน 1,450 บาท

ไม่เกิน 900 บาท

ไม่เกิน 1,200 บาท

ไม่เกิน 750 บาท

การเบิกจ่ายค่าพาหนะ
กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม หรือยืมจากส่วนราชการอื่น
 ให้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง
กรณีใช้ยานพาหนะประจำทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ
 ให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลมตามสิทธิข้าราชการตาม พรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น และประหยัด ดังนี้
 การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
 การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับชำนาญงาน
 การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ตำแหน่งทั่วไประดับปฏิบัติงาน
กรณีการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ
 การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยัง
สถานที่จัดฝึกอบรมของประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้
สังเกตการณ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือส่วนราชการต้นสังกัด
 กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงิน
ค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
เป็นหลักฐานการจ่าย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ll หน้า 21

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
กรณีผู้จัดการฝึกอบรม ไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด หรือบางส่วน ให้ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
(1) ค่าอาหาร
ไม่จัดอาหาร 3 มื้อ
จัดอาหาร 1 มื้อ
จัดอาหาร 2 มื้อ
เหมาจ่ายได้ไม่เกิน
เหมาจ่ายได้ไม่เกิน
เหมาจ่ายได้ไม่เกิน
คนละ 240 บาทต่อวัน
คนละ 160 บาทต่อวัน
คนละ 80 บาทต่อวัน
(2) ค่าพาหนะเดินทาง ไปเบิกจ่ายตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(3) ค่าเช่าที่พักให้เบิกเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาท ต่อวัน
การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ ดังนี้
 กรณีค่าลงทะเบียนได้ร่วมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่ายานพาหนะไว้ทั้งหมดแล้ว ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวมอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนที่ขาดได้โดยหลักเกณฑ์และอัตราตาม
ระเบียบฯ ข้อ 18
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกาจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น
เหมาะสมและประหยัด
กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงาน จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม
เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน ให้ส่วนราชการที่จัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กรณีจ้างจัดงานให้ดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อมูลอ้างอิง :
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.). 2555. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2564.
จากhttps://www.ocsc.go.th/sites/default/files/method_traning_of_finance_2555.pdf
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.). 2555. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2564.
จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/method_traning_of_finance_2555.pdf
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.). 2555. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2564.
จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/method_traning_of_finance_2555.pdf
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.). 2556. มาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม2564.
จาก https://register.ocsc.go.th/registration/sites/default/files/ministry_of_Finance_w5_%202556.pdf
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สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ จึงได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้
Knowledge Management (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้จัดทำแผนการจัดการความรู้ และจัดการประชุมเพื่อชี้ แจงและถ่ายทอดแผน
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้มหาวิทยาลัย และนำไปปฏิบัติซึ่งได้พัฒนารูปแบบและแนวทางอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อได้
กำหนดเป็นแนวทางการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และเป็นรูปธรรมมากขึ้ น ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ ชัดเจนและ
ดำเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วทั้งองค์กร
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
หรื อ Knowledge Management (KM) โดยให้ความสำคัญ กับการจัด การ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการ
บริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายและ
ประสานงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย มีการจัดการอบรม สัมมนา และการจัดการ
ประชุม เมื่อมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หรือเพื่อรับทราบ เรื่องราวต่างๆ ระเบียบวาระการประชุมหรือ
ต้องการหามติเสียงข้างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการจดบันทึกเพื่อนำมาจัดทำรายงานการ
ประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่ได้มีการรับรองรายงานการประชุ มนั้นแล้ว ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้บันทึกหรือจด
รายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามข้อตกลงของที่ประชุม รายงานการประชุม
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นเอกสารที่ระบุให้ทราบว่าผู้ใดจะต้องรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องใด และ/หรือดำเนินการ
อย่างไร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จำเป็นต้องมีสมรรถนะเฉพาะในด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม ซึ่งเป็นเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อราชการ
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความสามารถในการจดรายงานการประชุมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และมีความถูกต้องเหมาะสม จึงเห็นควรให้มีการจัด การความรู้ Knowledge Management (KM)
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
การจัดงาน การประชุมในประเทศ
2.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
2.3 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และมีความพร้อม
ในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง
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3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย(กรณีอบรม,สัมมนา)
4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 4.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
4.1.2 ได้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 4.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือ
หัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ร้อย
กว่าร้อยละ 90
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 บุคลากรได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน การประชุมในประเทศ
5.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
5.3 บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม
ในประเทศ ไปพัฒนางานของตนเองได้
6. การประเมินโครงการ
6.1 ประเมินจากผลงาน/กิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ
6.2 การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วม และคู่มือการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 2
ผลการจัดการความรู้
1) ผลการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
การจัดการความรู้ เป็น จึงเป็น เครื่องมือหนึ่งที่ใชั ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและนำมาประมวลผลเป็นสารสนเทศโดยนำความรู้ ที่พัฒนาผ่านการ
กลั่นกรองให้ ได้มาซึ่งความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสม เป็นแหล่งรวบรวมขุมปัญญา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
เป้าหมาย (KM) เพื่อการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ประโยชน์ (KM) เพื่อเป็นการ พัฒนาคน เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เพื่อเป็นการ พัฒนางาน เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในการทำงาน
เพื่อเป็นการ พัฒนาความรู้ในองค์การ การมีความรู้ การนำมาใช้และการรักษาความรู้
เหล่านั้นไม่ให้สูญหาย
การจัดการความรู้ที่มีแล้วและที่เกิดขึ้นใหม่ในองค์กร ขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่สำคัญและเป็นปัญหา
ที่จะต้องนำมาจัดการในองค์การ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ เมื่อได้องค์ความรู้มากแล้วก็ ต้องรักษา และมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อที่จะนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ไปสู่องค์กรต่างๆ
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2) วิธีการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นที่ 1
ขั้นเตรียมการ

ขั้นที่ 2
ขั้นการดำเนินงาน

ขั้นที่ ๓
ขั้นสรุปผล

ขั้นที่ 4
ขั้นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ขั้นที่ 5
ประเมินผล

1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดบุคคลเป้าหมาย และบทบาท
หน้าที่ของคณะทำงานในการจัดการความรู้/สื่อโสตที่ใช้
1.2 กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้
1.3 จัดทำคำถามหลัก “Key Questions” ที่ต้องการเรียนรู้
1.4 คณะทำงานทำความเข้าใจ ประเด็นในการจัดการความรู้
1.5 นัดหมายวิทยากรเป้าหมาย พร้อมทั้งส่งประเด็นในการจัดการ
ความรู้ให้ เพื่อทราบประเด็น/แนวทางการจัดการความรู้
เรียนรู้ผ่านการบวนการจัดการความรู้ จากวิทยากร
2.1 ผู้จดบันทึก
2.2 สื่อ/โสต ในการบันทึกภาพ/เสียง
2.3 ผู้ควบคุม /ผู้ส นใจซักถามวิทยากร การสอบถามองค์ความรู้
ปัญหา อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา เก็บตกประเด็น หรือสรุป
ใจความสำคัญในเบื้องต้น หรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่คำตอบไม่
ชัดเจน
3.1 คณะทำงานประชุม เพื่อกำหนดประเด็น/เรียงลำดับการสรุป
องค์ความรู้ที่ได้ โดยหลักเบื้องต้นให้ล้อตามคำตอบจากคำถามก่อน
3.2 ยกร่างสรุปผล การถอดองค์ความรู้
3.3 นำกลับให้บุคคลเป้าหมายตรวจสอบ/เพิ่มเติม และให้คำแนะนำ
3.4 จัดทำสรุปผล

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4.1 เอกสาร
4.2 ไฟล์ ผ่านทาง Website , social media
4.3 ภาพ และเสียง
5.1 จั ด ทำแบบประเมิ น เน้ น ความรู ้ ความเข้ า ใจ/การนำไปใช้
ประโยชน์ จากองค์ความรู้ที่ได้ และข้อเสนอแนะต่างๆ
5.2 สรุปผลการประเมิน
5.3 นำผลการประเมินไปใช้
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1. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สร้างทีมงาน
1.1ทบทวนรายละเอียดเพื่อการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดการความรู้ เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมแผนการจัดการความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา และวางแผนการดำเนินงานของบุคลากรตามที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดไว้
1.3 การดำเนินโครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานของโครงการ
1) เพื่อให้บุคลากรมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระเบียบกระทรวงการคลัง
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
3) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
4) เพื่อให้บุคลากรฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศอย่างกระชับได้ใจความและเนื้อหาครบถ้วน
5) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และมีความ
พร้อมในการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง
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2. กำหนดกรอบในการดำเนินงาน
ดำเนินงาน

กำหนดวัน เวลา วิธีการหรือ
ผลที่คาดว่าจะ
และสถานที่
แนวทางในการ
ได้รับ
ดำเนินการ
ปฏิบัติ
1. วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด
ธ.ค. 63 –
ประชุ ม วางแผน ร ู ป แ บ บ ก า ร จั ด
หัว เรื่อง/ประเด็น และเป้าหมาย
ม.ค. 64
การดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น วิ จั ย
ก า ร พ ั ฒ น า แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. จั ด ทำและขออนุ ม ั ต ิ โ ครงการ
ม.ค. 64
ดำเนิ น การตาม เอกสารอนุมัติ
และดำเนินกิจกรรม ทั้ง 7 ขั้นตอน
กระบวนการ
3. การสร้างและแสวงหาความรู้
ก.พ. – มี.ค. 64 กระบวนการ
องค์ความรู้
(Knowledge Creation and
จัดการความรู้
Acquisition
(KM)
4. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ก.พ. – มี.ค. 64 กระบวนการ
องค์ความรู้
(Knowledge Organization)
จัดการความรู้
(KM)
5. การประมวลและกลั่นกรอง
ก.พ. – มี.ค. 64 กระบวนการ
องค์ความรู้
ความรู้ (Knowledge
จัดการความรู้
Codification and Refinement)
(KM)
6. การเข้าถึงความรู้ (Knowlegde มี.ค. - เม.ย. 64 กระบวนการ
องค์ความรู้
Access)
จัดการความรู้
(KM)
7. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี.ค. - เม.ย. 64 กระบวนการ
องค์ความรู้
(Knowledge Sharing)
จัดการความรู้
(KM)
8. การเรียนรู้ (Learning)
พ.ค. 64
กระบวนการ
องค์ความรู้
จัดการความรู้
(KM)
9. ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื ่ อ การนำ พ.ค. 64
สื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การ
ประชุ ม ในประเทศ ประจำปี
การศึกษา 2563
แผนงาน / โครงการ
ขั้นตอนหลัก / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ทีมงาน

ฉันทาพัฒน์
ทีมงาน
วิทยากร
ทีมงาน
วิทยากร
ทีมงาน
วิทยากร
ทีมงาน
วิทยากร
ทีมงาน
วิทยากร
ทีมงาน
วิทยากร
ลิขิต
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แผนงาน / โครงการ
ขั้นตอนหลัก / กิจกรรม
10.นำความรู้ไปปฏิบัติ
11. ติดตามการนำความรู้ไปใช้

กำหนดวัน เวลา วิธีการหรือ
ผลที่คาดว่าจะ
และสถานที่
แนวทางในการ
ได้รับ
ดำเนินการ
ปฏิบัติ
พ.ค. - มิ.ย. 64 การทดลอง
แบบฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติจากแบบ
ฝึกปฏิบัติ
ก.ค. 64
รายละเอียดจาก ผลจากแบบฝึก
แบบฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติ

12. ประเมินผล

ส.ค. 64

13. รายงานผลโครงการ

ส.ค. 64

สังเคราะห์ผลการ
ฝึกปฏิบัติ
สรุปรวบรวมผล
การดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ทีมงาน
ฉันทาพัฒน์

รายละเอียดผลการ ฉันทาพัฒน์
ฝึกปฏิบัติ
วิทยากร
เอกสารรายงานผล ฉันทาพัฒน์
การดำเนินงาน
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3. การถอดบทเรียนผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ”
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ”
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)
1) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรับทราบข้อมูล การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
การประชุมในประเทศ
1.1) นโยบายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
• การจัดระบบการปฏิบัติงานของตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพ
• การพัฒนาตนเองสู่สังคมดิจิทัล
• การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ยั่งยืน
• ให้แต่ละคน สามารถทำงานแทนกันได้ นำสิ่งที่ถ่ายทอดไปต่อยอดในงานของตนเองให้ได้
1.2) ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้จากปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา
ปัญหาการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ การประชุมยังมี
ข้อผิดพลาด เอกสารไม่ครบถ้วน เบิกจ่ายเกินอัตราที่กำหนดตามระเบียบฯ
1.3) กระบวนการจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้
2) แลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนได้นำเสนอประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ที่ประสบปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่ไม่ประสบความสำเร็จ
และการนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ว่าคืออะไรโดยวิทยากร ชี้นำให้เห็นในกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการความรู้
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ จำนวน 7 คน เห็นว่า การจัดการความรู้เป็นการที่แต่ละบุคคลมีองค์ความรู้ เป็น
ของตนเอง มีการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้นั้นๆ กับผู้เข้าร่วมอื่น ร่วมหาแนวปฏิบัติที่ดีมาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง
จำนวน 5 คน เห็นว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ ที่มีการรวบรวมข้อมูล การแสวงหา การ
ประมวลผล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่โดยมีการนำเทคโนโลยีในการสื่อสารเข้ามาช่วย
และจำนวน 3 คน เห็นว่า การจัดการความรู้เป็นรูปแบบของความรู้ที่มีทั้งในรูปแบบเอกสาร และ
ความรู้ที่มาจากบุคคล ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการค้นหาเพื่อนำความรู้ ซึ่งอาจหมายรวมถึง ทักษะ
ความคิด ความรู้สึก เพื่อนำมาถ่ายทอดประสบการณ์เป็นแบบอย่าง
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3) การดำเนินการจัดการความรู้
จากกระบวนการได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ว่ามีปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ นำปัญหามา
พูดคุยเพื่อหาแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ในประเด็น
ดังกล่าว คือ ต้องการให้งานประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมต้องดี ขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาเดิมได้ นอกจากนี้แล้วกระบวนการจัดการความรู้ยังเป็นกระบวนการได้พูดคุย แลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดประสบการณ์นำสิ่งที่ดีของบุคคล ของวิทยากรไปทดลองปฏิบัติ ได้องค์ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่สามารถ
นำไปเผยแพร่ให้บุคคลทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้
4) บทเรียนที่ได้
1.1 การดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ไม่ได้มีกระบวนการจัดการความรู้ ขาดการได้มีโอกาส
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ขาดการได้มาสื่อสารกันในพื้นที่กลาง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน และบุคลากรมี
ความเข้าใจในการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันอยู่ ขาดการติดตามประเมินผลการนำผลการจัดการความรู้ ในครั้งที่ผ่าน
มา มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
1.2 สิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุง
ในวาระการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
การทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าเป็ นอย่างไรบ้าง มีปัญหา อุปสรรค อะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน และที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จเพราะอะไร ประสบปัญหาเพราะ
อะไร อะไรที่ทำได้ดีเพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางปฏิบัติในครั้งต่อไป อะไรที่เป็นข้อผิดพลาด ไม่โทษตัวบุคคลแต่ให้
ดูระดับปรากฎการณ์ว่ามาจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก ควบคุมได้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และควบคุม
ไม่ได้เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก ให้นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ll หน้า 31

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ”
เรียงลำดับเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
(ตามขั้นตอนที่ 3 ของ กพร. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ)
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)
1) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมนักปฏิบัติ เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน การประชุมในประเทศ” วิเคราะห์ปัญหาและนำมาจัดเรียงลำดับเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดประชุม
และการจัดทำรายงานการประชุม
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบถึงการจัดการความรู้ สามารถจำแนกรูปแบบของความรู้จำแนก
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน คือ ประสบการณ์ ทักษะ พรสวรรค์ เทคนิค การทำงานที่สั่งสมมาจนชำนาญไม่มี
ในตำรา
- ความรู้ที่ชัดแจ้ง คือ ความรู้ที่สามารถจับต้องได้ เช่น หนังสือ เอกสาร รายงาน ซีดี เทป เป็นต้น
เมื่อเทียบความรู้ 2 ประเภทแล้ว พบว่า อัตราความรู้ที่ฝังอยู่ในคนมากกว่าความรู้ที่ชัดแจ้งเป็น อัตราส่วน 80:20
คงพอทราบคร่าวๆ แล้วว่า ความรู้คืออะไร มีกี่ประเภท การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ให้บุคลากรสามารถนำความรู้
นั้นมาใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ตามขัน้ ตอนที่ 3 ของสำนักงาน กพร. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ทำให้
ส่วนราชการมีการจัดการความรู้ตามขั้นตอนที่เป็นระบบ โดยเริ่มจาก
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ หน่วยงานต้องสำรวจความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การทำงาน
บรรลุเป้าหมาย โดยสำรวจว่า เราต้องการความรู้อะไร และที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อสำรวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ก็ต้องไป
แสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้ว ก็นำมาจัดหมวดหมู่ให้
ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ต้องนำความรู้ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน
กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice หรือ Cop.), การสอนงาน ( Coaching ) และระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ กำหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดย อาจกำหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้
ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือปฏิบัติจริงๆ ต้องใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 7
เป็นขั้นตอนที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงจัง นั่นก็คือ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนต้องทำงานโดยมี
KM เป็ น องค์ ค วามรู้ โดยการทำงานที่ ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย ครบถ้ ว น มาประกอบการ ปฏิ บั ติ
ราชการในความรับผิดชอบทุกเรื่อง แล้วงานที่ออกมาก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดความผิดพลาดเลย
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2) แลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า กระบวนการการจัดการความรู้ตามสำนักงาน
กพร. เรื่องการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ภายในองค์กร
2.1 ในเรื่องการบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้
เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
2.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
2.5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
งาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
2.7 การเรี ย นรู้ ควรทำให้ ก ารเรีย นรู้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงาน เช่ น เกิ ด ระบบการเรี ยนรู้ จากสร้าง
องค์ความรู้ นำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3) การดำเนินการจัดการความรู้
จากกระบวนการได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ว่ามีปัญหา อุปสรรค มีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ นำปัญหา
มาพูดคุยเพื่อหาแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในครั้งก่อน นำมาหารือต่อเนื่องในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มี
การฝึกปฏิบัติ พร้อมการแลกเปลี่ยนพูดคุยหาเรื่อง ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ การได้ฝึกปฏิบัติทำให้ได้เรียนรู้
เข้าใจมากขึ้น
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4) บทเรียนที่ได้
4.1 การจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการ
ความรู้ การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคน
มองเห็น) โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามประเมินผล กำหนดปัจจัย
แห่งความสำเร็จชัดเจน
4.2 การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
4.3 กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ)
ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
4.4 การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและการปรับปรุง
4.5 การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัด ผล
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ
(System) วัดผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ(Outcome)
4.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคคลากรในทุกระดับ โดยพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะ
ยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา
4.7 สิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุง
การบริหารจัดการงานและทรัพยากร ทั้งในส่วนของงบประมาณ บุคลากร ในงานในความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุค คลเพื่อไม่ให้มีการกระจุกของงาน จนเป็นภาระต่อบุคคลจนเกินไป แล้วทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น
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ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
สรุปหาแนวปฏิบัติที่ดี การประมวลและกลั่นกรองความรู้โดยจัดทำคู่มือ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน
เรี่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ” และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
โดย หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)
1) ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปหาแนวปฏิบัติที่ดี การประมวลและกลั่นกรองความรู้โดยจัดทำ
คู่มือ ขั้นตอนกระบวนการทำงานเรี่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ”
และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
1.1) ข้อสรุปหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมใน
ประเทศ
1.2) ผลการการประมวลและกลั่นกรองความรู้โดยจัดทำคู่มือ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน
1.3) เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
2) แลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทุ ก คนได้ น ำเสนอสรุ ป หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ จำนวน 8 คน เห็นว่า การฝึกปฏิบัติการ การจัดการความรู้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ได้เรียนรู้ว่าแต่ละบุคคลมีองค์ความรู้ เป็นของตนเอง การได้
แลกเปลี่ยน หรือการถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ร่วมกับผู้เข้าร่วมอื่น เป็นการร่วมหาแนวปฏิบัติที่ดีมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ในการปฏิบัติงาน
จำนวน 7 คน เห็นว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูล การแสวงหา
การประมวลผล อีกทั้งประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเผยแพร่โดยมีการนำเทคโนโลยีในการสื่อสาร
เข้ามาช่วยทำให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ได้ง่าย ทำให้ง่ายคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น
และทุกคน เห็นว่า การจัดการความรู้เป็นรูปแบบของความรู้ที่มีทั้งในรูปแบบเอกสาร และความรู้ที่มา
จากบุคคล ที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการค้ นหาเพื่อนำความรู้ ซึ่งอาจหมายรวมถึง ทักษะ ความคิด
ความรู้สึก เพื่อนำมาถ่ายทอดประสบการณ์เป็นแบบอย่างสามารถเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
3) การดำเนินการจัดการความรู้
จากกระบวนการฝึกปฏิบัติ และทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ว่ามี
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ที่ได้วางไว้ นำปัญหามาพูดคุยเพื่อหาแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการจัดการ
ความรู้ในประเด็นดังกล่าว คือ ต้องการให้บุคลกรสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความรู้ ความข้าใจ และสามารถเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถแก้ไข
ปัญหาเดิมได้ กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการได้พูดคุย แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์นำสิ่งที่ดีของบุคคล
สามารถนำประสบการณ์ที่ดี ที่เป็นเทคนิควิธีการสามารถนำไปทดลองปฏิบัติ ได้องค์ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ
ที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้บุคคลทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้
ไม่ว่าจะเป็นงานธุรการสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานแผนงบประมาณ งานจัดซื้อ-จัดจ้าง สามารถนำกระบวนการนี้
ไปใช้ได้
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4) บทเรียนที่ได้
4.1 กระบวนการจัดการความรู้ ควรหาโอกาสให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์
ได้มาสื่อสารกันในพื้นที่กลาง เพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
4.2 สิ่งที่ต้องนำไปปรับปรุง
ควรมีกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ที่ต่อเนื่องเป็นประจำ ผ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการทำงาน เช่น การพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน์ งานการเงินและพัสดุ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
และในวาระการประชุมของสถาบัน วิจัย และพัฒ นา ให้แต่ล ะบุคคลได้มีโ อกาสแสดงความคิดเห็นในการทำงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหา อุปสรรค อะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และที่
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จเพราะอะไร ประสบปัญหาเพราะอะไร อะไรที่ทำได้ดี
เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางปฏิบัติในครั้งต่อไป อะไรที่เป็นข้อผิดพลาด ไม่โทษตัวบุคคลแต่ให้ดูระดับปรากฎการณ์
ว่ามาจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก ควบคุมได้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และควบคุมไม่ได้เนื่องจากเป็น
ปัจจัยภายนอก ให้นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เป็นประจำเพื่อความต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ต่อไป
ตามลำดับ
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ส่วนที่ 3
ประเมินผลโครงการ
การประเมินโครงการ
1. ประเมินจากผลงาน/กิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วม และคู่มือการปฏิบัติงาน
การประเมิน ผลการจัด กิจ กรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การการจัด การจัด การความรู้ Knowledge
Management (KM) เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ประจำปี
การศึกษา 2563 ประเมินจากผลงาน/กิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วม
และคู่มือการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้
ด้านกระบวนการจัดการความรู้
1) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนใน
เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น องค์กรยังขาดความรู้ที่จำเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนใน
การแก้ไข ปรับปรุง
2) บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
องค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
3) ทุ ก คนในสถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นามี ส ่ ว นร่ ว มในการแสวงหาความคิ ด ใหม่ ๆ ระดั บ เที ย บเคี ย ง
(Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (บริการหรือดำเนินงานที่คล้ายคลึง
กัน) และจากองค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
4) สถาบันวิจัยและพัฒนามีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการเขียน Best
Practices ออกมาเป็นเอกสาร และการจัดทำข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned) เพื่อใช้ในการเป็นต้นแบบ
ในการดำเนินงาน
5) สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้นๆ ในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
6) สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อส่งเสริม Core Competencies เดิมที่มี
อยู ่ ใ ห้ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ ้ น และพั ฒ นา Core Competencies ใหม่ ๆ (Core Competencies หมายถึ ง ความเก่ ง หรื อ
ความสามารถเฉพาะทางขององค์กร)
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ด้านวัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการทำงาน
รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ
2) ทุกคนในสถาบันวิจัยและพัฒนาถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน
ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้
1) เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในสถาบันวิจัยและพัฒนาสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาและกับหน่วยงานภายนอก
2) เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (An Institutional Memory) ที่ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงได้
3) เทคโนโลยีที่ใช้ทำให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใจและใกล้ชิดผู้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น
ความต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น
4) สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้
5) สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเพิ่มศักยภาพ กระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ บุคลากรสื่อสาร
เชื่อมโยงกันและประสานงานกันได้ดีขึ้นมาใช้ในสถาบันวิจัยและพัฒนา
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บทสรุปการจัดการความรู้เรื่อง KM ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 - 2558
1. ระดับคณะ หน้า 121 - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558
พบ ตัวบ่งชี้ 5.1 "การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ" เกณฑ์ที่ 5 "ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง"
2. ระดับมหาวิทยาลัย หน้า 142 - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558
พบ ตัวบ่งชี้ 5.1 "การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน" เกณฑ์ที่ 5 "การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ"
3. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ในหน้า 84
พบตัวบ่งชี้ 7.2 "การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้" มีเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ จำนวน 5 เกณฑ์
1) มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย้างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2) กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสงการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ทีเ่ ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5) มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 มกราคม 2551 ในหน้า 77 - 78
พบตัวบ่งชี้ 7.3 "มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้" มีเกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ จำนวน 5 เกณฑ์
1) มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2) มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3) มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
4) มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
5) มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้3

3 สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557. พิมพ์ครั้งที่ 1.
จากhttps://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57ed3.pdf
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จากบทสรุ ป การจั ด การความรู ้ ด ั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว ่ า การจั ด การความรู ้ หรื อ Knowledge
Management แม้ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่
บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิด
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้
เรียนรู้ด้วย
ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็น
อย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้
เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหาร
จัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพั ฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการ
ต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่าง
มีระบบเพื่อที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การค้น หาวิธ ีบ ริห ารจัด การความรู้ ที ่เหมาะสมกั บตนเอง เพื่อให้อ ยู่ ในโลกของการแข่ ง ขัน และการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงาน การได้ผลกระทบจากภาวะการณ์
ปัจจุบันในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) จากการระบาดที่พบผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัว
บุค คล และการกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ เ พื่ อ นร่ ว มงาน ซึ่ ง การถ่ า ยทอดความรู้ บ างประเภทนั้น
การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวง
ความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหาร
จัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบแนวทาง
การบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11
ได้กำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
ในเรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินเสร็จสิ้น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกันมีส่วนร่วมของบุคลากร อีกทั้งสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ครั้งนี้นั้นอยู่ที่การลงมือปฏิบัติ ให้ได้ ยึดถือระเบียบของกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมในประเทศ ในการปฏิบัติงานในภารกิจ การสื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้
ของบุคลากร หัวใจสำคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการสอนคนอื่น (Learning from Teaching) และ สิ่งที่ส ำคัญ
ของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับความสำคัญ
ของงาน ขององค์กร.
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คาใชจายในการจัดฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ

กรมบัญชีกลาง

คํานํา
การจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM) ในองค!ความรู เรื่อง ค$าใชจ$าย
ในการจั ด ฝ( ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว$ า งประเทศ เป1 น การนํ า ความรู จากการปฏิ บั ติ งาน
ประสบการณ!จริงอันทรงคุณค$า ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และขอมูลต$างๆ ที่เกี่ยวของ มาเรียบเรียง
ถ$ายทอดไวในหนั งสื อเล$ มนี้ เพื่ อใหบุ คลากรของกรมบั ญ ชี กลางทั้ งในส$ วนกลางและส$ วนภู มิภ าคไดศึ กษา
พัฒนาความรู และใชเป1นคู$มือในการปฏิบัติงานไดอย$างถูกตอง และเป1นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส$งผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช$วยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานนโยบายและยุทธศาสตร!ของรัฐบาล
กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ใหเกิดเป1นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
เบื้องหลังการดําเนิน งาน “การจัด การความรู ” (Knowledge Management หรือ KM)
สื บ เนื่ อ งมาจากกรมบั ญ ชี ก ลางไดอนุ มั ติ ใ หจั ด ทํ า โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ของหน$ ว ยงานภายใน
กรมบัญชีกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
สามารถเขาถึงความรู พรอมแบ$งปN นความรูภายในหน$วยงาน โดยมอบหมายใหสํ านั กงานคลังเขต ๑ – ๙
ดํ า เนิ น การบู ร ณาการ/ทบทวน/จั ด ทํ า องค! ค วามรู ดานการเงิ น การคลั ง และจั ด ส$ ง องค! ค วามรู ดั งกล$ า ว
ใหหน$วยงานในส$ วนกลางที่ เป1 น ผูรับ ผิ ดชอบไดบู รณาการ/ตรวจสอบองค! ความรูในเรื่องดั งกล$าวใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ และหลั ก เกณฑ! ข องทางราชการ เพื่ อ เผยแพร$ แ ละนํ า มาใชเป1 น
คู$ มื อ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ งการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ดั งกล$ า ว เป1 น การ
ดํ า เนิ น การในลั กษณะการสื่ อสาร ๒ ทาง คื อ องค! ค วามรูไดรั บ การกลั่ น กรองทั้ งผู ปฏิ บั ติ งานจริงในพื้ น ที่
(สํ านักงานคลังเขตและสํานั กงานคลั งจั งหวัด ) และผู ควบคุ ม กฎ ระเบี ยบ (หน$วยงานในส$ วนกลาง) ทําให
องค!ความรูนี้มีความถูกตองและสามารถปฏิบัติงานไดจริง
กรมบัญชีกลาง หวังเป1นอย$างยิ่งว$า ความรูอันมีคุณค$าจากหนังสือเล$มนี้ จะเป1นส$วนหนึ่ง
ที่ ช$ ว ยใหบุ คลากรของกรมบั ญ ชี กลางไดศึ ก ษา พั ฒ นาความรู ดวยตนเอง เพื่ อ การทํ า หนาที่ เป1 น ที่ ป รึ ก ษา
ใหคํ าแนะนํ าดานการเงิน การคลั งใหกั บ ส$ ว นราชการ และผู ที่ เกี่ ย วของไดอย$ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้ น และ
ขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานจากสํ า นั ก งานคลั งเขต ๒ สํ า นั ก งานคลั งจั ง หวั ด ในเขต ๒ และสํ า นั ก กฎหมาย
ที่สละเวลาช$วยกันจัดทําใหหนังสือเล$มนี้เสร็จสมบูรณ!ตามวัตถุประสงค!

กรมบัญชีกลาง
มีนาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
คํานํา

หนา

บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญและความเปนมา
วัตถุประสงค
ขอบเขต

๑

บทที่ 2 สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม
การจัดงาน และการประชุม ระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข"อง

๒

บทที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา
แนวทาง/วิธีการปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําอธิบายข"อกฎหมายหรือระเบียบที่ใช"
ขั้นตอนการเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม

๑๓

บทที่ 4 บทสรุป

๑๖

บทที่ ๕ คําถาม – คําตอบ ที่พบบอย
คําถาม – คําตอบ

๑๗

เอกสารอ"างอิง
ภาคผนวก

๑๙

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเป2นมา
จากสถานการณในปCจจุบัน การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐตางๆ มีการพัฒนาบุคลากร
อย างต อเนื่ อ ง เพราะบุ ค ลากรเปนกลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให" ห น วยงานภาครั ฐ ขั บ เคลื่ อ นไปอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนวยงานภาครัฐเหลานั้นจึงต"องมีการจัดฝ'กอบรม พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
และเพื่ อให" การเบิกจายในเรื่องของคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการใช"จายงบประมาณของรัฐเปนไปอยางเหมาะสม คุ"มคา ถูกต"อง โปรงใส
กรมบั ญ ชี ก ลางจึ งมี แ นวคิ ด ในการจั ด ทํ า คู มื อ การฝ' ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม
ระหวางประเทศ ให"ผู"ขอใช"สิทธิและเจ"าหน"าที่ผู"ปฏิบัติงานถือปฏิบัติได"อยางถูกต"องและเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีเพื่อให"การบริหารการใช"จายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว"
วัตถุประสงค3
1. เพื่อให"สวนราชการผู"จัดฝ'กอบรม จัดงาน และจัดการประชุมระหวางประเทศ ทราบถึง
คาใช"จายที่สามารถนํามาเบิกตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จาย
ในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
2. เพื่อให"เจ"าหน"าที่ผู"จัดฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ และผู"เข"ารับ
การฝ'กอบรม ทราบถึงหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต"อง
3. เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและตรวจสอบการเบิกจายเงิน ปLองกันข"อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
ขอบเขต
๑. คาใช"จายในการฝ'กอบรม
๒. คาใช"จายในการจัดงาน
๓. คาใช"จายในการประชุมระหวางประเทศ

บทที่ 2
สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ความหมายของการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
“การฝ' ก อบรม” หมายความว า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบั ติการ การบรรยายพิ เศษ การฝ'กศึ กษา การดูงาน การฝ'กงานหรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมี โครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน โดยไม มี ก ารรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การดู งาน” หมายความว า การเพิ่ ม พู น ความรู" ห รื อ ประสบการณด" ว ยการสั งเกตการณ
ซึ่งกําหนดไว"ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรม หรือกําหนดไว"ในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศ
ให"มีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝ'กอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศและหมายความรวมถึง
โครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงานของรัฐจัดขึ้น
“การจั ด งาน” หมายความว า การจั ด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิ จ ปกติ ห รื อ
ตามนโยบายของทางราชการ
“การประชุมระหวางประเทศ” หมายความวา การประชุ มหรือสัมมนาระหวางประเทศที่
ส วนราชการหรื อ หน วยงานของรั ฐ รั ฐ บาลต างประเทศหรื อ องคการระหว างประเทศจั ด หรื อจั ด ร วมกั น
ในประเทศไทย โดยมีผู"แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข"ารวมประชุมหรือสัมมนา
หลักการของการกําหนดระเบียบฯ
1. เพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ให"เปนไปตามหลักเกณฑและ
อัตราที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถเอื้อประโยชนให"ปฏิบัติงานบรรลุเปLาหมาย
๓. เพื่อให"หนวยงานภาครัฐบริหารการใช"จายเงินตามโครงการฝ'กอบรมภายในขอบเขตที่
กําหนดอยางเหมาะสมและประหยัด
ประเภทการจัดฝกอบรม มี ๓ ประเภท ไดแก
1. การฝ'กอบรมประเภท ก หมายความวา การฝ'กอบรมที่ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข"าราชการตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ข"าราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับต"นและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
2. การฝ'กอบรมประเภท ข หมายความวา การฝ'กอบรมที่ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับ
อาวุโส ข"าราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ
ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น หรือตําแหนงที่เทียบเทา
๓. การฝ'กอบรมบุคคลภายนอก หมายความวา การฝ'กอบรมที่ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช
บุคลากรของรัฐ

-๓บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ไดแก
1. ประธานในพิธีเปRด-ปRดการฝ'กอบรม แขกผู"มีเกียรติ และผู"ติดตาม
2. เจ"าหน"าที่ผู"ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติหน"าที่ในการจัดฝ'กอบรม
3. วิทยากร
4. ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม
5. ผู"สังเกตการณ
การเทียบตําแหนงบุคคลตาม ขอ 1, 2, 3 และ 5 ที่มิไดเป2นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกคาใชจายในการ
ฝกอบรม มีดังนี้
1. บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแล"วให"เทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดท"าย
กอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล"วแตกรณี
2. บุคคลที่กระทรวงการคลังเคยเทียบตําแหนงไว"แล"ว
3. วิท ยากรในการฝ' ก อบรมประเภท ก ให" เที ย บเท าข" า ราชการตํ าแหน งประเภทบริห าร
ระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝ'กอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝ'กอบรมบุคคลภายนอกให"เทียบเทา
ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น
4. นอกจากบุคคลในข"อ 1, 2, หรือ 3 ให"หัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังตามข"อ 2 เปนเกณฑ
ในการพิจารณา
5. การเที ย บตํ าแหน งผู" เข" ารั บ การฝ' กอบรมที่ มิ ได" เปนบุ คลากรของรั ฐ เพื่ อเบิ กค าใช" จ าย
ให"สวนราชการที่เปนผู"จัดฝ'กอบรมเทียบตําแหนง ดังนี้
(1) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ก ให"เทียบได"ไมเกินสิทธิของ
ข"าราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(2) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข ให"เทียบได"ไมเกินสิทธิของ
ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น
คาใชจายในการจัดฝกอบรม ได"แก
1. คาใช"จายเกี่ยวกับการใช"และการตกแตงสถานที่ฝ'กอบรม
2. คาใช"จายในพิธีเปRด-ปRด การฝ'กอบรม
3. คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
4. คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร
5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
6. คาหนังสือสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม
7. คาใช"จายในการติดตอสื่อสาร
8. คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝ'กอบรม
9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใช"จายตามข"อ ๑ – ๙ ให"เบิกจายได"เทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด
10. คากระเปZาหรือสิ่งที่ใช"บรรจุเอกสารสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ให"เบิกได"เทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท
11. คาของสมนาคุณในการดูงาน ให"เบิกได"เทาที่จายจริง แหงละไมเกิน 1,500 บาท

- ๔ 12. คาสมนาคุณวิทยากร
13. คาอาหาร
14. คาเชาที่พัก
15. คายานพาหนะ
คาใช"จายตามข"อ ๑๒ – ๑๕ ให"เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามที่กําหนดไว"ในระเบียบ
หมายเหตุ
1. รายการค าใช" จ ายที่ เ กี่ ย วข" อ งกั บ พั ส ดุ ต" อ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ" า ง ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาด"วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก"ไขเพิ่มเติม ยกเว"น คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก
2. กระเปZาหรือสิ่งที่ใช"บรรจุเอกสารให"เฉพาะผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเทานั้น ทั้งนี้ไมรวมวิทยากร
ความหมายของวิทยากร
วิทยากร ให"คํานิยามได"ดังนี้
๑. ผู"บรรยาย
๒. ผู"อภิปราย
๓. ผู"ทําหน"าที่ให"ความรู" (วิทยากรประจํากลุม)
๔. ผู"ดําเนินการอภิปราย
ประเภทของวิทยากร
๑. วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ หมายถึง ข"าราชการทุกประเภทรวมทั้งพนักงาน ลูกจ"าง
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒. วิทยากรที่เปนบุคคลภายนอก หมายถึง วิทยากรที่มิใชบุคคลตามข"อ ๑
คาสมนาคุณวิทยากร
การจายคาสมนาคุณวิทยากรให"เปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
1. หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝ'กอบรมที่มีลักษณะการบรรยาย ให"จายคาสมนาคุณวิทยากรได"ไมเกิน 1 คน
(ข) ชั่ ว โมงการฝ' ก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเปนการอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาเปนคณะ ให" จ าย
คาสมนาคุณวิทยากรได"ไมเกิน 5 คน โดยรวมถึงผู"ดําเนินรายการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน"าที่เชนเดียวกับ
วิทยากรด"วย
(ค) ชั่วโมงการฝ'กอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝ'กภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปรายหรือ
สัมมนา หรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งกําหนดไว"ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมและจําเปนต"องมีวิทยากร
ประจํากลุม ให"จายคาสมนาคุณวิทยากรได"ไมเกินกลุมละ 2 คน
(ง) ชั่ วโมงการฝ' กอบรมใดมี วิท ยากรเกิ น กว าจํ านวนที่ กําหนดไว" ต าม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให"เฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายได"ตามหลักเกณฑ
(จ) การนับชั่วโมงการฝ'กอบรมให"นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝ'กอบรม โดยไมต"อง
หักเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม แตละชั่วโมงการฝ'กอบรมต"องมีกําหนดเวลาการฝ'กอบรม
ไมน" อยกวาห" าสิบ นาที กรณี กําหนดเวลาการฝ' กอบรมไมถึงห" าสิบ นาที แตไมน" อยกวายี่ สิบ ห" านาที ให" จ าย
คาสมนาคุณวิทยากรได"กึ่งหนึ่ง

- ๕ 2. อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐไมวาจะสังกัดสวนราชการที่จัดการฝ'กอบรมหรือไมก็ตาม
ให" ได" รั บ ค าสมนาคุ ณ วิ ท ยากรสํ า หรั บ การฝ' ก อบรมข" า ราชการประเภท ก ไม เกิ น ชั่ ว โมงละ 800 บาท
สวนการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข และการฝ'กอบรมบุคคลภายนอก ให"ได"รับคาสมนาคุณไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
(ข) วิทยากรที่ไมใชบุคคลตาม (ก) ให"ได"รับคาสมนาคุณสําหรับการฝ'กอบรมข"าราชการ
ประเภท ก ไมเกิ น ชั่ ว โมงละ 1,600 บาท สํ า หรั บ การฝ' กอบรมข" าราชการประเภท ข และการฝ' กอบรม
บุคคลภายนอก ให"ได"รับคาสมนาคุณไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
(ค) กรณีที่จําเปนต"องใช"วิทยากรที่มีความรู" ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ
เพื่อประโยชนในการฝ'กอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะให"วิทยากรได"รับคาสมนาคุณสูงกวาอัตรา
ที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได" โดยให"อยูในดุลพินิจของหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ
(ง) การฝ' ก อบรมที่ ส วนราชการจั ด หรื อ จั ด ร วมกั บ หน วยงานอื่ น ถ" า วิ ท ยากรได" รั บ
คาสมนาคุณ จากหน วยงานอื่ น แล" ว ให" ส วนราชการที่ จัด การฝ'กอบรมงดเบิ กคาสมนาคุ ณ จากส วนราชการ
ที่จัดการฝ'กอบรม เว"นแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น
3. การจายคาสมนาคุณวิทยากรให"ใช"แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1
ภาคผนวก) เปนหลักฐานการจาย
อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
ประเภทการฝกอบรม
การฝ'กอบรมประเภท ก

วิทยากรที่เป2นบุคลากรของรัฐ

วิทยากรที่เป2นบุคคลภายนอก

ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท

ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

การฝ'กอบรมประเภท ข
ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
และการฝ'กอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
การจัดฝ'กอบรมถ"ามีการจัดอาหารวางและเครื่องดื่มให"ในระหวางการฝ'กอบรมให"เบิกจาย
เทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เห็นชอบกําหนดอัตราคาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับการฝ'กอบรม ดังนี้
อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สถานที่ราชการ (บาท/มื้อ/คน)
สถานที่เอกชน (บาท/มื้อ/คน)
ไมเกิน ๓๕ บาท

ไมเกิน ๕๐ บาท

การเบิกจายคาอาหาร
1. กรณีที่สวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมจัดอาหารและออกคาใช"จาย มีหลักเกณฑดังนี้
1.๑ การจัดอาหารให"สวนราชการพิจารณาจัดอาหารกอน ระหวาง หรือหลังการฝ'กอบรมได"
ตามความจําเปนเหมาะสม ประหยัด โดยอยูในดุลพินิจของหัวหน"าสวนราชการผู"จัดการฝ'กอบรม
๑.๒ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมที่มีการจัดอาหารให"แกผู"เข"ารับการฝ'กอบรม
ให"เบิกคาอาหารได"เทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 1 ดังนี้

- ๖ บัญชีหมายเลข 1
อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
บาท : วัน : คน
ประเภท
การฝกอบรม
1.การฝ'กอบรม
ข"าราชการประเภท ก
2.การฝ'กอบรม
ข"าราชการประเภท ข
3.การฝ'กอบรม
บุคคลภายนอก

การฝกอบรมในสถานที่ของทางราชการ
/รัฐวิสาหกิจ /หนวยงานอืน่ ของรัฐ
ในประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไมครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๘๕๐

ไมเกิน ๖00

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน 1,๒00

ไมเกิน ๘๕0

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน ๖00

ไมเกิน ๔00

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน ๙๕0

ไมเกิน ๗00

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน 500

ไมเกิน 300

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน 800

ไมเกิน 600

ไมเกิน 2,500

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ

ในตางประเทศ

2. การจัดการฝ'กอบรมที่สวนราชการที่จัดการฝ'กอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ทั้งหมดหรือจัดให"บางสวน ให"สวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมเบิกจายคาใช"จายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดให"แก ประธาน
ในพิธีเปRด-ปRดการฝ'กอบรมและผู"ติดตาม แขกผู"มีเกียรติและผู"ติดตาม เจ"าหน"าที่ผู"ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติ
หน"าที่ในการจัดฝ'กอบรม วิทยากร ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม และผู"สังเกตการณ แตถ"าผู"เข"ารับการฝ'กอบรมหรือ
ผู"สังเกตการณเปนบุคลากรของรัฐ ให"เบิกจายจากต"นสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ คาเชาที่พัก ให"เบิกคาเชาที่พักได"เทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2
และ 3 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ผู" เ ข" า รั บ การฝ' ก อบรมประเภท ข และบุ ค คลภายนอก ผู" สั ง เกตการณและ
เจ"าหน"าที่ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส โดยให"พักรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปให"พักห"องพักคู เว"นแต
ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผู"อื่นได" หัวหน"าสวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมอาจจัดให"พักห"องพัก
คนเดียวได"
(2) ผู"สังเกตการณและเจ"าหน"าที่ตําแหนง ประเภทบริหารระดับต"น ระดับสูง หรือ
ตํ าแหน งที่ เที ย บเทาตํ าแหน งประเภทอํ านวยการระดั บ สู ง ประเภทวิช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ อาจจัดให"พักห"องพักคนเดียวก็ได"
(๓) สําหรับประธานในพิธีเปRด – ปRด และผู"ติดตาม หรือวิทยากร ให"พักห"องพักคนเดียว
หรือห"องพักคูก็ได" และเบิกคาใช"จายคาเชาที่พักได"เทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามประเภทของการจัดฝ'กอบรม
บัญชีหมายเลข ๒
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
บาท : คน : วัน
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
ไมเกิน 2,๔00 บาท

อัตราคาเชาหองพักคู
ไมเกิน 1,๓00 บาท

ประเภท ข

ไมเกิน 1,๔๕0 บาท

ไมเกิน ๙๐0 บาท

ประเภทบุคคลภายนอก

ไมเกิน 1,200 บาท

ไมเกิน 750 บาท

ประเภทการฝกอบรม
ประเภท ก

- ๗ บัญชีหมายเลข 3
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
บาท : คน : วัน
การฝกอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ก
ประเภทการฝกอบรม
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
อัตราคาเชาหองพักคู
ประเภท ก
ไมเกิน 8,000 บาท
ไมเกิน 5,600 บาท
ประเภท ข
ไมเกิน 6,000 บาท
ไมเกิน 4,200 บาท
บัญชีหมายเลข 3
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
บาท : คน : วัน
การฝกอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ข
ประเภทการฝกอบรม
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
อัตราคาเชาหองพักคู
ประเภท ก
ไมเกิน 5,600 บาท
ไมเกิน 3,900 บาท
ประเภท ข
ไมเกิน 4,000 บาท
ไมเกิน 2,800 บาท
บัญชีหมายเลข 3
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
บาท : คน : วัน
การฝกอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ค
ประเภทการฝกอบรม
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
อัตราคาเชาหองพักคู
ประเภท ก
ไมเกิน 3,600 บาท
ไมเกิน 2,500 บาท
ประเภท ข
ไมเกิน 2,400 บาท
ไมเกิน 1,700 บาท
หมายเหตุ ประเภท ก ข และ ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท"ายในภาคผนวก
2.๒ คาเบี้ยเลี้ยง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
จัดอาหารครบทุกมื้อ
งดเบิก

จัดอาหาร ๒ มื้อ
เบิกได"ไมเกิน ๑ ใน ๓ ของ
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย

จัดอาหาร ๑ มื้อ
เบิกได"ไมเกิน ๒ ใน ๓ ของ
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย

- ๘ การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีระหวางการฝกอบรมมีการจัดอาหาร
ให" นั บ ตั้ งแตเวลาที่ เดิน ทางออกจากสถานที่ อยู หรือสถานที่ ป ฏิ บั ติ ราชการปกติ จนกลั บ ถึ ง
สถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล"วแตกรณีโดยให"นับ ๒๔ ชั่วโมงเปน ๑ วัน ถ"าไมถึง ๒๔ ชั่วโมง
หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และสวนที่ไมถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั้น ถ"าเกินกวา ๑๒ ชั่วโมง ให"ถือเปนเปน ๑ วัน
แล" ว นํ า จํ า นวนวั น ทั้ งหมดมาคู ณ กั บ อั ต ราเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ในกรณี ที่ ผู" จั ด การฝ' ก อบรมจั ด อาหารบางมื้ อ
ในระหวางการฝ'กอบรมให"หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได"ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
ตั ว อยาง นางสาว ก ข" า ราชการระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ออกเดิ น ทางจากบ" า นพั ก วั น ที่ 7
กุมภาพันธ 25๕๖ เวลา 07.00 น. เพื่อเข"ารับการฝ'กอบรมฯ ระหวางวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ 25๕๖
เปR ด การฝ' กอบรมและเริ่มการลงทะเบี ย นวัน ที่ 8 กุมภาพั น ธ 25๕๖ เวลา 08.00 – 09.30 น. และปR ด
การฝ'กอบรม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 25๕๖ เวลา 16.30 น. เดินทางกลับถึงบ"านพักวันที่ 1๐ กุมภาพันธ 25๕๖
เวลา ๒๐.00 น. ในระหวางการฝ'กอบรมมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน
คํานวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
วันที่ 7 ก.พ. ๕๖ เวลา 07.00 น. - วันที่ 1๐ ก.พ. ๕๖ เวลา ๒๐.00 น. = ๓ วัน ๑๓ ชั่วโมง
คิดเปนจํานวนวันที่จะได"รับเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๔ วัน
นางสาว ก จะได"รับเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
เบี้ยเลี้ยงทั้งหมด (๔ x ๒๔๐)
๙๖๐ บาท
หัก คาอาหารที่ผู"จัดอบรมจัดเลี้ยง ๓ มื้อ (๓ x ๘๐)
๒๔๐ บาท
รวมเบิกเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น (๙๖๐ – ๒๔๐)
๗๒๐ บาท
หมายเหตุ ให"ทํารายงานการเดินทาง พร"อมทั้งแนบโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมและหลักฐาน
การอนุมัติให"เดินทางไปฝ'กอบรมประกอบการขอเบิกเงิน
2.๓ คาพาหนะเดินทาง กรณีสวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมจัดพาหนะกอน ระหวางหรือหลัง
การฝ'กอบรม ให"เปนไปตามหลักเกณฑโดยให"เบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
(1) ใช"ยานพาหนะของสวนราชการเอง หรือยืมจากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
ให"เบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลงได"เทาที่จายจริง (ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงสวนราชการผู"จัดต"องดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ"างตามระเบียบพัสดุ)
(2) ยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ให"จัดตามพระราชกฤษฎีกา
คาใช"จายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้
- การฝ' กอบรมประเภท ก ให" จั ด ตามสิ ทธิข"าราชการตํ าแหน งประเภทบริห าร
ระดับสูง เว"นแตการเดินทางโดยเครื่องบินให"ใช"ชั้นธุรกิจ กรณีไมสามารถเดินทางได"ให"เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
- การฝ'กอบรมประเภท ข ให"จัดตามสิทธิข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ชํานาญงาน
- การฝ'กอบรมบุคคลภายนอก ให"จัดยานพาหนะตามสิทธิของข"าราชการตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจายคาใช"จายจากต"นสังกัด จะทําได"เมื่อสวนราชการที่จัดการฝ'กอบรมร"องขอและ
สวนราชการต"นสังกัดตกลงยินยอม

- ๙ การฝกอบรมบุคคลภายนอก
กรณีผู"จัดการฝ'กอบรม ไมจัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมด หรือบางสวน ให"ผู"จัด
การฝ'กอบรมเบิกคาใช"จายให"แกผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ดังนี้
(1) คาอาหาร
ไมจัดอาหาร ๓ มื้อ

จัดอาหาร ๑ มื้อ

จัดอาหาร ๒ มื้อ

เหมาจายได"ไมเกินคนละ ๒๔๐ บาทตอวัน เหมาจายได"ไมเกินคนละ ๑๖๐ บาทตอวัน เหมาจายได"ไมเกินคนละ ๘๐ บาทตอวัน

(2) คาพาหนะเดินทาง ให"เบิกจายตามสิทธิของข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน
(3) คาเชาที่พักให"เบิกเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท ตอวัน
การเบิกจายคาลงทะเบียน
คาใช"จายที่เปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช"จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ให"ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเบิกเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราที่สวนราชการหรือหนวยงานที่จัดการฝ'กอบรมเรียกเก็บ ดังนี้
- กรณีคาลงทะเบียนได"รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะไว"ทั้งหมดแล"ว ให"ผู"เข"ารับ
การฝ'กอบรมหรือผู"สังเกตการณงดเบิกคาใช"จายดังกลาว
- กรณี ค าลงทะเบี ย นไม รวมค าอาหาร ค าเช าที่ พั ก หรื อ ค าพาหนะ หรื อ รวมไว" บ างส วน
ให"ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมหรือผู"สังเกตการณเบิกคาใช"จายดังกลาวทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาดได"โดยหลักเกณฑ
และอัตราตามระเบียบฯ ข"อ 18
การจางจัดฝกอบรม
กรณีสวนราชการที่จั ด การฝ' กอบรมประสงคจะจ"า งจัดฝ' กอบรมในโครงการหรื อหลั กสูต ร
การฝ'กอบรม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนให"ดําเนินการได"ตามหลักเกณฑและอัตราคาใช"จายตามระเบียบนี้
การจายเงินคาจ"างจัดฝ'กอบรมให"ใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเปนหลักฐานการจาย แตถ"า
เปนการจายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเข"าบัญชีให"กับผู"รับจ"างหรือผู"มีสิทธิรับเงินโดยตรงให"ใช"รายงานในระบบ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน มีดังนี้
1. โครงการฝ'กอบรมที่ได"รับการอนุมัติ
2. สําเนาสัญญายืมเงิน
3. ตารางการฝ'กอบรม
4. บันทึกขออนุมัติเดินทาง (ใช"ในกรณีการเดินทางไปจัดฝ'กอบรมนอกสถานที่ฯ)
5. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
6. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข"อง (ถ"ามี)

- ๑๐ หลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ควรมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทคาใชจาย
1. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

2. คาสมนาคุณวิทยากร
3. คาวัสดุฝ'กอบรม

4. คายานพาหนะ

5. คาเชาที่พัก

6. คาใช"จายอื่นๆ เชน คาจ"างถายเอกสาร
คาเชาห"องประชุมและอุปกรณตางๆ ฯลฯ

หลักฐานประกอบการเบิกจาย
1. ใบเสร็จรับเงิน หรือในรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และ
ใบสําคัญรับเงิน พร"อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู"รับจ"าง
2. ลายมือชื่อผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในแตละวัน ยกเว"นประธาน
ในพิธีเปRด ปRด การฝ'กอบรม วิทยากร แขกผู"มีเกียรติและ
ผู"ติดตาม (แตต"องมีรายละเอียดให"งานการเงินฯ ทราบ)
1. ใบสําคัญรับเงิน พร"อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวเจ"าหน"าที่ของรัฐ
2. สําเนาหนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับการเปนวิทยากร
ใบสําคัญคาวัสดุฝ'กอบรม ประกอบด"วย
- แบบอนุมัติจัดซื้อ จัดจ"าง
- ใบเสนอราคา
- ใบสั่งซื้อ สั่งจ"าง
- ใบสงของ
- แบบสรุปความเห็นเพื่อเสนอผู"มีอํานาจรับราคา/คําสั่ง
แตงตั้งกรรมการตรวจรับ
-ใบตรวจรับพัสดุ
- ใบเสร็จรับเงิน
1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ใช"ในกรณี
ดังตอไปนี้
- การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนเงินไมถึงสิบบาท
- การจายเงินคารถ หรือคาเรือรับจ"าง
- การจายเงินเปนคาพาหนะประจําทาง (รถไฟ รถยนต
หรือเรือยนตประจําทาง)
2. การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีใช"รถราชการต"องดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ กรณีใช"ยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมา
ยานพาหนะ (ต"องดําเนินการตามระเบียบพัสดุและรวมคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาผานทางดวน ไว"ในสัญญาจ"าง)
1. ใบเสร็จรับเงิน ต"องมีสาระสําคัญอยางน"อยดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผู"รับเงิน
- วัน เดือน ปf ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
- จํานวนเงินเปนตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู"รับเงิน
ต"องดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใช"ใบเสร็จรับเงินของ
ผู"รับจ"างเปนหลักฐานตามข"อ 3

- ๑๑ คาใชจายในการจัดงาน
ให"หัวหน"าสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใช"จายในการจัดงานได"เทาที่จายจริง
ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด
กรณีที่สวนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให"แกประธานในพิธี แขกผู"มีเกียรติ
ผู"ติดตาม เจ"าหน"าที่หรือผู"เข"ารวมงาน ให"สวนราชการที่จัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑเชนเดียวกับคาใช"จายใน
การฝ'กอบรม
กรณีจ"างจัดงานให"ดําเนินการได"ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด"วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก"ไขเพิ่มเติม โดยใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเปนหลักฐานการจาย
คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ
เงื่อนไข
๑. การประชุมหรือสัมมนาที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคกรระหวางประเทศจัด หรือรวมกันจัดในประเทศไทย
๒. โดยมีผู"แทนจาก ๒ ประเทศขึ้นไปเข"ารวมประชุมหรือสัมมนา
หลักเกณฑ3
๑. บุคคลที่จะเบิกจายคาใช"จายในการประชุมระหวางประเทศ ได"แก
๑.๑ ประธานในพิธีเปRดหรือพิธีปRดการประชุม แขกผู"มีเกียรติ และผู"ติดตาม
๑.๒ เจ"าหน"าที่
๑.๓ เจ"าหน"าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
๑.๔ วิทยากร
๑.๕ ผู"เข"ารวมประชุม
๒. ค าใช" จ ายที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อน ระหว าง หลั ง การจั ด ประชุ ม ให" เ บิ ก จ ายได" เ ท าที่ จ ายจริ ง
ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเว"น คาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจ"าหน"าที่ คาอาหาร
คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ให"เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
๒.๑ คาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามหลักเกณฑการฝ'กอบรม แตอัตราเปนดุลพินิจของ
หัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ
๒.๒ คาเงินรางวัลของเจ"าหน"าที่ จายเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานคนละไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน
๒.๓ คาอาหาร และเครื่องดื่ม
- กรณีจัดครบทุกมื้อไมเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน
- กรณีจัดไมครบทุกมื้อไมเกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน
๒.๔ คาเชาที่พัก ไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒.๕ คาพาหนะ เบิกจายได"เทาที่จายจริง ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยอยูในดุลพินิจ
ของหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ
๓. เจ"าหน"าที่ผู"ปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ ให"เบิกจายคาตอบแทนเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑที่อัตราและหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณกําหนด
๔. คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช"จายทํานองเดียวกัน ให"เบิกจายเทาที่จายจริง
ในอัตราที่ผู"จัดการประชุมระหวางประเทศเรียกเก็บ

- ๑๒ ๔.๑ กรณี ที่ รวมคาอาหาร คาเช าที่ พั ก หรือคาพาหนะของผู" เข" ารวมประชุ มไว"ทั้ งหมด
ให"ผู"เข"ารวมประชุมงดเบิกจายคาใช"จาย
๔.๒ กรณีไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไว"บางสวน ให"ผู"เข"ารวม
ประชุมเบิกจายคาใช"จายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาด ตามอัตราข"อ 2.3 – 2.5
๕. กรณีสวนราชการผู"จัดการประชุมได"รับความชวยเหลือ คาใช"จาย จากสวนราชการหรือ
หนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ ให"เบิกจายคาใช"จายสมทบเฉพาะในสวนที่ขาด
๖. กรณี จ"างจั ด การประชุ มระหวางประเทศ (ให" ดํ าเนิ น การจั ด จ"างได" ต ามระเบี ยบฯ พั ส ดุ
อิงหลักเกณฑและอัตราตามข"อ 1 – ข"อ 3) โดยอยูในดุลพินิจของหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ และ
ให"ใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเปนหลักฐานการเบิกจาย

บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา
การจัดฝ'กอบรม/สัมมนา มีวิธีการ หรือกระบวนการตั้งแตเริ่มต"นจนกระทั่งสําเร็จ สรุปเปน
กระบวนการหลักได" 7 กระบวนการ ซึ่งสามารแสดงให"เห็นตามแผนผัง (Flowchart) ตอไปนี้
Flowchart แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา
ลําดับ

ผังกระบวนการ

โครงการฝ'กอบรม

๑

๒

ไมอนุมัติ

๕

๖

๗

อนุมัติ

จัดทําสัญญายืมเงินทดรอง
ราชการ

๓

๔

ขออนุมัติโครงการ

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบสัญญา
ยืมเงิน

ดําเนินการจัดฝ'กอบรม

เสร็จสิ้นการฝ'กอบรม

สงใบสําคัญชดใช"เงินยืมและ
ชําระเงินคืน

อนุมัติ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

-- รางหลักสูตรโครงการฝ'กอบรม
-- ติดตอประสานงานผู"ที่เกี่ยวข"อง
-- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ
-- ตรวจสอบเอกสารโครงการ
รายละเอียด กําหนดการฝ'กอบรม
และวงเงินงบประมาณโครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- บันทึกขออนุมัติโครงการพร"อม
ทั้งแนบโครงการทีมีงบประมาณ
และกําหนดการ
-- สัญญายืมเงินทดรองราชการ
-- ตรวจสอบสัญญายืมเงินทดรอง
ราชการพร"อมทั้งเอกสารแนบตางๆ
-- ไมอนุมัติสงเรื่องกลับไปแก"ไข
-- อนุมัติได"รับเงินตามสัญญายืมเงิน
-- ด"านเนินการด"านสถานที่ที่ใช"ใน
การฝ'กอบรม/สัมมนา
-- ดําเนินการด"านวิทยากร
-- ดําเนินการด"านธุรการการจัด
ฝ'กอบรม
-- ดําเนินการด"านการเงินสําหรับใช"
ในการจัดฝ'กอบรม
-- สรุปแบบประเมินผลการ
ฝ'กอบรมจัดทํารายงานเสนอหัวหน"า
สวนเจ"าของโครงการ
-- สรุปคาใช"จายของทั้งโครงการทํา
รายงานเสนอหัวหน"าสวนราชการ
-- ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญ
ตางๆ ใบเสร็จ รับเงิน เงินคงเหลือ
สรุปรายละเอียดการใช"จายเงิน
พร"อมทําบันทึกเพื่อเสนอสงใช"เงิน
ยืมตามสัญญา

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- หัวหน"า
สวนราชการ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร
ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ฝpาย/
กองการเงิน
-- ผู"มีอํานาจ
อนุมัติ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ผู"ที่
เกี่ยวข"อง

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร
ความทันเวลา

-- ฝpาย/
กองการเงิน

- ๑๔ ขั้นตอนการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา
ตามแนวทางการปฏิบัติในการฝ'กอบรม/สัมมนาข"างต"น กระบวนการขั้นตอนที่ 3 เรื่องการ
จัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ เปนกระบวนการที่เกี่ยวข"องกับการเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม ซึ่งมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ผู"จัดฝ'กอบรมสรุปผลการจัดฝ'กอบรม เพื่อขออนุมัติเบิกคาใช"จายในการฝ'กอบรม
2. รับเอกสารใบสําคัญ คาใช"จายในการฝ'กอบรมและรับคืนเงินเหลือจายจากการฝ'กอบรม
เพื่อตรวจสอบใบสําคัญและหักล"างเงินยืมราชการภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดการฝ'กอบรม
3. นํ าเอกสารใบสํ าคั ญ คาใช" จ ายในการฝ' ก อบรมมาตรวจสอบโดยพิ จ ารณาจากเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินคาใช"จายในการฝ'กอบรมวาถูกต"องตามระเบียบฯหรือไม เชน
3.1 การเบิกจายคาใช"จายเกี่ยวกับการใช"และตกแตงสถานที่ฝ'กอบรมถูกต"องหรือไม
3.2 การเบิกจายคาของสมนาคุณในการดูงาน เบิกจายถูกต"องหรือไม
3.3 การเบิกจายคากระเปZาเอกสารสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม เบิกจายถูกต"องหรือไม
3.4 การเบิกจายที่เกี่ยวข"องกับพัสดุ มีการปฏิบัติถูกต"องตามระเบียบพัสดุหรือไม
3.5 การเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกจายตามบัญชีหมายเลข 2 หรือไม
3.6 การเบิ กจ ายคาอาหารผู" เข" ารั บ การฝ' กอบรม เบิ กจ ายตามหลั กเกณฑและอั ต ราที่
กําหนดหรือไม
3.7 การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดหรือไม
3.8 มีการนับเวลาในการจายคาสมนาคุณวิทยากรถูกต"องหรือไม
3.9 คาเชาที่พัก เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดหรือไม
3.10 มีการคํานวณการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝ'กอบรมถูกต"องหรือไม
3.11 ลายมือชื่อผู"เข"ารับการอบรมครบถ"วนถูกต"องและสัมพันธกับการเบิกคาใช"จายหรือไม
4. เมื่อตรวจสอบใบสําคัญคาใช"จายในการฝ'กอบรมเรียบร"อยแล"ว จึงออกใบเสร็จรับเงินและ
ใบสําคัญเพื่อเปนหลักฐานในการหักล"างเงินยืม
5. นําใบสําคัญคาใช"จายฯ เสนอผู"บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตคาใช"จาย
6. จัด เก็บ เอกสารที่ ได" รับ การอนุ มัติ คาใช" จายเรีย บร"อยแล"ว เพื่ อรอรับ การตรวจสอบจาก
หนวยงานตรวจสอบ
ตามขั้ น ตอนทั้ ง 6 ข" อ ที่ ก ล าวข" า งต" น นี้ สามารแสดงให" เห็ น ตามแผนผั ง (Flowchart)
ดังตอไปนี้

- ๑๕ Flowchart ขั้นตอนการเบิกจายเงินของการฝกอบรม/สัมมนา
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ผู"ยืมเขียนสัญญายืมเงิน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

รายละเอียดงาน

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบสัญญา
ยืมเงิน

เบิกจายเงินตามสัญญาเงินยืม

บริหารคาใช"จายในการ
ฝ'กอบรม/สัมมนา

ล"างเงินยืม สงใช"เงินยืมหรือ
เบิกเพิ่ม

รายงานผลการใช"จายเงิน

อนุมัติ

-- บันทึกขออนุมัติโครงการพร"อม
ทั้งแนบโครงการทีมีงบประมาณ
และกําหนดการ
-- สัญญายืมเงินทดรองราชการ
-- ตรวจสอบสัญญายืมเงินพร"อม
เอกสารประกอบการพิจารณา
อนุมัติเงินยืม

มาตรฐาน
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ฝpาย/
กองการเงิน

-- ทําการขอเบิกเงินจากคลัง
-- ทําการจายเงินจากคลังและ
จายเงินให"แกผู"ทําสัญญายืมเงิน

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

- การใช"จายเงินในการบริหาร
โครงการฝ'กอบรม/สัมมนาตาม
ระเบียบคาใช"จายในการฝ'กอบรม

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- หลักฐานการยืมเงิน
-- หลักฐานการจายเงิน
-- ใบสําคัญรับเงิน (กรณีจายคา
สมนาคุณวิทยากร หรือการจ"าง
บุคคลภายนอก)
-- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบ บก.๑๑๑ (กรณีจายให"เจ"า
หน"าของสวนราชการ)

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร
ความทันเวลา

ความถูกต"อง
-- สรุปคาใช"จายของทั้งโครงการทํา ความครบถ"วน
รายงานเสนอหัวหน"าสวนราชการ ของเอกสาร

-- ฝpาย/
กองการเงิน
-- ผู"มีอํานาจ
อนุมัติ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ผู"มีอํานาจ
สั่งการ
-- ผู"ที่
เกี่ยวข"อง
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ฝpาย/
กองการเงิน

- ผู"จัดทํา
โครงการ
- หัวหน"า
สวนราชการ

บทที่ 4
บทสรุป
จากสาระสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ รวมทั้งได"นําเสนอแนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เห็นวา
มีความจําเปนที่ต"องมีรายละเอียดที่เปนแนวปฏิบัติงานจริง เพื่อให"เกิดประโยชนแกผู"ที่จะนําเอาองคความรู"ที่ได"
รวบรวมไว"นี้ไปใช"เปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจัดฝ'กอบรม/สัมมนา ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐต"องดําเนินการเปนประจําทุกปfงบประมาณ เปนจํานวนมาก
ในคูมือฉบับนี้ ได"จัดเรียบเรียงเนื้อหาเปนหมวดหมูลําดับไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วย
คาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พร"อมทั้งได"นําหลักเกณฑ บัญชีกําหนด
อัตราคาใช"จายตามที่กําหนดไว"ในระเบียบผนวกเข"าไว"ในเนื้อหาด"วยแล"ว พร"อมทั้งได"เพิ่มแนวทาง ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงานในการฝ'กอบรม/สัมมนาในรูปแบบตารางและแผนผัง (Flowchart) ซึ่งงายตอการทําความ
เข"าใจ
ดังนั้น จึงหวังเปนอยางยิ่งวา การจัดทําองคความรู"ซึ่งเปนแนวทางหรือคูมือในการปฏิบัติงานนี้
จะเปนประโยชนแกราชการและบุคลากรของรัฐผู"ที่มีหน"าที่เกี่ยวข"อง และบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดทํา
คูมือฉบับนี้ตามที่กลาวไว"ในเบื้องต"นของเนื้อหาแล"ว

บทที่ ๕
คําถาม – คําตอบ ที่พบบอย
ขอบกพรองจากการตรวจใบสําคัญฯ
ขอเสนอแนะ
1. นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข"ารับ - ชี้แจงเจ"าหน"าที่ผู"ขอเบิกในวิธีการคํานวณเบี้ยเลี้ยง
ทีถ่ ูกต"อง เพื่อปLองกันข"อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
การฝ'กอบรมผิด กรณีมีการลงทะเบียนและ
เลี้ยงอาหาร
2. ไมแนบเรื่องเดิมเชนอนุมัติในหลักการจัดฝ'กอบรม
หนังสือเชิญประชุม สัมมนาเนื่องจากมีผลกับการ
คํานวณเบี้ยเลี้ยง

- ขอเอกสารเรื่องเดิมที่เกี่ยวข"องจากผู"จัดฝ'กอบรม

3. เอกสารการเบิกคาเชาที่พักไมถูกต"อง เชน
ใบเสร็จรับเงินมีสาระสําคัญไมครบถ"วน

- ชี้แจงผู"เบิกจายให"ทราบถึงการเบิกจายคาเชาที่พัก
โดยให"ตรวจสอบสาระสําคัญของใบเสร็จรับเงินและ
ใบแจ"งรายการการเข"าพัก

4. มีการเบิกคาพาหนะเกินสิทธิ เชน มีการเบิก
คาพาหนะรับจ"าง (แท็กซี่) ระหวางที่พักกับสถานที่
ฝ'กอบรม

- ชี้แจงผู"เบิกจายให"ทราบถึงระเบียบการเบิก
คาพาหนะในการฝ'กอบรม โดยให"เบิกจายเฉพาะ
คาพาหนะประจําทางเทานั้น

5. มีการเบิกคาอาหาร ไมสัมพันธกับลายมือชื่อ
ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม

- ชี้แจงให"ผู"จัดฝ'กอบรมเข"าใจถึงวิธีการเบิกคาอาหาร
ซึ่งต"องเทากับจํานวนผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ยกเว"น
ประธานในพิธีเปRดฝ'กอบรม วิทยากร แขกผู"มีเกียรติ
และผู"ติดตาม และต"องไมเกินอุตราที่กําหนด

6. มีการเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมสัมพันธ
กับลายมือชื่อผู"เข"ารับการฝ'กอบรม

- ชี้แจงให"ผู"จัดฝ'กอบรมเข"าใจถึงวิธีการเบิกคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ซึ่งต"องเทากับจํานวนผู"เข"ารับการ
ฝ'กอบรม ยกเว"นประธานในพิธีเปRดฝ'กอบรม วิทยากร
แขกผู"มีเกียรติและผู"ติดตาม และต"องไมเกินอัตราที่
กําหนด

7. การเบิกจายคากระเปZาสําหรับผู"เข"ารับการ
ฝ'กอบรมมากกวาจํานวนผู"เข"ารับการฝ'กอบรมและ
ไมมีกระเปZาเหลือ

- ชี้แจงให"ผู"จัดฝ'กอบรมทราบถึงการจัดซื้อกระเปZา
เพื่อใช"สําหรับแจกผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเทานั้น
ซึ่งไมรวมถึงวิทยากร และหากซื้อมากกวาจํานวน
ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมให"นําไปใช"สําหรับการฝ'กอบรม
ครั้งตอไป

8. มีการเบิกจายคาเชาสถานที่ที่ใช"ในการจัดฝ'กอบรม - กอนการจัดฝ'กอบรมให"เจ"าหน"าที่ผู"จัดฝ'กอบรม
แตไมมีการจัดซื้อจัดจ"างตามระเบียบพัสดุ
ประสานกับเจ"าหน"าที่พัสดุในเรื่องการจัดซื้อจัดจ"าง
คาใช"จายตางๆ ที่เกี่ยวข"องกับระเบียบพัสดุ
9. การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรมีใบสําคัญรับเงิน - ให"ผู"จัดฝ'กอบรมประสานกับวิทยากรกอนการจัด
คาวิทยากร แตไมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือบัตร ฝ'กอบรมเพื่อขอเอกสาร (สําเนาบัตรประชาชนหรือ
ข"าราชการ
บัตรข"าราชการ) สําหรับแนบใบสําคัญรับเงินคา
วิทยากรดังกลาว

- ๑๘ ขอบกพรองจากการตรวจใบสําคัญฯ
ขอเสนอแนะ
10. ผู"ยืมเงิน/ผู"จัดฝ'กอบรมสงเอกสารใบสําคัญ
- มีการติดตามทวงถามการสงใช"เงินยืมราชการและ
คาใช"จาย และเงินเหลือจาย (ถ"ามี) เพื่อหักล"างเงินยืม ใบสําคัญคาใช"จาย ทั้งโดยวาจาและเอกสาร
เกินกําหนด
ตลอดเวลา
สําหรับปCญหาที่เกิดขึ้น ผู"บังคับบัญชาและฝpายบริหารฯ ควรจัดให"มีการอบรมประชุมชี้แจง
เจ"าหน"าที่ให"มีความรู"เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดฝ'กอบรมมี่ถูกต"อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วย
คาใช"จายในการจัดฝ'กอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 เพื่อปLองกันข"อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
---------------------------------------

- ๑๙ เอกสารอางอิง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.2549
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
๔. สําเนาหนังสือ ที่ นร (กวพ.) ๑๒๐๔/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙
๕. สําเนาหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
๖. สําเนาหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๗. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
๘. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 21 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554
๙. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556

๑๑. อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม (บัญชีหมายเลข 2)
๑๐. อัตราคาอาหารในการฝ'กอบรม (บัญชีหมายเลข 3 )
๑๑. อัตราคาเชาที่พักในการฝ'กอบรมในประเทศ (บัญชีหมายเลข 4 )
๑๒. แบบแจ"งรายการคาใช"จายระหวางการฝ'กอบรม
๑๓. แบบใบสําคัญรับเงินคาใช"จายในการเดินทางไปราชการฝ'กอบรมสําหรับบุคคลภายนอก
๑๔. ตัวอยางใบสําคัญคาใช"จายในการฝ'กอบรม
๑๕. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 .)
พ.ศ. 2555
นายวชิร รักขิตตธรรม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2549 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมฯ พ.ศ. 2549
- ในเรื่ องคานิยามต่างๆ และการประชุมระหว่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
- ในเรื่ องคานิยาม “ประเภทการฝึ กอบรม”
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- ในเรื่ องการฝึ กอบรมและการจัดงาน

คานิยาม
บุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้ าราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจ้ างของ
ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอืน่ ของรัฐ
เช่ น ข้ าราชการการเมือง องค์ การมหาชน องค์ กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ เจ้ าหน้ าที่
ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดและองค์ การบริหารส่ วนตาบล แต่ ไม่ รวมถึงลูกจ้ างจ้ างเหมา
สมาชิ กองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดและองค์ การบริ หารส่ วนตาบล องคมนตรี สมาชิ กสภา
กรุ งเทพ สมาชิกสภาเขต (มีวาระการดารงตาแหน่ ง)
กรณีลูกจ้ างตามสั ญญาจ้ างเหมา หากในสั ญญาจ้ างไม่ ได้ กาหนดให้ ลูกจ้ างสามารถ
เข้ ารั บการฝึ กอบรม หรื อเดินทางได้ ส่ วนราชการต้ นสั งกัด ก็จะอนุมัติให้ ลูกจ้ างตามสั ญญา
จ้ างเหมาเข้ าร่ วมฝึ กอบรม หรือ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในการจัดฝึ กอบรมไม่ ได้

คานิยาม (ต่อ)
การฝึ กอบรม หมายความว่ า การอบรม การประชุ ม
ทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิบ ต
ั ิก าร การสัม มนาทางวิ ช าการหรื อ
เชิ ง ปฏิ บ ต
ั ิ ก าร การบรรยายพิ เ ศษ การฝึ กศึ ก ษา การดู ง าน
การฝึ กงาน หรือทีเ่ รียกชือ
่ อย่างอืน
่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โ ด ย มี โ ค ร ง ก า ร ห รื อ ห ลัก สู ต ร แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า จัด ที่ แ น่ น อ น
ที่ มี ว ต
ั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาบุ ค คลหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบ ต
ั ิ ง าน โดยไม่ มี ก ารรับ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บัต ร
วิชาชีพ

คานิยาม (ต่อ)
องค์ ประกอบการฝึ กอบรม
 1. มีโครงการ / หลักสู ตร
 2. ระยะเวลามีกาหนดแน่ นอน
 3. วัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒ นาบุ คลากรหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงาน
 4. ไม่ มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คานิยาม (ต่อ)
• เจ้าหน้าที่ หมายถึง บุคลากรของรัฐทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน บุคคลอืน
่ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้
ปฏิบตั งิ าน และเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
• เจ้าหน้าทีป
่ ฏิบตั งิ านลักษณะพิเศษ หมายถึง บุคคล
ซึง่ มิได้เป็ นบุคลากรของรัฐ และได้รบั แต่งตัง้ จาก
หัวหน้าส่วนราชการผูจ้ ดั การประชุมระหว่างประเทศให้
ปฏิบตั งิ าน เช่น พนักงานพิมพ์ดด
ี พนักงานบันทึก
ข้อมูล เป็ นต้น

คานิยาม (ต่อ)
• ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม หมายถึง บุคลากรของรัฐหรือ
บุคคลซึง่ ไม่ใช่บค
ุ ลากรของรัฐทีเ่ ข้ารับการฝึ กอบรม
• การประชุมระหว่างประเทศ หมายถึง การประชุม
หรือสัมมนาระหว่างประเทศทีส
่ ว่ นราชการหรือ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศจัดหรือจัดร่วมกันในประเทศไทย โดย
้ ไปเข้าร่วมประชุมหรือ
มีผแ
ู้ ทนจากสองประเทศขึน
สัมมนา

• “การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ก” หมายความว่ า การฝึ กอบรมที่ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรม
เกินกึง่ หนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้ าราชการ
- ตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
- ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ งประเภทอานวยการ ระดับสู ง และ
- ตาแหน่ งประเภทบริหาร ระดับต้ น และระดับสู ง หรือตาแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า
• “การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ข” หมายความว่ า การฝึ กอบรมที่ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรม
เกินกึง่ หนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ นข้ าราชการ
- ตาแหน่ งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัตงิ าน ระดับชานาญงาน และระดับอาวุโส
- ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
และ
- ตาแหน่ งประเภทอานวยการ ระดับต้ น หรือตาแหน่ งที่เทียบเท่ า

คานิยาม (ต่อ)
• ก า ร ดู ง า น ห ม า ย ถึ ง ก า ร เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู ้ ห รื อ
ประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์ โดยกาหนดไว้ใ น
โครงการหรือหลักสูตรการฝึ กอบรม หรือกาหนดไว้ใน
แผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศให้มีการดูงาน
ก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึ กอบรมหรือประชุมระหว่าง
ประเทศ รวมถึง โครงการหรือหลักสูตรการฝึ กอบรมดู
้
งานในประเทศซึง่ หน่ วยงานของรัฐจัดขึน

คานิยาม (ต่อ)
• ผูแ
้ ทน หมายถึง ผูแ
้ ทนประเทศไทยและทีป
่ รึกษา
ของผูแ
้ ทนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
หรือได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ประธานรัฐสภา
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผูท
้ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย
• ผูเ้ ข้าร่วมประชุม หมายถึง ผูแ
้ ทน และผูแ
้ ทนของ
ต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ

อานาจของกระทรวงการคลังตามระเบียบ

• การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่ งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้เป็ นไปตามตามที่กระทรวงการคลังกาหนด (ข้อ 6)
• ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นผูว้ ินิจฉัย ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับ
การปฏิ บ ั ติ ต ามระเบี ย บนี้ และกรณี ที่ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ย
นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อกาหนดไว้แล้วแต่ไม่
สามารถปฏิ บ ัติไ ด้ ให้หัว หน้า ส่ ว นราชการ ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง” (ข้อ 7)

บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(1) ประธานในพิธีเปิ ดหรื อพิธีปิดการฝึ กอบรม แขกผูม้ ีเกียรติ และผูต้ ิดตาม
(2) เจ้าหน้าที่
(3) วิทยากร
(4) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
(5) ผูส้ ังเกตการณ์
หมายความว่ า บุ ค คลที่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยได้ต ามระเบี ย บนี้ ได้แ ต่ เ ฉพาะบุ ค คล
ตามข้อนี้เท่านั้น บุคคลอื่นที่มิได้มีฐานะเป็ น 1 ใน 5 นี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตาม
ระเบี ยบนี้ ได้ เช่ น พนักงานขับรถของวิทยากรไม่สามารถเบิ กค่าใช้จ่ายจากโครงการ
ฝึ กอบรมได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมมี 2 ส่ วน
• ค่าใช้จ่ายภาคผูจ้ ดั การฝึ กอบรม ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อ 8
• ค่าใช้จ่ายภาคผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ได้แก่
- ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึ กอบรม
- ค่าใช้จ่ายซึ่ งผูจ้ ดั การฝึ กอบรมไม่จดั ให้เบิกจ่ายตามข้อ 26 วรรคสอง

ค่าใช้จ่ายภาคผูจ้ ดั การฝึ กอบรม (ข้อ 8)
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมมี 2 ประเภท
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็ นดุลพินิจหัวหน้าส่ วนราชการ (เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง)
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ( เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้สถานที่วดั หรื อโรงเรี ยน เป็ นต้น)
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด - ปิ ด การฝึ กอบรม (เช่น ค่าจ้างพิธีกรมาทาหน้าที่เป็ น
พิธี กรในการเปิ ด – ปิ ดการฝึ กอบรม หรื อมี การแสดงในพิ ธี เปิ ด – ปิ ดการฝึ กอบรม
ก็เข้าหลักเกณฑ์ขอ้ นี้)
(3) ค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์ (เช่น ค่าดินสอ หรื อกระดาษปากกา)
(4) ค่ า ประกาศนี ยบั ต ร (เช่ น ค่ า จั ด ท าประกาศนี ยบั ต ร ค่ า ปริ๊ ซท์
ประกาศนียบัตร เป็ นต้น)

(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งพิมพ์
(เช่น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย หรื อค่าพิมพ์เอกสาร
ประกอบการบรรยายตามร้านจ้างถ่ายเอกสาร)
(6) ค่าหนังสื อสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (เช่น ค่าซื้ อหนังสื อซึ่ งต้องใช้ในการ
ฝึ กอบรมหรื อค่าลิขสิ ทธิ์ ในหนังสื อซึ่ งต้องใช้ในการฝึ กอบรม)
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร (เช่น ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าเชื่อมต่อสัญญาณ)
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึ กอบรม (เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่าเครื่ อง
ถ่ายเอกสารหรื อค่าเช่าเครื่ องถ่ายสไลด์ เป็ นต้น)
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (เช่น ชา กาแฟ และขนมต่างๆ ซึ่ งแม้ค่าใช้จ่าย
รายการนี้ จ ะสามารถเบิ กจ่ ายได้เท่ าที่ จ่ายจริ ง ตามความจาเป็ น แต่ขณะนี้ มาตรการ
ประหยัด ยัง ใช้บ ัง คับ อยู่ จึ ง ต้อ งเป็ นไปตามมาตรการประหยัด หากส่ ว นราชการ
ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการปฏิบตั ิได้ตอ้ งขออนุ มตั ิหัวหน้าส่ วน
ราชการเจ้าของงบประมาณเพื่อขอเบิกจ่ายเกินกว่าที่กาหนดไว้ตามมาตรการประหยัด)

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า (มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 56)
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มในการฝึ กอบรม/ประชุม
- ในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาท
- ในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาท
ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาท
มติ ครม. เรื่ องมาตรการประหยัดปี 2552 ยังมีผลใช้บงั คับอยู่

2. รายการทีม่ ีอตั รากาหนด
(1) ค่ากระเป๋ าหรื อสิ่ งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม (หมายถึง ค่ า
กระเป๋ าหรื อสิ่ งของที่สามารถบรรจุเอกสารในการฝึ กอบรมได้ เช่น ค่าแฟ้ ม ถุงผ้า กระเป๋ า
ในเอกสาร รวมทั้ง Handy Drive ซึ่ งบรรจุขอ้ มูลในการฝึ กอบรม และแจกได้ เฉพาะ
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเท่ านั้น จะให้เจ้าหน้าที่ ประธาน หรื อวิทยากรไม่ได้)
(2) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (หมายถึง ค่าของที่ระลึกให้กบั สถานที่ดูงานซึ่ ง
สามารถเบิกได้ในอัตราไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท แต่ ไม่ รวมถึงค่ าเข้ าชมสถานทีด่ ูงาน)
(3) ค่าสมนาคุ ณวิทยากร (หมายถึ ง สมนาคุ ณวิทยากรเป็ นค่าใช้จ่ายซึ่ งสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฝึ กอบรม)
(4) ค่าอาหาร (หมายถึง ค่าอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ คือ มื้อเช้า กลางวันและเย็นเท่านั้น
ดังนั้น ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมจะเลี้ยงอาหาร(ข้าวต้มรอบดึก) เกิน 3 มื้อไม่ได้ มิเช่นนั้นต้องตกลง
กระทรวงการคลัง)

รายการที่มีอตั รากาหนด (ต่ อ)

(5) ค่าเช่ าที่ พกั (หมายถึ ง ค่าเช่ าที่ พ กั ในการฝึ กอบรมซึ่ งผูจ้ ดั เป็ น
ผูจ้ ดั ให้ และสถานที่พกั จะเป็ นโรงแรม บ้านพักของทหาร บ้านพักของกรม
อุทยานหรื อแม้แต่โฮมสเตย์กไ็ ด้)
(6) ค่ายานพาหนะ (หมายถึง ค่ารถที่ผจู ้ ดั การฝึ กอบรมจัดให้แก่ผเู ้ ข้า
รั บ การฝึ กอบรมไม่ ว่ า จะเป็ นการใช้ร ถของส่ ว นราชการผูจ้ ัด หรื อ ส่ ว น
ราชการอื่นซึ่งผูจ้ ดั ยืมมาจากส่ วนราชการอื่น หรื อค่าเช่าเหมายานพาหนะซึ่ง
ผูจ้ ดั เป็ นผูจ้ ดั ให้แก่ บุคคลตามข้อ 10 (ในภาพรวม) ก็ถือเป็ นค่าใช้จ่าย ที่
ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้)

คาถาม
 วิทยากรเป็ นรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นบุคลากร
ของรัฐหรื อไม่
ตอบ อัตราบุคลากรของรัฐ เพราะเป็ นข้าราชการการเมือง
 วิทยากรเป็ นพระภิกษุตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เป็ นบุคลากรของรัฐหรื อไม่
ตอบ อัตราบุคคลภายนอก เพราะพระไม่เป็ นข้าราชการ

 วิทยากรเป็ นอดีตปลัดกระทรวง หรื ออดีตอธิบดี เป็ นบุคลากรของรัฐหรื อไม่
ตอบ อัตราบุคคลภายนอก เพราะสถานะความเป็ นข้าราชการสิ้ นสุ ดแล้ว

ค่ าสมนาคุณวิทยากร
หลักเกณฑ์ การจ่ าย
บรรยาย ไม่ เกิน 1 คน
อภิปราย ไม่ เกิน 5 คน
แบ่ งกลุ่ม - ฝึ กภาคปฏิบัติ
- อภิปราย
ไม่ เกินกลุ่มละ 2 คน
- ทากิจกรรม
วิทยากรเกินที่กาหนดให้ เฉลีย่ จ่ าย

การนับเวลาบรรยาย
- ไม่ น้อยกว่ า 50 นาที = 1 ชม.
- ไม่ น้อยกว่ า 25 นาที แต่ ไม่ ถึง 50 นาที = ครึ่งชม.
ไม่ ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่ างออกจากเวลาบรรยาย

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
* วิทยากรเป็ นบุคลากรของรัฐ
ประเภท ก ไม่ เกินชั่วโมงละ 800 บาท
ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่ เกินชั่วโมงละ 600 บาท
* วิทยากรมิใช่ บุคลากรของรัฐ
ประเภท ก ไม่ เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่ เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
* วิทยากรทีม่ ีความรู้ สูงจะจ่ ายสู งกว่ านีไ้ ด้ อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของ
งบประมาณ

ค่ าอาหาร (บาท : วัน : คน)
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน

ครบทุกมือ้ ไม่ ครบทุกมือ้ ครบทุกมือ้ ไม่ ครบทุกมือ้
ประเภท ก
ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก

ไม่ เกิน 700 ไม่ เกิน 500

ไม่ เกิน 500 ไม่ เกิน 300

ไม่ เกิน 1000 ไม่ เกิน 700

ไม่ เกิน 800 ไม่ เกิน 600

ค่ าทีพ่ กั (ข้อ 16)
1. การจัดที่พกั ให้ แก่ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม สาหรับการฝึ กอบรมประเภท ข และ
การฝึ กอบรมบุ คคลภายนอก ให้ พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้ พักห้ องพักคู่
เว้ นแต่ เป็ นกรณีที่ไม่ เหมาะสมหรื อมีเหตุจาเป็ นไม่ อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้ า
ส่ วนราชการผู้จัดการฝึ กอบรมอาจจัดให้ พกั ห้ องพักคนเดียวได้
2. การจัดทีพ่ กั ให้ แก่ ผ้ สู ั งเกตการณ์ หรือเจ้ าหน้ าที่ตาแหน่ งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิ บั ติ ง าน ระดั บ ช านาญงาน ระดั บ อาวุ โ ส ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ
ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ ช านาญการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ และต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการ ระดับต้ น ให้ พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป โดยให้ พักห้ องพักคู่ เว้ นแต่
เป็ นกรณีที่ไม่ เหมาะสมหรื อมีเหตุจาเป็ นไม่ อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หั วหน้ าส่ วน
ราชการ ผู้จัดการฝึ กอบรมอาจจัดให้ พกั ห้ องพักคนเดียวได้

ค่าเช่าทีพ
่ กั (ต่อ)
ส่ วนผู้ สั ง เกตการณ์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ
ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่ งประเภทอานวยการ
ระดับสู ง และตาแหน่ งประเภทบริหาร ระดับต้ น ระดับสู ง หรือตาแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า
การจัดที่พกั ให้ แก่ ประธานในพิธีเปิ ดหรือพิธีปิดการฝึ กอบรม แขกผู้มีเกียรติ และ
ผู้ติดตาม หรื อวิทยากร ให้ พักห้ องพักคนเดียวหรื อพักห้ องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ าย ค่ าเช่ า
ทีพ่ กั ได้ เท่ าที่จ่ายจริง

อัตราค่ าเช่ าที่พกั (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก
ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก

พักคนเดียว

พักคู่

ไม่ เกิน 2,000

ไม่ เกิน 1,100

ไม่ เกิน 1,200

ไม่ เกิน 750

อัตราค่ าเช่ าที่พกั (บาท : วัน : คน)
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่ าแรงขั้นต่า

พักคนเดียว

พักคู่

ประเภท ก

ไม่ เกิน 2,400

ไม่ เกิน 1,300

ประเภท ข

ไม่ เกิน 1,450

ไม่ เกิน 900
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 5 ก.พ. 2556

กรณีทพี่ กั ในการฝึ กอบรม
ที่พกั ในการฝึ กอบรมมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ผู้จัดการฝึ กอบรม จัดที่พกั ให้ ตามอัตราระเบียบฝึ กอบรม
2. ผู้ จัด การฝึ กอบรม ไม่ จัด ที่พักให้ แต่ ป ระสานที่พัก ให้ แก่ ผ้ ู เข้ า รั บการ
ฝึ กอบรม ตามข้ อ 10 วรรคสอง ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมต้ องเอาใบเสร็ จ
ของโรงแรมที่ผ้ ูจัดประสานกลับไปเบิกจากต้ น สั ง กัด ได้ ตามระเบีย บ
ฝึ กอบรม โดยจะต้ องพักที่โรงแรมซึ่งผู้จัดประสานให้ เหมือนกับกรณีที่
ผู้จัดการฝึ กอบรมจัดทีพ่ กั ให้
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ าย ใบเสร็จรับเงิน

ค่ ายานพาหนะ (ข้ อ 19)
® ใช้ ยานพาหนะของส่ วนราชการผู้จัด ยืมจากส่ วนราชการอื่น/หน่ วยงานอื่น เบิก
ค่ านา้ มันเท่ าที่จ่ายจริง
® ใช้ ยานพาหนะประจาทาง/เช่ าเหมายานพาหนะ ให้ จัดประเภทยานพาหนะ
ดังนี ้
-การฝึ กอบรมประเภท ก จัดตามสิทธิข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง
ยกเว้ น เครื่ องบินใช้ ชัน้ ธุรกิจ แต่ ถ้าเดินทางไม่ ได้ ให้ ใช้ ชัน้ หนึ่ง
-การฝึ กอบรมประเภท ข จัดตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไปชานาญงาน
-การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิทธิข้าราชการ ประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัตงิ านเบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็ น และประหยัด
® กรณีเช่ าเหมายานพาหนะต้ องดาเนินการตามระเบียบพัสดุด้วย
® ค่ าพาหนะรับจ้ างสาหรั บวิทยากรกรณีอยู่ในท้ องที่เดียวกับสถานทีจัดฝึ กอบรม
23.

♦ การจัดฝึ กอบรม โดยจัดในลักษณะดูงาน
อย่ างเดียวก็ได้ แต่ จดั ได้ เฉพาะดูงาน
ในประเทศ เท่ านั้น

25.

ค่ าใช้ จ่ายของผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม
♥ ในการส่ งบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรมให้ ส่วนราชการต้ น
สั งกัดอนุมัตเิ ฉพาะผู้ปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องหรือเป็ น
ประโยชน์ ต่อส่ วนราชการนั้น ตามจานวนที่เหมาะสม
คานึงถึงความจาเป็ น
และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
26.

ค่ าใช้ จ่ายของผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม (ต่ อ)
♥ ค่ าลงทะเบียน เบิกเท่ าที่จ่ายจริง
♥ เบีย้ เลีย้ ง ค่ าที่พกั ค่ าพาหนะในการเดินทางเข้ ารับการฝึ กอบรม
- ถ้ าค่ าลงทะเบียนรวมไว้ หมดแล้ วหรือผู้จดั ออกให้ ท้งั หมด
ต้ องงดเบิก
- ถ้ าค่ าลงทะเบียนไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าว หรือผู้จดั ไม่ จดั อาหารทีพ่ กั
ยานพาหนะ ให้ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเบิกในส่ วนทีไ่ ม่ ได้ ออกให้ ตาม
พระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้ น ค่ าเช่ า
ที่พกั เบิกตามระเบียบ
27.

ค่ าใช้ จ่ายทีผ่ ้ ูจัดการฝึ กอบรมไม่ จัดให้ แก่ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม
บุคลากรของรัฐทีเ่ ป็ น
 ค่าที่พกั
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งตามอัตราในข้อ 16
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้คานวณตามหลักเกณฑ์ในระเบียบฝึ กอบรม
ยกเว้ น
 ค่ายานพาหนะ ให้เบิกได้ตามสิ ทธิของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
แต่ละคนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

การคานวณเบีย้ เลีย้ ง กรณีการฝึ กอบรม
มีการจัดอาหาร
 ให้ นับเวลาตัง้ แต่ ออกจากที่อยู่/ที่ทางานจนกลับถึง
ที่อยู่ / ที่ทางาน
 24 ชั่วโมงคิดเป็ น 1 วันหรื อเกินกว่ า 12 ชั่วโมงคิดเป็ น
1 วัน
 ให้ หกั ค่ าเบีย้ เลีย้ งที่คานวณได้ มือ้ ละ 1 ใน 3 ของอัตรา
เบีย้ เลีย้ งเดินทางเหมาจ่ าย
28.

กรณีจัดฝึ กอบรมบุคคลภายนอก และส่ วนราชการ
ไม่ จัดอาหาร / ที่พกั / ยานพาหนะ
ให้จ่ายเงินให้แก่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ดังนี้
* ค่าอาหาร
- ไม่จดั อาหารทั้ง 3 มื้อจ่ายไม่เกิน 240 บาท/วัน/คน
- จัดอาหารให้ 2 มื้อจ่ายไม่เกิน 80 บาท/วัน/คน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อจ่ายไม่เกิน 160 บาท/วัน/คน
* ค่าเช่าที่พกั เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน/คน
* ค่าพาหนะจ่ายจริ งตามสิ ทธิ ขา้ ราชการประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบตั ิงาน ( ห้ามเบิกค่าเครื่ องบิน )
24.

สาหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ตดิ ตาม
วิทยากร เจ้ าหน้ าที่ และผู้สังเกตการณ์ ที่จะเบิก
เบีย้ เลีย้ ง ค่ าที่พัก ค่ าพาหนะ ให้ ถือปฏิบัติ
เช่ นเดียวกับเข้ ารับการฝึ กอบรม

29.

กรณีผู้เข้ าฝึ กอบรมเดินทางไปฝึ กอบรมต่ างประเทศ โดย
ได้ รับความช่ วยเหลือ ให้ เบิกค่าใช้ จ่ายสมทบ ไม่ เกินวงเงิน
ที่ได้ รับความช่ วยเหลือ ดังนี้
ค่ าเครื่องบิน
ได้ รับไป – กลับ : งดเบิก
เทีย่ วเดียว : เบิกอีกหนึ่งเทีย่ วชั้นเดียวกัน แต่ ไม่ สูงกว่ าสิ ทธิ

ค่ าที่พกั
จัดให้ : งดเบิก
ต่ากว่ าสิ ทธิ : เบิกเพิม่ ส่ วนทีข่ าด / ไม่ เกินสิ ทธิ
30.

กรณีผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมเดินทางไปฝึ กอบรม
ต่ างประเทศ โดยได้ รับความช่ วยเหลือ ให้ เบิก
ค่ าใช้ จ่ายสมทบ ไม่ เกินวงเงินทีไ่ ด้ รับความ
ช่ วยเหลือ ดังนี้ (ต่ อ)
เบีย้ เลีย้ ง

ต่ากว่ าสิ ทธิ : เบิกเพิม่ ส่ วนที่ขาด / ไม่ เกินสิ ทธิ
จัดอาหารให้ ให้ เบิกเหมือนอบรมในประเทศ
1
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ค่ าเครื่องแต่ งตัวในการเดินทางไปฝึ กอบรม
ต่ างประเทศ
เบิกได้ เฉพาะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่เป็ นบุคลากร
ของรัฐ / เจ้ าหน้ าที่

32.

กรณีจ้างจัดฝึ กอบรม
 หลักเกณฑ์ / อัตรา ตามทีร่ ะเบียบกาหนด
 วิธีการจัดจ้ าง ตามระเบียบพัสดุ
 ใช้ ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้ าง เป็ นหลักฐานการจ่ าย
จ่ ายตรงผู้รับจ้ าง/ผู้มสี ิ ทธิ ให้ ใช้ รายงานในระบบ
เป็ นหลักฐานการจ่ าย

33.

การเทียบตาแหน่ ง
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ เจ้ าหน้ าที่ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ ทีม่ ใิ ช่ บุคลากรของรัฐ
1. ผู้ที่เคยรั บราชการมาแล้ วเทียบเท่ าระดับตาแหน่ งครั้ งสุ ดท้ ายก่ อนออกจาก
ราชการ
2. บุคคลทีก่ ระทรวงการคลังเทียบตาแหน่ งไว้ แล้ว
3. วิทยากร
-วิทยากรในการฝึ กอบรมประเภท ก เทียบเท่ าข้ าราชการตาแหน่ งประเภทบริหาร
ระดับสู ง
-วิทยากรในการฝึ กอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
เทียบเท่ าข้ าราชการตาแหน่ งประเภทอานวยการ ระดับต้ น
เว้ นแต่ เคยรับราชการมาก่อนให้ ใช้ ระดับตาแหน่ ง ชั้นยศทีส่ ู งกว่าได้
4. นอกเหนือจากนีใ้ ห้ หัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณพิจารณา โดยยึด
หลักของกระทรวงการคลัง
34.

การเทียบตาแหน่ ง (ต่อ)
- ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมประเภท ก =

ไม่ เกินสิ ทธิข้าราชการประเภทบริหารระดับสู ง
- ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมประเภท ข =
ไม่ เกินสิ ทธิข้าราชการประเภทอานวยการระดับต้ น
35.

การเบิกจ่ ายค่ าพาหนะ ไป – กลับ ในแต่ ละวัน
ทีอ่ ยู่
ที่พกั
ที่ทางาน

สถานที่
ฝึ กอบรม

ให้ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการผู้จัด / ต้ น
สั งกัด
36.

กรณีไม่ สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ หัวหน้ า
ส่ วนราชการขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

37.

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
จัดงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจปกติ
ตามนโยบายของทางราชการ เช่ น วันคล้ ายวัน
สถาปนาส่ วนราชการ งานนิทรรศการ แถลงข่ าว
ประกวดหรือแข่ งขันฯ
หัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ ายได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงตาม
ความจาเป็ นเหมาะสม ประหยัด

38.

การจัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะ ให้แก่ประธาน
ในพิธี
แขกผูม้ ีเกียรติ ผูต้ ิดตาม เจ้าหน้าที่หรื อผูร้ ่ วมงาน
หรื อไม่จดั ให้ ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ อัตราของ
การจัดฝึ กอบรม
กรณี จา้ งจัดงาน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับจ้างจัด
ฝึ กอบรม
1
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ค่ าใช้ จ่ายในการประชุมระหว่ างประเทศ
“การประชุมระหว่ างประเทศ” : การประชุม สัมมนา
ระหว่ างประเทศที่ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ
รั ฐบาลต่ างประเทศหรื อองค์ การระหว่ างประเทศจัด
หรื อ จั ด ร่ วมกั น ในประเทศไทยโดยมี ผ้ ู แทนจาก
สองประเทศขึน้ ไปเข้ าร่ วมประชุมหรือสัมมนา

40.

“ เจ้ าหน้ าที่ ” : บุคลากรของรัฐที่ได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้ รับแต่ งตั้งให้ ปฏิบัติงาน
และเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
“เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ” :

บุคคลซึ่งมิได้
เป็ นบุ คลากรของรั ฐและได้ รับแต่ งตั้งจากหั วหน้ าส่ วน
ราชการผู้จัดการประชุมระหว่ างประเทศให้ ปฏิบัตงิ าน
เช่ น พนักงานพิมพ์ ดีด พนักงานบันทึกข้ อมูล พนักงาน
แปล ล่ าม และผู้ จดบั น ทึก สรุ ปประเด็น ในการประชุ ม
ระหว่ างประเทศ เป็ นต้ น
41.

“ผู้แทน” : ผู้แทนประเทศไทย และที่ปรึกษาของผู้แทนดังกล่ าว
ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี หรื อได้ รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด ประธานรัฐสภา หัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของ
งบประมาณหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบบริ หารราชการของข้ าราชการแต่ ละประเภท แล้ วแต่
กรณี

“ผู้เข้ าร่ วมประชุม” : ผู้แทน และ ผู้แทนของต่ างประเทศทีเ่ ข้ า
ร่ วมการประชุมระหว่ างประเทศ
42.

บุคคลทีจ่ ะเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่าย ได้ แก่
(1) ประธานในพิธีเปิ ด-ปิ ดการประชุม แขกผู้มเี กียรติ
และผู้ตดิ ตาม
(2) เจ้ าหน้ าที่
(3) เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
(4) วิทยากร
(5) ผู้เข้ าร่ วมประชุม
43.

ค่ าใช้ จ่ายของส่ วนราชการผู้จดั
ค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อ น ระหว่ า ง และหลั ง การประชุ ม ระหว่ า ง
ประเทศ
เบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริงตามความจาเป็ น เหมาะสมและ
ประหยัด
ยกเว้ น ค่ าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ้ าหน้ าที่
ค่ าอาหาร
ค่ าเช่ าที่พกั ค่ าพาหนะ เบิกตามที่ระเบียบกาหนด
44.

ค่ าอาหาร ค่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ
 ผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาขึน้ ไป
ให้ เบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริ ง อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของ
งบประมาณ
 ผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นบุคคลอืน่ ให้ เบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
ไม่ เกินอัตรา ดังนี้
- ค่ าอาหารและเครื่องดืม่ จัดครบทุกมือ้ 1,200 บาท/คน/วัน
จัดไม่ ครบทุกมือ้ 800 บาท /คน/วัน
- ค่ าเช่ าที่พกั ไม่ เกินคนละ 2,000 บาท/วัน
- ค่ าพาหนะเบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ

45.

@ หลักเกณฑ์ การจ่ ายค่ าสมนาคุณวิทยากร@
บรรยาย ไม่ เกิน 1 คน
อภิปราย / สั มมนาเป็ นคณะ ไม่ เกิน 5 คน
แบ่ งกลุ่ม - ฝึ กภาคปฏิบัติ
- อภิปราย
ไม่ เกินกลุ่มละ 2 คน
- ทากิจกรรม
วิทยากรเกินที่กาหนดให้ เฉลีย่ จ่ าย
46.

ค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ : ได้ รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่มาปฏิบัติงานคนละ
ไม่ เกิน 200 บาทต่ อวัน
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูปฏิบัตงิ านลักษณะพิเศษ : เบิกจ่ ายค่ าตอบแทน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่หัวหน้ า
ส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณกาหนด

47.

ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ าร่ วมประชุมระหว่ างประเทศ

ค่ าลงทะเบียน ค่ าธรรมเนียม ให้ เบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงตามที่
ผู้จัดการประชุมเรียกเก็บ
กรณีค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม รวมค่ าอาหาร ค่ าเช่ าทีพ่ กั
หรือค่ าพาหนะไว้ ท้งั หมด หรือผู้จัดการประชุมออกค่ าใช้ จ่าย
เป็ นค่ าอาหาร ทีพ่ กั หรือพาหนะให้ แก่ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม
ทั้งหมด ให้ งดเบิก
48.

 กรณีค่าลงทะเบียนไม่ รวมค่ าอาหาร ทีพ่ กั หรือพาหนะหรือ
ผู้จดั การประชุมไม่ ออกค่ าอาหาร ทีพ่ กั หรือพาหนะหรือออกให้
บางส่ วน ให้ เบิกส่ วนที่ขาด (ไม่ ออกให้ ) ดังนี้
- ค่ าอาหารเครื่องดืม่ ไม่ จดั ให้ 3 มือ้ ไม่ เกิน 1,200 บาท/วัน/คน
ไม่ จดั ให้ บางมือ้ ไม่ เกิน 800 บาท/วัน/คน
- ค่ าเช่ าที่พกั ไม่ เกิน 2,000 บาท/วัน/คน
- ค่ าพาหนะ ให้ เบิกได้ ตามทีจ่ ่ ายจริงโดยอยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
เว้ นแต่ การประชุมทีผ่ ้ ูเข้ าร่ วมประชุมเป็ นระดับรัฐมนตรีฯ
เบิกค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
49.

กรณีได้ รับความช่ วยเหลือในการจัดประชุมระหว่ างประเทศ
ให้ เบิกค่ าใช้ จ่ายสมทบได้ เฉพาะส่ วนทีข่ าดตามระเบียบ

50.

การจ้ างจัดการประชุมระหว่ างประเทศ
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ าส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
วิธีการจัดจ้ างทาตามระเบียบพัสดุ
ใช้ ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้ างเป็ นหลักฐานการจ่ าย

การจ่ ายตรงผู้รับจ้ าง/ผู้มสี ิ ทธิ ให้ ใช้ รายงานในระบบเป็ น
หลักฐานการจ่ าย
51.

ขอบคุณครับ
กรมบัญชีกลาง
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
ด้ านค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
( โทร. 02-1277260-2 , 02-1277000
ต่ อ 4442,4438 )

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป น การสมควรปรั บปรุงหลั กเกณฑเ กี่ยวกับ การเบิก จายคาใชจาย ในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กวา “ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว าด ว ยค าใชจ ายในการฝก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติใดที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเปนหรือเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งไมมีฐานะ
เปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี
“บุคลากรของรัฐ” หมายความวา ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจางของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคลากรของรัฐ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
และใหหมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดวย
“เจ า หนา ที่ ป ฏิบั ติ ง านลั ก ษณะพิ เ ศษ” หมายความวา บุค คลซึ่ งมิ ไ ด เป น บุ คลากรของรั ฐ
และไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศใหปฏิบัติงานในการประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

ระหวางประเทศ อาทิเชน พนักงานพิมพดีด พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานแปล ลามและผูจดบันทึก
สรุปประเด็นในการประชุมระหวางประเทศ เปนตน
“การฝ ก อบรม” หมายความว า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิช าการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน
หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การฝกอบรมระดับตน ” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน กึ่งหนึ่ ง
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทาขาราชการ
ระดับ ๑ ถึงระดับ ๒
“การฝกอบรมระดับกลาง” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทาขาราชการ
ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘
“การฝกอบรมระดับสู ง” หมายความวา การฝก อบรมที่ผูเ ขารับการฝกอบรมเกิน กึ่งหนึ่ ง
เปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทาขาราชการ
ตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป
“การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
มิใชบุคลากรของรัฐ
“ผูเขารับการฝกอบรม” หมายความรวมถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ
ที่เขารับการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม
“การประชุ ม ระหว างประเทศ” หมายความวา การประชุ ม หรือสั มมนาระหวา งประเทศ
ที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศจัด หรือจัดรวมกัน
ในประเทศไทยโดยมีผูแทนจากสองประเทศขึ้นไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา
“การดู ง าน” หมายความว า การเพิ่ ม พู น ความรู ห รื อ ประสบการณด ว ยการสัง เกตการณ
ซึ่ง กํ า หนดไวใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝก อบรม หรือ กํ า หนดไวใ นแผนการจัด การประชุ ม
ระหวางประเทศ ใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

และหมายความรวมถึงโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงาน
ของรัฐจัดขึ้น
“ผูแทน” หมายความวา ผูแทนประเทศไทยและที่ปรึกษาของผูแทนดังกลาวซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐ มนตรี หรือไดรับอนุมัติจากรัฐ มนตรีเจาสังกัด ประธานรัฐ สภา หัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการของขาราชการ
แตละประเภท แลวแตกรณี
“ผูเขารวมประชุม” หมายความวา ผูแทน และผูแทนของตางประเทศที่เขารวมการประชุม
ระหวางประเทศ
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๗ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบนี้
ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม
และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ โดยยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
หมวด ๒
คาใชจายในการฝกอบรม
ขอ ๘ โครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมที่ ส ว นราชการเป น ผู จั ด หรื อ จั ด ร ว มกั บ
หนวยงานอื่น ต องไดรับอนุมัติ จากหัวหนาสว นราชการเจ าของงบประมาณ เพื่อ เบิก จายคาใชจา ย
ตามระเบียบนี้
ขอ ๙ การจัดการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมใหสวนราชการพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผูที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของหรือเปน ประโยชนตอสวนราชการนั้น ตามจํานวนที่เห็นสมควรและให
พิจารณาในดานการเงินกอนดวย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๐ การฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น
ขอ ๑๑ บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(๒) เจาหนาที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผูเขารับการฝกอบรม
(๕) ผูสังเกตการณ
คาใชจายตามวรรคหนึ่งใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเปนผูเบิกจาย แตถาจะเบิกจายจาก
สวนราชการตนสังกัด ใหทําไดเมื่อสวนราชการผูจัดการฝกอบรมรองขอและสวนราชการตนสังกัด
ตกลงยินยอม
ขอ ๑๒ การเที ยบตํา แหนง ของบุ คคลตามขอ ๑๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มิ ไดเป น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทาย
กอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับตําแหนงไวแลว
(๓) วิทยากรในการฝ กอบรมระดั บตน และระดั บกลาง ใหเที ยบเทา ขาราชการระดับ ๘
ในการฝกอบรมระดับสูงใหเทียบเทาขาราชการระดับ ๑๐ เวนแตวิทยากรที่เปนบุคคลตาม (๑) ที่มีชั้นยศ
สูงกวา ใหใชชั้นยศที่สูงกวานั้นได
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตํ า แหน ง ตามความเหมาะสม โดยถื อ หลั ก การเที ย บตํ า แหน ง ของกระทรวงการคลั ง ตาม (๒)
เปนเกณฑในการพิจารณา
ขอ ๑๓ การเที ย บตํ า แหน ง ของบุ ค คลตามข อ ๑๑ (๔) ที่ มิ ไ ด เ ป น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงไดดังนี้
(๑) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับตน ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๑
ถึงระดับ ๒
(๒) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับกลาง ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๓
ถึงระดับ ๘
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(๓) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมระดับสูง ใหเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป
ขอ ๑๔ การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยังสถานที่จัดฝกอบรมของบุคคลตามขอ ๑๑ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดการ
ฝกอบรมหรือตนสังกัด
ขอ ๑๕ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมใชดุลพินิจเบิกจายคาใชจายในการจัดฝกอบรม
ไดเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ
ยกเวนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๖ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรได
ไมเกิน ๑ คน
(ข) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ใหจายคาสมนาคุณ
วิทยากรไดไมเกิน ๕ คน โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหนาที่เชนเดียวกับวิทยากรดวย
(ค) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปราย
หรื อสั ม มนา หรือ แบ งกลุม ทํา กิ จกรรม ซึ่ งได กํา หนดไวใ นโครงการหรือ หลั ก สูต รการฝก อบรม
และจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน
(ง) ชั่วโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายไดตามหลักเกณฑ
(จ) เพื่อประโยชนใ นการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร การนับชั่วโมงการฝกอบรม
ใหนับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม โดยไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
แตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาการฝกอบรมไมนอยกวาหาสิบ นาที กรณีกําหนดเวลา
การฝกอบรมไมถึงหาสิบนาทีแตไมนอยกวายี่สิบหานาทีใหเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากรสําหรับการฝกอบรม
ระดับตน การฝกอบรมระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกิน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
และสําหรับการฝกอบรมระดับสูงไมเกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
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(ข) วิทยากรที่มิใชบุคคลตาม (ก) ใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากร ในการฝกอบรมระดับตน
การฝกอบรมระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท และสําหรับ
การฝกอบรมระดับสูงไมเกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ
เพื่อประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณ
วิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
(ง) การฝกอบรมที่สวนราชการเปนผูจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถาวิทยากรไดรับ
คาสมนาคุณวิทยากรจากหนวยงานอื่นแลว ใหสว นราชการผูจัดการฝกอบรมงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากร
จากทางราชการ
(จ) กรณีวิทยากรสังกัดสวนราชการผูจัดการฝกอบรม ใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการผูจัดการฝกอบรม ที่จะพิจารณาจายคาสมนาคุณวิทยากรไดตามความจําเปน และในอัตรา
ที่เหมาะสม แตตองไมเกินอัตราตาม (ก)
ขอ ๑๗ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดอาหารใหแ กบุคคลตามขอ ๑๑
ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน อัตราตามบัญชีหมายเลข ๑
ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดที่พักและออกคาเชาที่พักใหแ ก
บุคคลตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตรา
คาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การจัดที่พัก ใหแ กผูเข ารับการฝ กอบรมสํา หรับการฝ กอบรมระดับตน การฝกอบรม
ระดับกลาง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกัน ตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู
เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัดการ
ฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได
(๒) การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ซึ่งมีระดับตําแหนงหรือชั้นยศ ไมสูงกวา
ขาราชการระดับ ๘ หรือเทียบเทา ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณี
ที่ไม เหมาะสมหรือ มีเหตุจํ าเป น ไมอาจพั กรวมกั บผูอื่ น ได หัวหนา สวนราชการผู จัดการฝกอบรม
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อาจจัดใหพัก หองพักคนเดี ยวได สวนผูสัง เกตการณหรื อเจ าหน าที่ซึ่ งมีร ะดับ ตําแหนง หรือ ชั้น ยศ
ตั้งแตขาราชการระดับ ๙ หรือเทียบเทาขึ้นไป จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได
ขอ ๑๙ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม จัดยานพาหนะในการฝกอบรม และออกคา
พาหนะสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัดฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่นใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(๒) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะใหจัดยานพาหนะโดยอนุโลม
ตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ โดยใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงตามความจําเปนและประหยัด ดังนี้
(ก) การฝกอบรมระดับตนหรือการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของขาราชการระดับ ๕ หรือเทียบเทา สําหรับการฝกอบรมระดับกลางใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของขาราชการระดับ ๖ หรือเทียบเทา
(ข) การฝกอบรมระดับสูง ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา
เวน แตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ กรณีที่ไมสามารถเดิน ทางโดยชั้น ธุรกิจใหเดิน ทาง
โดยชั้นหนึ่ง
ขอ ๒๐ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด
หรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกบุคคล
ตามขอ ๑๑ แตถาบุคคลตามขอ ๑๑ (๔) และ (๕) เปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจายจากตนสังกัด ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
การคํ า นวณเวลาเพื่ อ เบิ ก เบี้ ยเลี้ ยงเดิ น ทางให นับ ตั้ งแตเ วลาที่เ ดิ น ทางออกจากสถานที่ อ ยู
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี
แลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน เพื่อเปน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได
ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจายตอวัน
การคํ า นวณเวลาตามวรรคสองให นั บ ยี่ สิ บ สี่ชั่ ว โมงเป น หนึ่ ง วั น ถ า ไม ถึ ง ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นมากกวาสิบสองชั่วโมง
ใหถือเปนหนึ่งวัน
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ขอ ๒๑ กรณีเปนการจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร
ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรม เบิกจายคาใชจาย
ใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๐ และใหสว นราชการ
ผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่มิไดเปนบุคลากร
ของรัฐตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง
(ก) การฝกอบรมที่ไมจัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกินคนละ ๑๒๐ บาท
ตอวัน
(ข) การฝกอบรมที่จัดอาหารให ๒ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกินคนละ ๔๐ บาท
ตอวัน
(ค) การฝกอบรมที่จัดอาหารให ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดไมเกินคนละ ๘๐ บาท
ตอวัน
(๒) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ ๕๐๐ บาท ตอวัน
(๓) คาพาหนะเดินทางยกเวนคาโดยสารเครื่องบิน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ผูจัดการฝกอบรมที่จะพิจารณาใหเบิกจายตามที่จายจริง หรือใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามความจําเปน
และเหมาะสม
การเบิกจายคาใชจายตามขอนี้ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินทายระเบียบนี้
ขอ ๒๒ การเบิกคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ ใหเบิกจายไดเฉพาะ
ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐ หรือเจาหนาที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้
ขอ ๒๓ คาใชจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่น สําหรับผูเขารับการฝกอบรม ใหเบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราที่สวนราชการหรือหนวยงาน
ผูจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ
ขอ ๒๔ กรณีคาใชจายตามขอ ๒๓ ไดรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะของผูเขารับ
การฝกอบรมไวทั้งหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไดออกคาใชจายเกี่ยวกับ
คาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ ใหผูเขารับ
การฝกอบรมหรือผูสังเกตการณงดเบิกจายคาใชจายดังกลาว

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

กรณีคาใชจายตามขอ ๒๓ ไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไวบางสวน
หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมไมออกคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมด
หรื อ ออกให บ างส ว น ให ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมหรื อ ผู สั ง เกตการณ เ บิ ก จ า ยคา ใช จ า ยทั้ ง หมดหรื อ
เฉพาะสวนที่ขาดหรือสวนที่มิไดออกใหตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๐
ขอ ๒๕ โครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมที่ ส ว นราชการผู จั ด การฝ ก อบรมได รั บ
ความชวยเหลือคาใชจายทั้งหมดจากหนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ใหงดเบิกจายคาใชจาย
สวนกรณีที่สวนราชการผูจัดการฝกอบรมไดรับความชวยเหลือคาใชจายบางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบ
ในสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
กรณี ที่ บุ ค ลากรของรั ฐ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ดิ น ทางไปฝ ก อบรมในต า งประเทศโดยได รั บ
ความชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมทั้งหมด ใหงดเบิกจายคาใชจาย สวนกรณีไดรับ
ความชวยเหลือคาใชจายในการเดิน ทางไปฝกอบรมบางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบในสวนที่
ไมไดรับความชวยเหลือไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตตองไมเกิน
วงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินไป-กลับแลว แมจะต่ํากวาสิทธิที่ไดรับ
ก็ใหงดเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน สวนกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว
ใหเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน อีกหนึ่งเที่ยวในชั้น เดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมสูงกวา
สิทธิที่พึงไดรับ
(๒) กรณีมีการจัดที่พักให ใหงดเบิกจายคาเช าที่พัก ถาไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พั ก
ต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกจายคาเชาที่พักสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามที่จายจริง แตเมื่อรวมกับคาเชา
ที่พกั ที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
(๓) กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะสวนที่ขาด สวนกรณีมีการจัดอาหารในระหวางการฝกอบรมการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๒๐
(๔) กรณี มิ ไ ด รั บความช ว ยเหลื อ ค า เครื่ อ งแต ง ตัว ให เ บิก จ า ยได ตามบั ญ ชี ห มายเลข ๔
ทายระเบียบนี้ ถาไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัว
สมทบเฉพาะสวนที่ขาด

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

การเบิก จา ยค าใชจ ายตามวรรคสอง ใหจั ด ทํา รายละเอีย ดค าใชจ า ยตามแบบรายละเอี ย ด
ค า ใช จ า ยกรณี ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ ท า ยระเบี ย บนี้ พร อ มแนบสํ า เนาหนั ง สื อ ของส ว นราชการ
หรือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเพื่อเปน หลักฐานประกอบการเบิกจาย และกรณีหนวยงานที่ใ ห
ความชวยเหลือไมไดระบุวงเงินใหความชวยเหลือไว ใหคํานวณเงินคาใชจายที่ไดรับความชวยเหลือ
โดยอิงอัตราคาใชจายตามระเบียบนี้
ขอ ๒๖ กรณี ส ว นราชการผู จั ด การฝ ก อบรมประสงค จ ะจ า งจั ด ฝ ก อบรมในโครงการ
หรือหลั กสูตรการฝกอบรมไมวาทั้ง หมดหรื อบางสวน ใหดําเนิน การไดตามหลักเกณฑแ ละอัตรา
คาใชจายตามระเบียบนี้ และถาใชเครื่องบินโดยสารเปน ยานพาหนะในการเดิน ทางไปฝกอบรมใน
ตางประเทศ ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกลาวดวย
การเบิกจายคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการเบิกจาย
ขอ ๒๗ ใหมีการประเมิน ผลการฝกอบรม และรายงานตอหัวหนาสวนราชการผูจัดการ
ฝกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแตสิ้นสุดการฝกอบรม
สํ า หรั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมหรื อ ผู สั ง เกตการณ ที่ เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ ส ว นราชการ
หรือหนวยงานอื่นเปนผูจัดการฝกอบรม ใหจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
หมวด ๓
คาใชจายในการจัดงาน
ขอ ๒๘ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
เชน การจัดงานวัน คลายวันสถาปนาของสวนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดงานแถลงขาว
การจัดการประกวดหรือแขงขัน หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน ใหหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
ขอ ๒๙ กรณี ส ว นราชการประสงค จ ะจ า งดํ า เนิ น การตามข อ ๒๘ ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การได
โดยอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ โดยใหใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจาง
ในการจัดงานเปนหลักฐานการเบิกจาย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

หมวด ๔
คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ
ขอ ๓๐ บุคคลที่จะเบิกจายคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ ตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการประชุม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
(๒) เจาหนาที่
(๓) เจาหนาที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
(๔) วิทยากร
(๕) ผูเขารวมประชุม
ขอ ๓๑ คาใชจายกอน ระหวาง และหลังการจัดประชุมระหวางประเทศ ใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเวนคาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจาหนาที่
คาอาหาร คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๓๒ การประชุมระหวางประเทศที่มีการจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะใหแ กบุคคล
ตามขอ ๓๐ ใหสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศเบิกจายคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะได
ดังนี้
(๑) การประชุม ระหวางประเทศที่กําหนดผูเขารวมประชุมเปนบุคคลระดับรัฐ มนตรีหรือ
สมาชิกรัฐสภาขึ้นไป ใหเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริงโดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
(๒) การประชุมระหวางประเทศนอกจาก (๑) ใหเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริง ไมเกิน
อัตรา ดังนี้
(ก) คาอาหารและเครื่ องดื่ม กรณีจั ดครบทุ กมื้ อไม เกิ น คนละ ๑,๒๐๐ บาทต อวั น
กรณีจัดไมครบทุกมื้อไมเกินคนละ ๘๐๐ บาทตอวัน
(ข) คาเชาที่พักไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอวัน
(ค) คาพาหนะใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

ขอ ๓๓ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑขอ ๑๖ สวนอัตราคาสมนาคุณ
วิทยากรใหเบิ กจายตามความจําเป น และเหมาะสม โดยใหอ ยูใ นดุล พินิจของหัวหน าสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
ขอ ๓๔ เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานในการประชุมระหวางประเทศใหไดรับเงินรางวัลเฉพาะวันที่
ปฏิบัติงานคนละไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน
ขอ ๓๕ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลักษณะพิเศษใหเบิกจายคาตอบแทนเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและอัตราที่หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกําหนด
ขอ ๓๖ ค า ใช จ า ยที่ เ ป น ค า ลงทะเบี ย น ค า ธรรมเนี ย ม หรื อ ค า ใช จ า ยทํ า นองเดี ย วกั น
ที่เรียกชื่ออยางอื่นสําหรับผูเขารวมประชุม ใหเบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราที่ผูจัดการประชุมระหวางประเทศ
เรียกเก็บ
ขอ ๓๗ กรณี ค า ใช จ า ยตามข อ ๓๖ ได ร วมค า อาหาร ค า เช า ที่ พั ก หรื อ ค า พาหนะ
ของผูเขารวมประชุม ไวทั้งหมด หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการประชุม ไดออกคาใชจาย
เกี่ยวกับคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมดใหแ กผูเขารวมประชุม ใหผูเขารวมประชุม
งดเบิกจายคาใชจาย
กรณีคาใชจายตามขอ ๓๖ ไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไวบางสวน
หรือสวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการประชุมไมออกคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะทั้งหมด
หรือออกใหบางสวน ใหผูเขารวมประชุมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาด หรือสวนที่มิได
ออกใหจากสวนราชการตนสังกัดไดตามขอ ๓๒
ขอ ๓๘ กรณีสวนราชการผูจัดการประชุมระหวางประเทศไดรับความชวยเหลือ คาใชจาย
จากสวนราชการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ ใหเบิกจายคาใชจายสมทบเฉพาะในสวน
ที่ขาดไดตามระเบียบนี้
ขอ ๓๙ กรณีสวนราชการประสงคจะจางจัดการประชุมระหวางประเทศก็ใหดําเนินการได
โดยใหอยูใ นดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจา ของงบประมาณ และใหใ ชใบเสร็จ ของผูรับจา ง
จัดการประชุมระหวางประเทศเปนหลักฐานการเบิกจาย

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๐ กรณีสวนราชการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ หรือตามที่ไดรับ
อนุ มั ติจ ากกระทรวงการคลั ง กอ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ชบั ง คั บ ให ดํ า เนิ น การต อไปตามระเบี ยบหรื อ
หลักเกณฑหรือตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตอไปจนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายเลข ๑

อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
(บาท : วัน : คน)

ระดับการฝกอบรม

การฝกอบรมในสถานทีข่ องสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
ในประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบทุกมือ้
จัดไมครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมือ้

จัดไมครบทุกมือ้

การฝกอบรมในสถานทีข่ องเอกชน
ในประเทศ
ในตางประเทศ

๑. การฝ กอบรมระดั บต น
การฝ กอบรมระดั บกลาง
แ ล ะ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
บุคคลภายนอก

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๓๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๘๐๐

ไมเกิน ๖๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

๒.การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๑,๐๐๐

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

บัญชีหมายเลข ๒

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝกอบรม

คาเชาหองพักคนเดียว

คาเชาหองพักคู

๑. การฝกอบรมระดับตน
การฝกอบรมระดับกลางและ
การฝกอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกิน ๑,๒๐๐

ไมเกิน ๗๕๐

๒. การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๒,๐๐๐

ไมเกิน ๑,๑๐๐

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจา ยในการเชาหองพักหนึง่ หองทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพัก
รวมกันตั้งแตสองคนขึน้ ไป

บัญชีหมายเลข ๓

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก.
คาเชาหองพัก
คาเชาหองพักคู
คนเดียว

ประเภท ข.
คาเชาหองพัก
คาเชาหองพักคู
คนเดียว

ประเภท ค.
คาเชาหองพัก
คาเชาหองพักคู
คนเดียว

๑. การฝกอบรมระดับตนและ
การฝกอบรมระดับกลาง

ไมเกิน ๖,๐๐๐

ไมเกิน ๔,๒๐๐

ไมเกิน ๔,๐๐๐

ไมเกิน ๒,๘๐๐

ไมเกิน ๒,๔๐๐

ไมเกิน ๑,๗๐๐

๒. การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๘,๐๐๐

ไมเกิน ๕,๖๐๐

ไมเกิน ๕,๖๐๐

ไมเกิน ๓,๙๐๐

ไมเกิน ๓,๖๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ระดับการฝกอบรม

หมายเหตุ : (๑) คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
(๒) คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนขึน้ ไป
(๓) ประเภท ก. ประเภท ข. และ ประเภท ค. หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายบัญชีนี้

บัญชีหมายเลข ๔

คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรม
ในตางประเทศ
__________________________
๑. รายชื่อประเทศที่ไมสามารถเบิกจายคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ
(๑) สหภาพพมา
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟลิปปนส
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ
(๑๒) ปาปวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
๒. ขาราชการระดับ ๕ หรือตําแหนงที่เทียบเทาลงมา ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวเหมาจายไดคนละ
๗,๕๐๐ บาท ขาราชการะดับ ๖ หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวเหมาจายไดคนละ
๙,๐๐๐ บาท
๓. ผูที่เคยไดรับคาเครื่องแตงตั วในการเดิ นทางไปฝ กอบรมในต างประเทศมาแล ว หรื อเคยไดรับ
คาเครื่องแตงตัวจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอืน่ ใดไมวา จะเบิกจายจาก
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ถาตองเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ ใหมีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวไดอีกเมื่อการเดินทางครั้งใหมมีร ะยะหาง
จากการเดิ น ทางไปต า งประเทศครั้ ง สุ ด ท า ยที่ ได รั บ ค า เครื่ อ งแต ง ตั ว เกิ น ๒ ป นั บ แต วั น ที่ เ ดิ น ทางออก
จากประเทศไทย หรือมีระยะเวลาเกิน กวา ๒ ป นับแตวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผูที่รับราชการ
ประจําในตางประเทศ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก บทนิ ย ามคํ า ว า “การฝ ก อบรมระดั บ ต น ” “การฝ ก อบรมระดับกลาง”
“การฝกอบรมระดับสูง” ในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การฝกอบรมประเภท ก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรั ฐ ซึ่ งเปน ข าราชการตํา แหนงประเภททั่วไประดับ ทักษะพิ เ ศษ ขาราชการตํ าแหน ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
“การฝกอบรมประเภท ข” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส
ขาราชการตําแหนงประเภทวิช าการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเ ศษ
ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

“(๓) วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ก ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝกอบรมบุคคลภายนอก
ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน เวน แตวิทยากรที่เปน บุคคลตาม (๑)
ที่มีระดับตําแหนงหรือชั้นยศสูงกวา ใหใชระดับตําแหนงหรือชั้นยศที่สูงกวานั้นได”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย ในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๓ การเทียบตําแหนงของบุคคลตามขอ ๑๑ (๔) ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจาย
คาใชจายตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเทียบตําแหนงได ดังนี้
(๑) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมประเภท ก ใหเทียบไดไมเกินสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมประเภท ข ใหเทียบไดไมเกินสิทธิของขาราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของขอ ๑๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“(ก) วิ ท ยากรที่ เ ป น บุ ค ลากรของรั ฐ ให ไ ด รั บ ค า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรสํ า หรั บ
การฝกอบรม ประเภท ก ไมเกิน ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท สําหรับการฝกอบรมประเภท ข และการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิ ท ยากรที่ มิ ใ ช บุ ค คลตามข อ (ก) ให ไ ด รั บ ค า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรสํ า หรั บ
การฝกอบรม ประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท สําหรับการฝกอบรมประเภท ข และการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก ไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย ในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดที่พักและออกคาเชาที่พักใหแ ก
บุคคลตามขอ ๑๑ ใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตรา
คาเชาที่พัก ตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) การจั ดที่ พั กใหแ กผู เ ขา รับ การฝก อบรม สํ าหรั บการฝก อบรมประเภท ข และการ
ฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมอาจจัดให
พักหองพักคนเดียวได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

(๒) การจัดที่พักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหพักรวมกัน
ตั้งแตสองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวม
กับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได สวนผูสังเกตการณ
หรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง
หรือตําแหนงที่เทียบเทา จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๙ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๙ กรณีสวนราชการผูจัดการฝ กอบรมจัด ยานพาหนะในการฝกอบรมและออกค า
ยานพาหนะสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณี ใ ช ย านพาหนะของส ว นราชการผู จั ด การฝ ก อบรม หรื อ กรณี ยื ม ยานพาหนะ
จากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง
(๒) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัดยานพาหนะ โดยอนุโลม
ตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ โดยใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงตามความจําเปนและประหยัด ดังนี้
(ก) การฝกอบรมประเภท ก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชชั้นธุรกิจ กรณีที่ไมสามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจ
ใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝกอบรมประเภท ข ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับตน
(ค) การฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน”
ขอ ๙ ใหยกเลิกความในบัญชีหมายเลข ๑ บัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ และบัญชี
หมายเลข ๔ ทายระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
(บาท : วัน : คน)
การฝกอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
ในประเทศ

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน

จัดไมครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๑,๐๐๐

จัดครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๖๐๐

ไมเกิน ๗๐๐

จัดไมครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ในประเทศ

จัดครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๕๐๐

ไมเกิน ๘๐๐

ระดับการฝกอบรม

ไมเกิน ๗๐๐

ไมเกิน ๒,๕๐๐

ในตางประเทศ

๑. การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน ๓๐๐

ในตางประเทศ

๒. การฝกอบรมประเภท ข
ไมเกิน ๕๐๐
และการฝกอบรมบุคคลภายนอก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝกอบรม
คาเชาหองพักคนเดียว

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

คาเชาหองพักคู

๑. การฝกอบรมประเภท ก

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไมเกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝกอบรมประเภท ข
และการฝกอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไมเกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ :- คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพัก
รวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

ระดับการฝกอบรม

ประเภท ข.*

(บาท : วัน : คน)

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ

ประเภท ก.*

คาเชาหองพัก คาเชาหองพักคู คาเชาหองพัก คาเชาหองพักคู
คนเดียว

คาเชาหองพักคู

ประเภท ค.*

คาเชาหองพัก

คนเดียว

ไมเกิน ๒,๕๐๐

คนเดียว

๑. การฝกอบรมประเภท ก ไมเกิน ๘,๐๐๐ ไมเกิน ๕,๖๐๐ ไมเกิน ๕,๖๐๐ ไมเกิน ๓,๙๐๐

ไมเกิน ๑,๗๐๐

ไมเกิน ๓,๖๐๐

๒. การฝกอบรมประเภท ข ไมเกิน ๖,๐๐๐ ไมเกิน ๔,๒๐๐ ไมเกิน ๔,๐๐๐ ไมเกิน ๒,๘๐๐ ไมเกิน ๒,๔๐๐

หมายเหตุ :- (๑) คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผูเชาเขาพักเพียงคนเดียว
(๒) คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ูเชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
*(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบทายบัญชีนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบทายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. ญี่ปุน
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๗. ราชอาณาจักรสเปน
๘. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกา
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร
๑๓. แคนาดา
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ไตหวัน
๑๖. เติรกเมนิสถาน
๑๗. นิวซีแลนด
๑๘. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
๑๙. ปาปวนิวกีนี
๒๐. มาเลเซีย
๒๑. ราชรัฐโมนาโก
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิรก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓. ราชรัฐอันดอรรา
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมารก
๒๖. ราชอาณาจักรนอรเวย
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลตานโอมาน
๓๒. โรมาเนีย
๓๓. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
๓๔. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สาธารณรัฐชิลี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก
๔๐. สาธารณรัฐตุรกี
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต
๔๕. สาธารณรัฐเปรู
๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗. สาธารณรัฐฟนแลนด
๔๘. สาธารณรัฐฟลิปปนส
๔๙. สาธารณรัฐมอริเซียส
๕๐. สาธารณรัฐมอลตา
๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๕๒. สาธารณรัฐเยเมน
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย
๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
๖๒. สาธารณรัฐไอซแลนด
๖๓. สาธารณรัฐไอรแลนด
๖๔. สาธารณรัฐฮังการี
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. ฮองกง
ประเภท ข ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอรเจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาหเรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภาพพมา
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทีก่ ําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

บัญชีหมายเลข ๔
คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรม
ในตางประเทศ
๑. รายชื่อประเทศที่ไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศ
(๑) สหภาพพมา
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟลิปปนส
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมูเกาะฟจิ
(๑๒) ปาปวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
๒. คาเครื่องแตงตัว ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ไดแก
(๑) ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ไดแก
(๑) ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับ
ทักษะพิเศษ
(๒) ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ระดับสูง
(๔) ขาราชการตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓. ผูที่เคยไดรับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศมาแลว หรือเคย
ไดรั บค าเครื่อ งแตง ตัว จากสว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรือหนว ยงานอื่น ของรัฐ ตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบอื่นใดไมวาจะเบิกจายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยไดรับความชวยเหลือ
จากหน วยงานใด ๆ ทั้ง ในประเทศและต างประเทศ ถ าต อ งเดิน ทางไปฝ ก อบรมในต า งประเทศ
ใหมีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวไดอีกเมื่อการเดินทางครั้งใหมมีระยะหางจากการเดินทางไปตางประเทศ
ครั้ งสุ ด ทา ยที่ไ ด รับ ค าเครื่อ งแต ง ตัว เกิ น ๒ ป นั บแต วัน ที่ เดิ น ทางออกจากประเทศไทย หรื อ มี
ระยะเวลาเกิ น กว า ๒ ป นั บ แต วั น ที่ เ ดิ น ทางกลั บ ถึ ง ประเทศไทยสํ า หรั บ ผูที่ รั บ ราชการประจํ า
ในตางประเทศ”
ขอ ๑๐ ขอกําหนดของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ยังมิใหใชบังคับกับ
การฝ ก อบรมระดั บ ต น การฝ ก อบรมระดั บ กลาง การฝ ก อบรมระดั บ สู ง และการฝ ก อบรม
บุคคลภายนอก ที่สวนราชการดํา เนิน การอยู ใ นวัน ที่ระเบียบนี้ ใ ชบัง คับ โดยใหดําเนิน การตอไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ จนกวาจะแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้เ รีย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่ าใช้ จ่า ยในการฝึก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
“การเบิกจ่ ายเงิน และหลั กฐานการจ่ายซึ่ง มิได้ กํา หนดไว้ ในระเบีย บนี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติต ามที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูต รการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด หรือจัดร่ว มกับหน่ว ยงานอื่น
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๙) ให้เ บิก จ่า ยได้เ ท่า ที่จ่า ยจริง ตามความจํา เป็น เหมาะสม
และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้ จ่ายตาม (๑๒) ถึ ง (๑๕) ให้เ บิกจ่า ยตามหลั กเกณฑ์แ ละอั ต ราตามที่กํา หนดไว้ใ น
ระเบียบนี้
ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ การเทีย บตํา แหน่ ง ของบุค คลตามข้ อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิได้ เป็ น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และวิท ยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหน่งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา
ข้อ ๑๒ การเที ย บตํา แหน่ ง ของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ (๔) ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้ ดังนี้
(๑) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยั ง สถานที่ จั ด ฝึ ก อบรมของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด
ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
๑ คน
(ข) ชั่ว โมงการฝึก อบรมที่มีลัก ษณะเป็น การอภิป รายหรือ สัม มนาเป็น คณะ ให้จ่า ย
ค่า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู้ ดํ าเนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน้ า ที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่ว โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรื อ สั ม มนา หรื อ แบ่ ง กลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
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(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้อง
หั ก เวลาที่ พั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมต้ อ งมี กํ า หนดเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิท ยากรที่เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ไม่ ว่ าจะสั ง กั ด ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ
ไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก ไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่ ว นการฝึ ก อบรมข้ า ราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูต รที่กําหนด จะให้วิท ยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัว หน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ
(ง) การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการจั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ถ้ า วิ ท ยากรได้ รั บ
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรม เว้นแต่จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูต รการฝึก อบรมที่มีก ารจั ด อาหารให้แ ก่ บุคคลตามข้อ ๑๐
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัด การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน อัต รา
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัด ที่พักให้แ ก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ การฝึก อบรมข้า ราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

(๒) การจัด ที่ พักให้แ ก่ผู้สั งเกตการณ์ หรือ เจ้า หน้ าที่ตํ าแหน่ง ประเภทอํานวยการระดั บต้ น
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้
พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่ว นผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณ วุฒิ และตําแหน่ง ประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ จะจัด ให้
พักห้องพักคนเดียวก็ได้
(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ
ค่ายานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ย านพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัด ยานพาหนะตามระดับ
ของการฝึ กอบรมตามสิท ธิข องข้าราชการตามพระราชกฤษฎี กาค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการ
โดยอนุโลม ดังนี้
(ก) การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดิน ทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
(ค) การฝึ ก อบรมบุ คคลภายนอกให้ จัด ยานพาหนะตามสิท ธิ ข องข้ า ราชการตํ า แหน่ ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณี วิ ท ยากรมี ถิ่ น ที่อ ยู่ ใ นท้ อ งที่เ ดี ย วกั บ สถานที่ จัด การฝึ ก อบรม ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้
โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๘ การจั ด การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม่ จั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) หรือ (๕) เป็นบุคลากรของรัฐ
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
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(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๖
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ย งเดิน ทาง ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติร าชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อ
ในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่อวัน
ข้อ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘ และให้ส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร
(ก) การฝึ กอบรมที่ จั ด อาหารให้ ๒ มื้ อ ให้ เบิ ก จ่ ายค่ า อาหารในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย
ได้ไม่เกินคนละ ๘๐ บาท ต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน
คนละ ๑๖๐ บาท ต่อวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ได้ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาท ต่อวัน
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ในการเดิน ทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบ
ในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ กรณี ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ้ า งจั ด ฝึ ก อบรมในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ และถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็น ยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย
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การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน ของผู้รับจ้างเป็น หลักฐานการจ่าย
แต่ ถ้า เป็น การจ่ ายเงิน โดยกรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ เข้ า บัญ ชี ให้ กั บผู้ รั บจ้ า ง หรื อ ผู้มี สิ ท ธิ รั บเงิ น โดยตรง
ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๓ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม และรายงานต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ ๒๔ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัต ราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัด
การฝึกอบรมเรียกเก็บ
ข้อ ๒๖ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้า
รับ การฝึก อบรมหรื อ ผู้ สัง เกตการณ์ ไ ว้ทั้ ง หมด หรื อส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่จั ด การฝึ ก อบรม
ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ
ทั้งหมดหรือรับผิดชอบให้บางส่ว น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือเฉพาะส่วนที่ขาด หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
ข้อ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดิน ทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ แล้ว แม้จะต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ
ก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
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(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิท ธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่ว นที่ข าดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พัก
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณีได้รับความช่ว ยเหลือค่าเบี้ยเลี้ย งเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ย ง
เดินทางสมทบเฉพาะส่ว นที่ข าด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี้ย เลี้ย ง
เดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๘ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัดภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๒๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ ๒๙ การจัด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น
เหมาะสม และประหยัด
กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ
ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่ว มงาน ให้นําความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ
แต่ถ้าส่ว นราชการที่จัด งานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้นําความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ
และถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว ให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๙ กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่าง
ประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๓๖
โดยให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย”

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัด งานใดที่ได้ดําเนินการตามระเบีย บ
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ต่อไปจนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายเลข ๑

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
(บาท : วัน : คน )

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ

ในต่างประเทศ

๑. การฝึ กอบรมข้ า ราชการ
ประเภท ก

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒ การฝึ กอบรมข้ า ราชการ
ประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

บัญชีหมายเลข ๒

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ : ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บ
กรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักที่สถานที่พกั แรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพัก
รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

บัญชีหมายเลข ๓

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

ประเภท ข.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

ประเภท ค.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๓,๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ไม่เกิน ๑,๗๐๐

ระดับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพักรวมกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีนี้

บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธรัฐรัสเซีย
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ราชอาณาจักรสเปน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐสิงคโปร์
แคนาดา
เครือรัฐออสเตรเลีย
ไต้ หวัน
เติร์กเมนิสถาน
นิวซีแลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ปาปั วนิวกีนี
มาเลเซีย
ราชรัฐโมนาโก
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐอันดอร์รา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

รัฐสุลต่านโอมาน
โรมาเนีย
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
สาธารณรัฐเปรู
สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐมอริเซียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐลิทวั เนีย
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ฮ่องกง

ประเภท ข ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

เครือรัฐบาฮามาส
จอร์เจีย
จาเมกา
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
มาซิโดเนีย
ยูเครน
รัฐกาตาร์
รัฐคูเวต
รัฐบาห์เรน
รัฐอิสราเอล
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ราชอาณาจักรตองกา
สาธารณรัฐเนปาล
ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สหภาพพม่า
สหรัฐเม็กซิโก
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐจิบตู ี
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐเซเนกัล

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐตูนิเซีย
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐเบนิน
สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐยูกนั ดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค ได้ แก่ ประเทศ รั ฐ เมื องอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.
และประเภท ข.

ค่าเครือ่ งแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรม
ในต่างประเทศ
__________________________

บัญชีหมายเลข ๔

๑. รายชื่อประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๑) สหภาพพม่า
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
(๑๒) ปาปัวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๒. ค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
(๒) ข้ า ราชการตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ระดับสูง
(๔) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง
๓. ผู้ ที่ เคยได้ รั บ ค่ า เครื่ อ งแต่ ง ตั ว ในการเดิ นทางไปฝึ กอบรมในต่ า งประเทศมาแล้ ว หรื อเคยได้ รั บ
ค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดไม่ว่าจะเบิกจ่ายจาก
เงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ หรื อ เคยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานใด ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ถ้าต้องเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ได้อีกเมื่อการเดินทางครั้งใหม่มี
ระยะห่า งจากการเดิ นทางไปต่ า งประเทศครั้ ง สุ ดท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ ค่ า เครื่ องแต่ ง ตั ว เกิ น ๒ ปี นั บ แต่ วั นที่ เดิ นทางออก
จากประเทศไทย หรื อมี ร ะยะเวลาเกิ น กว่ า ๒ ปี นั บ แต่ วั นที่ เดิ น ทางกลั บ ถึง ประเทศไทยสํ า หรั บ ผู้ ที่ รั บ ราชการ
ประจําในต่างประเทศ”

เอกสารหมายเลข ๑

ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ....................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ................................................................................................................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า .................................................................................................. อยู่บ้านเลขที่ ....................................
ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ..........................................
ได้รับเงินจาก ..................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้

รายการ

จํานวนเงิน

บาท
จํานวนเงิน (
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) .......................................................................... ผู้จ่ายเงิน

)

เอกสารหมายเลข ๒

แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ..................................................................................................................โครงการ / หลักสูตร .....................................................................................................................
วันที่ ....... เดือน .............................พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .... เดือน .............................พ.ศ. ................. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ..................................................... คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม ............................................................................................................................... กระทรวง ...............................................................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร
(บาท)

ค่าเช่าที่พัก
(บาท)

ค่าพาหนะ
(บาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ ..................................................................................... ผู้รับเงิน
( ....................................................................................... )
ตําแหน่ง .........................................................................................

รวมเป็นเงิน
(บาท)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

เอกสารหมายเลข ๓

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
โครงการ / หลักสูตร ...................................................................................ณ ประเทศ ..........................................................
ตั้งแต่วันที่ ............................................................ถึงวันที่ .................................................................

ชื่อ ......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ...............................................................ระดับ ............................กอง ...............................
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ...........................................................................................................

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ในวงเงิน ..................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๕. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๖. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ ในวงเงิน ..................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ค่าเครื่องแต่งตัว
ในวงเงิน ..................................
๕. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๗. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๘. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เดินทาง
( ................................................................. )
....................... / ....................... / ....................

สรุปเปรียบเทียบของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับเดิม)
กับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2555 (ฉบับใหม่)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)
๒๕๕๒ (เดิม)
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
งานและการประชุมระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ระเบียบนี้
“การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึง่ มิได้กาํ หนด
ไว้ในระเบียบนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด”
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศนอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่กําหนดไว้แล้วแต่ไม่
สามารถปฏิบัตไิ ด้ตามระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณโดยคํานึงถึง
ความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด ภายในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั โดยยึดถือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่
สามารถปฏิบัตไิ ด้ ให้หวั หน้าส่วนราชการขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
ใหม่ เพิม่ เติมข้อความ วรรคสองของข้อ ๖
การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กําหนดไว้
ในระเบียบใหม่
“ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด”

เดิม ๑. กําหนดให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ
๒. คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
๓. โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ใหม่ ๑. นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
๒. กําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ประเด็น กรณีส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดใน
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
ระเบียบ เช่น ค่าเสื้อทีมทีใ่ ช้ในการอบรม ค่าบัตรเข้าชม
สถานที่ดูงาน ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือเป็น
รายการค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เช่น ค่า
ห้องพัก ค่ายานพาหนะ แต่ผจู้ ัดจะเบิกจ่ายเกินอัตราที่
กําหนดในระเบียบนี้ ไม่สามารถให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอนุมัติได้ต้องให้
หัวหน้าส่วนราชการขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่ ่วน
ราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการผู้จดั การฝึกอบรมใช้ดลุ พินิจ การฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
เบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมได้เท่าที่จา่ ยจริง โดย (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อ
ฝึกอบรม
ประโยชน์ของทางราชการ ยกเว้น ค่าสมนาคุณ
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะให้
(4) ค่าประกาศนียบัตร
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ใน
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ระเบียบนี้
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่ ่วน
ราชการเป็นผูจ้ ัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
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เดิม ๑. ไม่ได้กําหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ไว้ให้ชดั เจน ว่าจะสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมรายการใดได้บ้าง
๒. ดังนั้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณเป็นผู้มีอํานาจอนุมัตโิ ครงการและเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยใช้ดุลพินิจเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ยกเว้น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่ ัก
และค่าพาหนะ ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนดได้
ใหม่ ๑. กําหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่
ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ

(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13) ค่าอาหาร
(14) ค่าเช่าที่พัก
(15) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (10) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่
เกินอัตราใบละ 300 บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (11) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่ง
ละ ไม่เกิน 1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้

สามารถเบิกจ่ายได้ มีรายการใดบ้างไว้ชัดเจน จํานวน
15 รายการ พร้อมทั้งกําหนดอัตราและหลักเกณฑ์การ
เบิกที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น
๒. รายการที่ ๑ - ๙ อยู่ในดุลพินิจหัวหน้าส่วน
ราชการให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นเหมาะสมและประหยัด
๓. รายการที่ ๑๐ – ๑๕ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีก่ ําหนดไว้ตามระเบียบใหม่นี้
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ประเด็น
1. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดฝึกอบรมข้อ ๘ เดิม
ซึ่งอยู่ในดุลพินิจให้เบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น
เหมาะสมและประหยัดได้ยกเลิกไป ดังนั้นค่าใช้จ่ายบาง
รายการซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อ (๑) – (๑๕) เช่น ค่าเสื้อ
ค่าหมวก ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ดูงาน ต้องทําเรื่องหารือ
เพื่อขอทําความตกลงไปทางกระทรวงการคลัง (ข้อ ๗
วรรคสอง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมฯ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไว้
แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการขอ
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง)
3. ตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย ใน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
ฝึกอบรมฯ กําหนดคาอาหารวางและเครื่องดื่ม สามารถ
เบิกไดมื้อละ 25 บาท ดังนั้น ตามขอ๘ (9) คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ยังคงเบิกไดเพียงมื้อละ 25 บาท ตาม
มาตรการประหยัดเดิม แตหากไมสามารถปฏิบตั ิไดใหขอ
อนุมตั ิอธิบดีเปนกรณีไป

ข้อ ๑๖ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่า
สมนาคุณวิทยากร สําหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่
เกิน ชม.ละ 800 บาท สําหรับการฝึกอบรมประเภท
ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน ชม.ละ
600 บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บคุ คลตามข้อ (ก) ให้ได้รบั ค่า
สมนาคุณวิทยากรสําหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่
เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท สําหรับการฝึกบุคคล
ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มึความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศศษ เพื่อ
ประโยชน์ในการฝึกอบรมตามดครงการหรือหลักสูตร
ที่กําหนด จะให้วิทยากรได้รบั ค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตรา

ข้อ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัดส่วน
ราชการที่จดั การฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่า
สมนาคุณวิทยากร สําหรับการฝึกอบรม ประเภท ก
ไม่เกิน ชม.ละ 800 บาท สําหรับการฝึกอบรม
ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน
ชม.ละ 600 บาท
(ข) วิทยากรที่ไม่ใช่บคุ คลตาม (ก) ให้ได้รับค่า
สมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ
๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษเพื่อ
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เดิม ๑. กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการผู้จดั การฝึกอบรม
ใช้ดุลพินิจจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่สังกัดส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรม ได้ตามความจําเป็น และในอัตราที่
เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราตาม
(2) (ก)
๒. ไม่ได้กาํ หนดเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรไว้ชัดเจนว่าใช้เอกสารใด
ใหม่ ๑. กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณ
วิทยากรที่สังกัดส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเหมือน
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐอื่นๆ
๒. ให้ส่วนราชการที่จดั การฝึกอบรม งดเบิก ค่า
สมนาคุณ ในกรณีได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอืน่
แล้ว นอกจากจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เป็นอย่างอื่นไว้
๓. กําหนดให้จัดทําหลักฐานการจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรไว้ชัดเจน โดยกําหนดแบบใบสําคัญรับเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)
๒๕๕๒ (เดิม)
ที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจ ประดยชน์ประโยชน์ในการฝึกอบรม
สําหรับวิทยากร ไว้ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้าย
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ ระเบียบฯ
กําหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่
(ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัด
กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ
(ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด หรือจัดร่วมกับ
จากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการผู้จดั การ
ฝึกอบรม งดเบิก ค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จัด หน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รบั ค่าสมนาคุณจาก
ฝึกอบรม
หน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
งดเบิก ค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จดั การฝึกอบรม
เว้นแต่จะทําความตกลงกักระทรวงการคลังเป็นอย่าง
(จ) กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จดั การ
อื่น
ฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(จ) ยกเลิก
ผู้จัดการฝึกอบรม ที่จะพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ตามความจําเป็น และในอัตราที่เหมาะสม (3) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญ
รับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข 1 ท้าย
แต่ต้องไม่เกินอัตราตาม (ก)
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการ
จัดที่พักและออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๑
ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชี
หมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการ
จัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชี
หมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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เดิม บุคคลตามข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการผูจ้ ัดการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราค่าเช่าทีพ่ ักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชี
หมายเลข ๓
ใหม่ เฉพาะประธานในพิธเี ปิดหรือพิธีปดิ การฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)
(1) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ
การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึน้ ไปโดยให้
พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุ
จําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
(2) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชํานาญ
งานและระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือ
มีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วน
ราชการผู้จดั การฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคน
เดียวได้ ส่วนผูส้ ังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตาํ แหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ

(3) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด
การฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผูต้ ดิ ตามหรือ
วิทยากร ให้พกั ห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้
และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง

แขกผูม้ เี กียรติ และผูต้ ดิ ตามหรือวิทยากร เกีย่ วกับการ
จัดที่พักให้ โดยจัดให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพัก
คูก่ ็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าทีพ่ กั ได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่
เกินอัตราค่าเช่าที่พกั ตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชี
หมายเลข ๓ ส่วนบุคคลตามข้อ ๑๐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและผูส้ ังเกตการณ์ ให้ใช้หลักเกณฑ์
เดิมและเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จา่ ยจริง ไม่เกินอัตราค่า
เช่าทีพ่ กั ตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)
ข้อ ๑๙ กรณีสว่ นราชการผู้จดั การฝึกอบรม จัด
ยานพาหนะในการฝึกอบรม และออกค่าพาหนะ
สําหรับบุคคลตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ

ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการ
เดิม ๑. “จัดยานพาหนะในการฝึกอบรม และออกค่า
ฝึกอบรม จัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่า
พาหนะ”
ยานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้สว่ นราชการ ใหม่ ๑. “จัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่า
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ยานพาหนะ”

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมา
ยานพาหนะให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลม ตามสิทธิ
ของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ ยจริง
ตามความจําเป็นและประหยัด ดังนี้
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับ
ต้น

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมา
ยานพาหนะให้จัดยานพาหนะตามระดับของการ
ฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ โดย
อนุโลม ดังนี้
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับ
ชํานาญงาน

เดิม ๒. ให้จดั ยานพาหนะโดยอนุโลม ตามสิทธิของ
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทาง ดังนี้
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ใหม่ ๒. ให้จดั ยานพาหนะ ตามระดับของการ
ฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
(ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับชํานาญงาน
(ทั้งนี้ ประเภทอํานวยการระดับต้นและประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน มีสทิ ธิเท่ากัน)
ประเด็น ดังนัน้ ในกรณีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม เป็น
ผู้บริหารระดับ ต้น สูง ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ อํานวยการระดับสูง ถ้าเข้ารับการอบรม
ประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน เท่านัน้ (ดูตาม
ระดับการฝึกอบรมว่าเป็นประเภทใด ก หรือ ข)

ใหม่ ๓. กําหนดต้องใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับ
วิทยากรแนบเป็นหลักฐานการจ่าย (ตามเอกสาร
หมายเลข 1 ท้ายระเบียบฯ) เพื่อเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
(3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่ ไป – กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากร
จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะเบิก (กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัด
จ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป – กลับ ให้แก่วทิ ยากร
ฝึกอบรม)
แทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ โดยให้ใช้แบบ
ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข 1
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ 18 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการ
ข้อ ๒๐ กรณีสว่ นราชการผู้จดั การฝึกอบรมไม่จัด
เดิม กําหนดเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่า
ฝึกอบรมไม่จดั อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด ยานพาหนะ ในส่วนที่ผู้จดั การฝึกอบรมไม่ได้จดั ให้
อาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะทั้งหมด หรือจัดให้
หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จดั การฝึกอบรม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม และผู้สังเกตการณ์ ให้เบิก
บางส่วน ให้ส่วนราชการผู้จดั การฝึกอบรมเบิกจ่าย
เบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคล ตามหลักเกณฑ์และและวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราช
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนทีข่ าดให้แก่บุคคลตามข้อ
ตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) และ (๕)
๑๑ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๑ (๔) และ (๕) เป็น
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยไม่มี
เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดทั้งนี้ ตาม ข้อยกเว้น (จึงเลือกเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้)
บุคลากรของรัฐให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ใหม่ กําหนดให้การเบิกค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น (1) ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ยานพาหนะในส่วนที่ผู้จดั การฝึกอบรมไม่ได้จดั ให้
ทีพ่ ัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 16
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม และผู้สังเกตการณ์ ให้เบิก
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย
กําหนดข้อยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 16 ของระเบียบฯ
อีกทั้ง ผู้เข้ารับการอบรม และผูส้ ังเกตการณ์ สําหรับ
การอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ให้พักรวมกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป โดยให้พักห้องพักคู่
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจาํ เป็นไม่อาจ
พักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จดั การ
ฝึกอบรมอาจจัดให้พักคนเดียวได้
ประเด็น ค่าเช่าที่พัก จึงไม่สามารถเลือกเบิกค่าทีพ่ กั
แบบเหมาจ่ายได้ ใช้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 16

ข้อ 21 กรณีเป็นการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้า
ส่วนราชการผูจ้ ัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้ส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 20 และให้ส่วนราชการผูจ้ ัดการ
ฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตาม

ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วน
ราชการผู้จดั การฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วน
ราชการผู้จดั การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 18 และให้ส่วนราชการผูจ้ ัดการ
ฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตาม
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การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เดิม 1. ใช้คําว่า “ค่าเบี้ยเลี้ยง”
ใหม่ 1. ใช้คําว่า “ค่าอาหาร”
เดิม 2. อัตราค่าเบีย้ เลีย้ งที่จา่ ย เฉลี่ยไม่เกินมื้อละ 40
บาท
ใหม่ 2. ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารที่จ่ายเฉลีย่ มื้อละไม่
เกิน 80 บาท เท่ากับอัตราเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการวัน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
(ก) การฝึกอบรมที่ไม่จดั อาหารทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินคนละ 120 บาทต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จดั อาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่า
เบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินคนละ 40 บาทต่อวัน
(ค) การฝึกอบรมที่จดั อาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่า
เบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกินคนละ 80 บาทต่อวัน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ

ละ 240 บาท
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ค่าอาหาร
(ก) การฝึกอบรมที่จดั อาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 80
บาทต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จดั อาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 160
บาทต่อวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จดั อาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้
เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ
240 บาท ต่อวัน

(3) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของ
(3) ค่าพาหนะเดินทางยกเว้นค่าโดยสารเครือ่ งบินให้
ข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไปปฏิบตั งิ าน
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จดั การอบรมที่
การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ให้ใช้แบบใบสําคัญรับ
จะพิจารณาให้เบิกจ่ายตามทีจ่ ่ายจริง หรือให้เบิกใน
เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เอกสาร
ลักษณะเหมาจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสม
หมายเลข 2 ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ให้ใช้แบบใบสําคัญรับ
เงินท้ายระเบียบนี้
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เดิม 3. กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการผู้จดั การอบรม
สามารถ ใช้ดลุ ยพินจิ ให้เบิกค่าพาหนะ (ยกเว้น ค่า
เครือ่ งบิน) ได้ตามทีจ่ า่ ยจริง หรือเบิกลักษณะเหมาจ่าย
ตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ พร้อมทั้งให้แนบ
แบบใบสําคัญรับเงินท้ายระเบียบด้วย
ใหม่ 3. ยกเลิกการให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการอบรม ใช้ดุลพินิจให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้
ตามจ่ายจริงหรือเหมาจ่าย โดยระเบียบใหม่ให้เบิกจ่าย
ได้ ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไป
ปฏิบัติงาน เท่านั้น

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
พร้อมทั้งให้แนบแบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกับ
ของเดิม ตามเอกสารหมายเลข 2 ประกอบเป็น
หลักฐานการจ่ายเงินด้วย
ประเด็น 1. การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก จึงไม่มี
สิทธิเบิกค่าเครือ่ งบินและห้ามเบิกค่าพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่าย โดยเบิกได้เทียบเท่าสิทธิของข้าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไปปฏิบตั งิ าน

ข้อ 23 ค่าใช้จา่ ยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น
สําหรับเข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการ
ฝึกอบรมเรียกเก็บ

ข้อ 25 ค่าใช้จา่ ยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมเรียก
เก็บ

เดิม กําหนดให้เบิกในอัตราทีส่ ่วนราชการหรือ
หน่วยงานผู้จัดฯ เรียกเก็บ

ข้อ 25 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการผู้จดั การฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการผู้จดั การฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ

ข้อ 21 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการผู้จดั การฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม

ใหม่
เพิม่ เติม คําว่า “หรือระหว่างประเทศ”
ตัดข้อความ
๑. “กรณีมิได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวให้
เบิกได้ตามบัญชีหมายเลข 4 ท้ายระเบียบนี้ ถ้าได้รับ
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ใหม่ กําหนดให้เบิกไม่เกินอัตราทีส่ ่วนราชการหรือ
หน่วยงานผู้จัดฯ เรียกเก็บ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)
ค่าใช้จ่ายบางส่วนให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้
กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิก
ค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้อง
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้
(4) กรณีมิได้รบั ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวให้เบิก
ได้ตามบัญชีหมายเลข 4 ท้ายระเบียบนี้ ถ้าได้รับความ
ช่วยเหลือค่าเครื่องแต่ตัวต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับให้
เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนทีข่ าด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ

ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 27 วรรค 5
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จดั ทํา
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข 3
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินที่ให้ความช่วยเหลือไว้
ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รบั ความช่วยเหลือตาม
อัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้

ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับให้
เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนทีข่ าด” ออก
๒. สําหรับค่าเครื่องแต่งตัว ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ข้อความ “ให้เบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยสมทบส่วนที่ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบนี”้

ข้อ 26 กรณีสว่ นราชการผู้จดั การฝึกอบรมประสงค์
จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และ
ถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นพาหนะเดินทางไปฝึกอบรม

ข้อ 22 กรณีสว่ นราชการผู้จดั การฝึกอบรมประสงค์
จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ดําเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และ
ถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็นพาหนะเดินทางไปฝึกอบรม

เพิม่ ข้อความ แต่ถ้าเป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง
เพือ่ เข้าบัญชีให้กับผูร้ บั จ้าง หรือผู้มีสทิ ธิรับเงินโดยตรง
ให้ใช้รายงานในระบบตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
เป็นหลักฐานการจ่าย ประกอบด้วย
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิม)
ในต่างประเทศ ให้ปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าว
ด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

หมวด ๓
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ข้อ ๒๘ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจ
ปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ เช่น การจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนาของส่วนราชการ การจัดงาน
นิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว การจัดการประกวด
หรือแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณา
อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
ข้อ ๒๙ กรณีสว่ นราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ

ในต่างประเทศ ให้ปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าว
ด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
แต่ถา้ เป็นการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพือ่ เข้าบัญชี
ให้กับผูร้ บั จ้าง หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินโดยตรงให้ใช้
รายงานในระบบตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนดเป็น
หลักฐานการจ่าย
หมวด ๓
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ข้อ ๒๙ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจ
ปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงานได้เท่าทีจ่ ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม
และประหยัด
กรณีที่ส่วนราชการที่จดั งานจัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ
ผู้ตดิ ตามเจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน ให้นําความในข้อ
15 ข้อ 16 และข้อ 17 มาใช้บังคับ แต่ถ้าส่วน
ราชการที่จดั งานไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ
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เดิม 1. มีการกําหนดตัวอย่างของงานตามแผนงาน
โครงการ ตามภารกิจ หรือตามนโยบายฯ
2. ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณในการพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย
ใหม่ 1. ตัดข้อความ ยกตัวอย่าง เช่น การจัด.....
ออกไป
2. ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการในการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่าย (ตัดคําว่า “เจ้าของ
งบประมาณ”ออกไป)
3. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานเพือ่ ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
ฝึกอบรม ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ใหม่)
๒๕๕๒ (เดิม)
ตามข้อ ๒๘ ก็ให้ดําเนินการได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของ ให้นําความในข้อ 18 มาใช้บังคับ และถ้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ โดยให้ใช้
ประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว ให้นําความในข้อ
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างในการจัดงานเป็นหลักฐาน 22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย
การเบิกจ่าย
ข้อ ๓๙ กรณีสว่ นราชการประสงค์จะจ้างจัดการ
ประชุม ระหว่างประเทศก็ให้ดําเนินการได้ โดยให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ และให้ใช้ใบเสร็จของผู้รับจ้างจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

ข้อ ๓๙ กรณีสว่ นราชการที่จดั การประชุมระหว่าง
ประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ภายใต้
หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 31 ถึงข้อ 36 โดยให้นา
ความในข้อ 22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย

สรุปประเด็นสาระทีส่ าํ คัญ
เดียวกับการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ สําหรับค่าใช้จ่ายที่จา่ ยได้เท่าที่จ่ายจริง ตาม
ความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ทางพิธีสงฆ์ ค่าของรางวัล (กรณีมีการประกวดแข่งขัน)
เป็นต้น
เดิม 1. กําหนดให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณในการจ้างจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศ
2. หลักฐานการเบิกจ่ายกําหนดให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เพียงอย่างเดียว
ใหม่ 1. กําหนดความชัดเจนในการจ้างจัดประชุม
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายนอกจากใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้าง กรณีถ้าเป็นการจ่ายเงินโดย
กรมบัญชีกลางเพื่อเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้มีสทิ ธิ
รับเงินโดยตรงให้ใช้รายงานในระบบตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
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ค่าอาหาร

ประเภทการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/

ฝึกอบรมในสถานที่เอกชน

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ

(บาท/วัน/คน)

(บาท/วัน/คน)
จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมือ้

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมือ้

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน ๘๕0

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๑,๒๐๐

ไม่เกิน ๘๕๐

๒. การฝึกอบรมประเภท ข

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๔๐๐

ไม่เกิน ๙๕๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ค่าที่พัก
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

(บาท/วัน/คน)

(บาท/วัน/คน)

๑. การฝึกอบรมประเภท ก

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ไม่เกิน ๑,๓๐๐

๒. การฝึกอบรมประเภท ข

ไม่เกิน ๑,๔๕๐

ไม่เกิน ๙๐๐

ประเภทการฝึกอบรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มน
ี โยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ความรูภ
้ ายในองค์กร หรือ Knowledge
Management (KM) โดยให้ความสําคัญ
กับการจัดการ ความรู ้ ความสามารถ ของ
บุคลากรเพือพัฒนามหาวิทยาลัย สูก
่ ารเปน
องค์กรแห่งการเรียนรู ้
หัวใจขององค์กร
แห่งการเรียนรู ้ คือความสามารถในการบริหาร
จัดการความรูท
้ ีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สง
ู สุด และ
สามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคน
มีความสนใจ ให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนือง และ
นําไปสูก
่ ารพัฒนาองค์กรอย่างยังยืนได้ในทีสุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เปนหน่วยงานกลาง ทําหน้าทีสนับสนุน
นโยบายและประสานงาน ด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย มีการ
จัดการอบรม สั มมนา และการจัดการประชุ ม
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management
หรือ KM) เรือง การเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการฝกอบรม การสั มมนา การจัดงานกิจกรรมโครงการ
การประชุ มในประเทศ
เปนการนําความรู ้จาก
การปฏิบต
ั ิงาน ประสบการณ์จริง ตลอดจนการ
รวบรวมกฎหมาย
ระเบียบ และข้อมูลต่างๆ
ทีเกียวข้องมาเรียบเรียง
ถ่ายทอดไว้ในหนังสื อ
เล่มนี
เพือให้บค
ุ ลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ศึกษา พัฒนาความรู ้ และใช้ เปนคู่มอ
ื ในการ
ปฏิบต
ั ิงานได้อย่างถูกต้อง และแนวปฏิบต
ั ิ เปน
มาตรฐานเดียวกัน ซึ งจะส่ งผลให้การปฏิบต
ั ิงาน
มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึนไป

เราขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อย่างต่อเนือง
ขอบคุณ ในความพยายามของเราเพือมีสว
่ นช่วย
ในการดําเนินงานการจัดการความรู ้ (Knowledge
Management หรือ KM) ^_^

ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
119 ถนนลําปาง-แม่ทะ หมู่ที 9 ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
054-237-399 ต่อ 3832 / 1141
http://www.rsc.lpru.ac.th/IRD
/index.html

res_lpru@hotmail.com
https://www.facebook.com
/res.lpru

