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สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดานการเงินการคลัง” 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันท่ี 15 - 17 ธันวาคม 2564 

ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ จังหวัดระยอง 

1. ความเปนมา 
  ตามท่ีกรมอนามัย อนุมัติใหกองคลังจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือขายดานการเงินการคลัง” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 15 - 17 
ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเดน ซิต้ี จังหวัดระยอง โดยจัดประชุมใหกับผูปฏิบัติงานดานการเงินและบญัชี
ของกรมอนามัย ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 140 คน วงเงินงบประมาณ 
505,000 บาท นั้น  
 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและวิธีปฏิบัติดาน
การเงินการคลัง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
  2.2 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  2.3 เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอคิดเห็น ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง 
 
3. วิธีการอบรม  
  การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณจริง และปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบตัิงานดานการเงินการคลัง 
 

4. วิทยากร 
  นางนิโลบล  แวววับศร ีอดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
  นายทรงวุฒิ  สอนสุด  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง กรมอนามัย 
 

5. งบประมาณในการจัดประชุม 
  งบประมาณไดรับการอนุมัติ   505,000 บาท 
  งบประมาณท่ีใชไป  493,180 บาท 
 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประชุม 

  6.1 ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและวิธีปฏิบัติ

ดานการเงินการคลัง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6.2 ผูเขารวมประชุมมีความใจในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง เปนแนวทางเดียวกัน 
6.3 ผูเขารวมประชุมมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ขอคิดเห็น ปญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง 
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7. วัตถุประสงคของการประเมินผล 

  7.1 เพ่ือประเมินขอมูลท่ัวไป 

7.2 เพ่ือประเมินดานเนื้อหาวิชา 

7.3 เพ่ือประเมินดานความรู ความเขาใจในการประชุม 

7.4 เพ่ือประเมินดานการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม 
 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผลการประชุม 

  8.1 นำไปใชเปนขอมูลเพ่ือพัฒนาโครงการฝกอบรม 

  8.2 นำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง และแกไขการดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  8.3 นำไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดานนโยบายของผูบริหาร 

9. เครื่องมือและวิธีการในเก็บรวบรวมขอมูล 

  ใชแบบประเมินความพึงพอใจที ่มีตอโครงการ โดยการใหผู เขารวมประชุมตอบแบบ 

ประเมินฯ จำนวน 126 ฉบับ ซ่ึงไดรับกลับคืนมา 126 ฉบับ คิดเปนรอยละ100 ของแบบประเมิน 

10. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  ใชอัตราสวนคารอยละ และวิธีการสถิติเบื้องตน โดยกำหนดใหมี 5 ตัวเลือก ตั้งแต 1 – 5 

โดยคะแนนเต็มเทากับ ๕ คาเฉลี่ยตัวกลาง เทากับ ๒.๕๐ และแบงเขตคำตอบของคาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต ดังนี้ 

  คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00 = รอยละ  9๐ - ๑๐๐      อยูในเกณฑ ดีมาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49 = รอยละ  80 - 89.๙๙   อยูในเกณฑ ดี 

  คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49 = รอยละ  70 - 79.๙๙   อยูในเกณฑ ปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49 = รอยละ  60 - 69.๙๙   อยูในเกณฑ พอใช 

  คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.49 = รอยละ  50 - 59.๙๙   อยูในเกณฑ ควรปรับปรุง 
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11. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลสวนบุคคล    จำนวนผูตอบ 
แบบประเมิน (คน) 

รอยละ  
๑๐๐.๐ 

1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

รวม 

 
13 

113 
126 

 
10.32 
89.68 
100 

2.  วุฒิการศึกษา 
     ต่ำกวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

      รวม 

 
18 

103 
5 

126 

 
14.29 
81.75 
3.96 
100 

3.  อายุ 
     ต่ำกวา 20 ป 
     20 – 35 ป 
     36 – 50 ป 
     50 ปข้ึนไป 

รวม 

 
- 

42 
75 
9 

126 

 
- 

33.33 
59.52 
7.15 
100 

4.  ประเภท 
     ขาราชการ 
     ลูกจางประจำ 
     พนักงานราชการ 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

รวม 

 
64 
15 
47 
- 

126 

 
50.79 
11.90 
37.31 

- 
100 

จากขอมูลตารางที่ ๑ แสดงใหเห็นวาผู เขารวมประชุมสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ ๘๙.68       

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 81.75 มีชวงอายุระหวาง 36–50 ป รอยละ 59.52 และเปนขาราชการ 

รอยละ 50.79  
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ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการ 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
คะแนนเฉล่ีย 

 

 

แปลผล 
 

1. เนื้อหาวิชา 

1.1 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 4.92 

 

ดีมาก 

 

 

1.2 มีความสอดคลองกับภาระหนาท่ีท่ีดำเนินการอยู 4.85 

 

ดีมาก 

 

 

1.3 สามารถตอบสนองกับความตองการของทานไดมากนอยเพียงใด 4.23 

 

ดีมาก 

 

 

2. ความรู ความเขาใจในการประชุม 

2.1 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหมๆ จากโครงการ 4.82 ดีมาก 

2.2 ทานสามารถนำสิ่งท่ีไดรับจากโครงการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

4.76 ดีมาก 

2.3 สิ่งท่ีทานไดรับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของ

ทานหรือไม 
4.66 ดีมาก 

2.4 ประโยชนท่ีทานไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 4.35 ดีมาก 

3. การอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม 

3.1 เอกสารประกอบการประชุมมีความเหมาะสม ครบถวน เพียงใด 3.51 ด ี

3.2 สถานท่ีและอุปกรณมีความสะดวกเพียงพอตอการประชุม 4.54 ดีมาก 

3.3 อาหาร เครื่องดื่ม และสถานท่ีจัดประชุม มีความเหมาะสม 4.32 ดีมาก 

3.4 เวลาในการจัดประชุมเหมาะสมตอเนื้อหาเพียงใด 4.95 ดีมาก 

3.5 ผูจัดหลักสูตรการประชุม มีการประสานงาน และอำนวยความสะดวกใน

การจัดประชุม 
4.87 ดีมาก 

คาเฉล่ียรวม ๔.57 ดีมาก 
คิดเปนรอยละ ๙1.40 

 จากขอมูลตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความพึงพอใจดานเนื้อหาวิชาอยูใน

เกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ ๔.57 คิดเปนรอยละ ๙1.40 
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ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลการประเมินดานความรู ความสามารถของวิทยากร 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
คะแนนเฉล่ีย 

 

 

แปลผล 
 

1. ดานความรู ความสามารถของวิทยากร (อาจารยนิโลบล  แวววับศรี) 

1.1 ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.98 

 

ดีมาก 

 

 

1.2 การถายทอดความรูมีความชัดเจน 4.๙๐ 

 

ดีมาก 

 

 

1.3 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.85 

 

ดีมาก 

 

 

1.4 การจัดลำดับความสัมพันธของเนื้อหาวิชา ๔.๘7 

 

ดีมาก 

1.๕ การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ๔.91 ดีมาก 

1.๖ การตอบขอซักถามชัดเจนตรงประเด็น ๔.89 ดีมาก 

1.๗ ยกตัวอยางสถานการณในทางปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับลักษณะงาน

หรือประสบการณของผูเขารับการประชุม 

 

๔.97 ดีมาก 

1.๘ การใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ๔.98 ดีมาก 

1.๙ การใชโสตทัศนูปกรณอยางเหมาะสม 

 

๔.95 ดีมาก 

1.๑๐ ความพึงพอใจตอวิทยากรโดยภาพรวม ๔.91 ดีมาก 

คาเฉล่ียรวม ๔.92 ดีมาก 
คิดเปนรอยละ ๙8.40 

   จากขอมูลตารางท่ี ๓ ขอท่ี 1 แสดงใหเห็นวาผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความพึงพอใจดาน

ความรู ความสามารถ การนำเสนอ การตอบขอซักถาม รวมทั้งการใชเทคนิคการบรรยายของวิทยากร อยูใน

เกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ ๔.92 คิดเปนรอยละ ๙8.40 
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ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลการประเมินดานความรู ความสามารถของวิทยากร 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
คะแนนเฉล่ีย 

 

 

แปลผล 
 

2. ดานความรู ความสามารถของวิทยากร (อาจารยทรงวุฒิ  สอนสุด) 

2.1 ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.54 

 

ดีมาก 

 

 

2.2 การถายทอดความรูมีความชัดเจน 4.28 

 

ดีมาก 

 

 

2.3 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.39 

 

ดีมาก 

 

 

2.4 การจัดลำดับความสัมพันธของเนื้อหาวิชา ๔.52 

 

ดีมาก 

๒.๕ การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ๔.29 ดีมาก 

๒.๖ การตอบขอซักถามชัดเจนตรงประเด็น ๔.35 ดีมาก 

๒.๗ ยกตัวอยางสถานการณในทางปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับลักษณะงาน

หรือประสบการณของผูเขารับการประชุม 

 

๔.65 ดีมาก 

๒.๘ การใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ๔.61 ดีมาก 

๒.๙ การใชโสตทัศนูปกรณอยางเหมาะสม 

 

๔.78 ดีมาก 

๒.๑๐ ความพึงพอใจตอวิทยากรโดยภาพรวม ๔.62 ดีมาก 

คาเฉล่ียรวม ๔.50 ดีมาก 
คิดเปนรอยละ 90.00 

   จากขอมูลตารางท่ี ๓ ขอท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความพึงพอใจดาน

ความรู ความสามารถ การนำเสนอ การตอบขอซักถาม รวมทั้งการใชเทคนิคการบรรยายของวิทยากร อยูใน

เกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ ๙0.00 

ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูเขารวมประชุม 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูเขารวมประชุม 
๑. ทานวิทยากรเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องการเงินการคลัง ทำใหไดรับความรูและความเขาใจท่ี

ชัดเจนมากข้ึน 
๒. ควรจัดอบรมหลักสูตรการเบิกจายใหกับหนวยงานที่จัดประชุมดวยเพราะนักวิชาการสวนใหญเขียน

โครงการจัดอบรมแตยังขาดความเขาใจเรื่องเอกสารประกอบการเบิกจายทำใหตรวจเอกสารลาชา 
๓. ควรมีเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือไดจดบันทึกเนนขอความท่ีสำคัญ 
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๑๒. ประเด็นสำคัญของการเสนอเนื้อหา 

 ๑๒.1 ประเด็นสำคัญ 

๑๒.๑.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการเงินการคลัง  

 - คาใชจายในการฝกอบรม 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 - คาใชจายในการบริหารของสวนราชการ 

  ๑๒.๑.2 การบัญชี 

   - หลักการบัญชีท่ัวไป 

   - มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

   - การบัญชีภาครฐัในระบบ GFMIS  

   - การอานรายงานในระบบ GFMIS 

   - เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ 

   - การตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 

   - ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงงานดานบัญชี 

  ๑๒.๑.4 สรุป ถาม- ตอบ เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง 
 

๑๒.๒ เนื้อหาโดยรวม 

เร่ือง : คาใชจายในการฝกอบรม 

  สวนราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเปนหรือเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมี
หัวหนาสวนราชการ ซ่ึงมีฐานะเปนอธิบด ี
  บุคลากรของรัฐ : ขาราชการทุกประเภท รวมทั ้งพนักงาน ลูกจางของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐการฝกอบรม :  

  การฝกอบรม : การอบรม  ประชุม / สัมมนาทางวิชาการ / เชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ  

ฝกศึกษา ดูงาน ฝกงาน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมมี

การรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาตอ  ไมใชการประชุม

หารือระหวางสวนราชการ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 

  การดูงาน : การเพิ ่มพูนความรู  / ประสบการณดวยการสังเกตการณ ซึ ่งกำหนดไวใน

โครงการ/ หลักสูตรหรือในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศ ใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลัง 

รวมถึง โครงการ / หลักสูตรท่ีมีเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหนวยงานของรัฐจัดข้ึน 
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การฝกอบรมแบงเปน 3 ประเภท 

 การฝกอบรม ประเภท ก  ผูเขาอบรมเกินก่ึงหนึ่ง เปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการตำแหนงประเภท 

   ท่ัวไป      :  ทักษะพิเศษ 

   วิชาการ  :  เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ 

   อำนวยการ  :   สูง 

   บริหาร    :  ตน, สูง 

 การฝกอบรม ประเภท ข ผูเขาอบรมเกินก่ึงหนึ่ง เปนบุคลากรของรัฐ  

ซ่ึงเปนขาราชการตำแหนงประเภท 

   ท่ัวไป      :  ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, อาวุโส 

   วิชาการ  :  ปฏิบัติการ, ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ 

   อำนวยการ  :   ตน 

   บุคคลภายนอก : ผูเขาอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ 

บุคคลท่ีเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ไดแก 
   1. ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 
   2. เจาหนาท่ี 
   3. วิทยากร  
   4. ผูเขารับการฝกอบรม 
   5. ผูสังเกตการณ 

คาใชจายของสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรม 

 ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมได ดังตอไปนี้ 
  (1) คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม  
  (2) คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม  
  (3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  
  (4) คาประกาศนียบัตร  
  (5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
  (6) คาหนังสือสำหรับผูเขารับการฝกอบรม  
  (7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  
  (8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม  
  (9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
  (10) คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสำหรับผูเขารับการฝกอบรม   
  (11) คาของสมนาคุณในการดูงาน  
  (12) คาสมนาคุณวิทยากร  
  (13) คาอาหาร  
  (14) คาเชาท่ีพัก  
  (15) คายานพาหนะ  
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คาใชจายตาม (1) ถึง (9)  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง ตามความจำเปน เหมาะสมและประหยัด 
 คาใชจายตาม (10)  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท 
 คาใชจายตาม (11)  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง แหงละไมเกิน 1,500 บาท 
 คาใชจายตาม (12)  ถึง (15)  ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามท่ีกำหนดไวในระเบียบ 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ต้องดาํเนินการตามระเบียบพัสดุ ได้แก ่

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร 
คาเชาท่ีพัก 

หลักเกณฑและอัตราคาสมนาคุณวิทยากร 
 1. หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 
 

การบรรยาย ไมเกิน 1 คน 

การอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ ตั้งแต 3 คนข้ึนไป แตไมเกิน 5 คน  

การแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปรายหรือ
สัมมนา หรือแบงกลุมทำกิจกรรม 

ไมเกินกลุมละ 2 คน 

 วิทยากรเกินจำนวนที่กำหนด ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากร โดยไมเกินจำนวนเงินที่จายได 
ตามหลักเกณฑ 

  การนับช่ัวโมงการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

- ใหนับตามเวลาท่ีกำหนดโดย ไมหัก เวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม  
- ชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกำหนดเวลา ไมนอยกวา 50 นาที 
- กรณีไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหจายไดก่ึงหนึ่ง  

 2. อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

ประเภทของการฝกอบรม 
บุคลากรของรัฐ 

อัตรา : ชั่วโมง 

บุคคลท่ีมิใชบุคลากรของรัฐ 
(เอกชน) 

อัตรา : ชั่วโมง 

ประเภท ก ไมเกินช่ัวโมงละ 800 บาท ไมเกินช่ัวโมงละ 1,600 บาท 

ประเภท ข. ไมเกินช่ัวโมงละ 600 บาท ไมเกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 

บุคคลภายนอก ไมเกินช่ัวโมงละ 600 บาท ไมเกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
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 “กรณีมีความจำเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราท่ี
กำหนดก็ได โดยใหอยูดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ” 
 
 การฝกอบรมโดยใชระบบออนไลน หรือ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ถือเปนการฝกอบรมตามระเบียบนี้ 
เบิกคาสมนาคุณวิทยากรได หลักฐานจะตองแสดงใหเห็นวาวิทยากรมีการบรรยาย และมีชั่วโมงบรรยายท่ี
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

คาอาหาร 
อัตราตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายระเบียบ  

ตาราง 1         อัตรา : คน : วัน 
ประเภทของการ

ฝกอบรม 
จัดในสถานท่ีราชการ จัดในสถานท่ีเอกชน 

จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ 
ประเภท ก ไมเกิน 700 บาท ไมเกิน 500 บาท ไมเกิน 1,000 บาท ไมเกิน 700 บาท 

ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก 

ไมเกิน 500 บาท ไมเกิน 300 บาท ไมเกิน 800 บาท ไมเกิน 600 บาท 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ำ ป 2556 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว5 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556 

ตาราง 2         อัตรา : คน : วัน 

ประเภทของการ
ฝกอบรม 

จัดในสถานท่ีราชการ (บาท/วัน/คน) จัดในสถานท่ีเอกชน (บาท/วัน/คน) 

จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ 

ประเภท ก ไมเกิน 850 บาท ไมเกิน 600 บาท ไมเกิน 1,200 บาท ไมเกิน 850 บาท 

ประเภท ข ไมเกิน 600 บาท ไมเกิน 400 บาท ไมเกิน 950 บาท ไมเกิน 700 บาท 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาแรงข้ันต่ำป 2556  ไมครอบคลุมถึงการเบิกคาใชจายใน
การจัดอบรมประเภทบุคคลภายนอก ใหไปใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

คาเชาท่ีพัก 
 อัตราคาเชาท่ีพักในการฝกอบรมในประเทศ  

บัญชีหมายเลข 2 
          อัตรา : วัน : คน 

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักเดียว คาเชาหองพักคู 

การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 2,000 บาท ไมเกิน 1,100 บาท 
การฝกอบรมขาราชการประเภท ข 
และการฝกอบรมบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 1,200 บาท ไมเกิน   750 บาท 
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มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ำป 2556 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว5 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556 
         อัตรา : วัน : คน 

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักเดียว คาเชาหองพักคู 

การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 2,400 บาท ไมเกิน 1,300 บาท 
การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ไมเกิน 1,450 บาท ไมเกิน   900 บาท 

หลักเกณฑการจัดท่ีพัก 
 1. ผูเขารับการฝกอบรม 

- การฝกอบรมประเภท ข  
- การฝกอบรมบุคคลภายนอก  

จัดใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ันไป โดยใหพักหองคู 

***เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือเหตุจำเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการท่ี
จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 

 2. ผูสังเกตการณ/เจาหนาท่ี 
- ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส 
- ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
- ประเภทอำนวยการระดับตน 

จัดใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ันไป โดยใหพักหองคู 

*** เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือเหตุจำเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการท่ี
จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 

- ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ 
- ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
- ประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือตำแหนงท่ีเทียบเทา 
- ประเภทบริหาร ระดับตน ระดับสูง 

***จัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได 

 3. ประธานในพิธีเปด - ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม และวิทยากร  
***จัดใหพักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได โดยมีการขออนุมัติบุคคลดังกลาวไวในโครงการ
พรอมระบุจำนวนคนท่ีตองการใหพักเดี่ยว 

คายานพาหนะ 
 กรณีผูจัดฝกอบรม จัดยานพาหนะ  
 ยานพาหนะของสวนราชการ ใหเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง โดยให ปฏิบัติตามระเบียบ

พัสดุ ท่ี กค (กวจ.0405.2/ว119) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561  
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 ยานพาหนะประจำทาง หรือ เชาเหมายานพาหนะ เบิกจายไดเทาที่จายจริงตาม ความจำเปนและ
ประหยัด ดังนี้   
  - การฝกอบรมประเภท ก จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ ตำแหนงประเภทบริหาร 
ระดับสูง ยกเวน เครื่องบินใชชั้นธุรกิจ แตถาเดินทางไมไดใหใชชั้นหนึ่ง 
  - การฝกอบรมประเภท ข จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ ตำแหนงประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน  
  - การฝกอบรมบุคคลภายนอก จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ ตำแหนงประเภท
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  
 กรณีเชาเหมายานพาหนะของเอกชน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 กรณีผูจัดฝกอบรม ไมจัดยานพาหนะให ผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ เปนบุคลากรของ
รัฐใหเบิกจายคาใชจายจาก หนวยงานตนสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

การเบิกคาพาหนะ  
 ตามประกาศกรมอนามัย เรื ่อง นโยบายการประหยัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี     
28 มกราคม 2562 การเบิกจายคาพาหนะในการประชุม อบรม สมัมนา 

1. คาพาหนะสวนตัว  
- กรณีไมใหเบิก ควรระบุในโครงการใหชัดเจนวาไมสามารถเบิกคาใชจายการเดินทางโดย

พาหนะสวนตัวได หากมีความจำเปน ใหขออนุมัติผูมีอำนาจเปนรายๆ ไป และใหเบิกจาย
จากงบประมาณโครงการเทาท่ีไดรับอนุมัติ 

2. คาพาหนะรับจาง 
- บุคคลภายนอก คารถรับจาง(แท็กซ่ี) ใหเบิกไป - กลับ ได 
- เจาหนาท่ีกรมอนามัย 

• กรณีท่ีผูจัดจัดท่ีพักให แตผูเขารวมประชุมไมพักคาง ใหงดเบิก คาพาหนะรับจาง 

• กรณีท่ีผูจัดไมจัดท่ีพักให ใหผูเขารวมประชุมเบิกคารถประจำทาง 
3. คาเครื่องบิน 

- ให เบ ิกได ตามส ิทธ ิสำหร ับผ ู ดำรงตำแหนงระด ับชำนาญการ/ ชำนาญงานขึ ้นไป 
นอกเหนือจากนี ้ใหเบิกไดไมเกินคาพาหนะในการเดินทางภาคพื ้นดิน กรณีไมอยู ใน
หลักเกณฑนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเปนกรณีๆ ไป โดยใหเบิกจายตาม
ระเบียบฯ อยางเครงครัด 

คาเบ้ียเล้ียง 
ใหนับเวลาตั้งแตออกจากสถานที่อยู หรือที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู หรือ

สถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ   
วิธีนับ  ► ใหนับ 24 ชม. เปน 1 วัน   

  ► ถาไมถึง 24 ชม. แตตองเกิน 12 ชั่วโมงข้ึนไป ใหนับเปน 1 วัน  

► ฝกอบรม ไมมีการเบิกจายคาเบี ้ยเลี ้ยงครึ่งวัน ใหนำมื ้ออาหารที ่ผู จัดจัดใหมาหัก      
เบี้ยเลี้ยงท่ีคำนวณได ในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน  
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กรณีบุคคลภายนอก  หากสวนราชการท่ีจัดฝกอบรม  
► จัดอาหารให 2 ม้ือ เบิกจายคาอาหารเหมาจาย ไดไมเกินคนละ 80 บาท/วัน  

► จัดอาหารให 1 ม้ือ เบิกจายคาอาหารเหมาจาย ไดไมเกินคนละ 160 บาท/วัน  
► ไมจัดอาหารให ท้ัง 3 ม้ือ เบิกจายคาอาหารเหมาจาย ไดไมเกินคนละ 240 บาท/วัน  
 

อัตราคาเบ้ียเลี้ยง 

ประเภท ระดับ อัตรา 
(บาท : คน : วัน) 

ท่ัวไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 

ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 
ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 
ระดับตน 
หรือตำแหนงท่ีเทียบเทา หรือระดบั 8 ลงมา 

240 

ท่ัวไป 
วิชาการ 
อำนวยการ 
บริหาร 

ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ระดับสูง 
ระดับตน และสูง หรือตำแหนงท่ีเทียบเทา หรือ ระดับ 
9 ข้ึนไป 

270 

การเทียบตำแหนง ประธานฯ เจาหนาที่ วิทยากร และ ผูสังเกตการณ ที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ เพื่อการ
เบิกจายคาใชจาย ดังนี้ 
 (1) บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐ ใหเทียบตามระดับตำแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทายกอนออกจาก
ราชการ 

 (2) บุคคลท่ีกระทรวงการคลังไดเทียบระดับตำแหนงไวแลว 
 (3) วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ก ใหเทียบเทาขาราชการตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง
วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ใหเทียบเทาขาราชการตำแหนงประเภทอำนวยการ
ระดับตน 

 (4) นอกจาก (1) (2) หรือ (3) ใหหัวหนา สวนราชการพิจารณาเทียบตำแหนงตามความเหมาะสม 
โดยถือหลักการตาม (2) 

การเทียบตำแหนง ผูเขารับการฝกอบรม ท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐเพ่ือเบิกจายคาใชจาย ดังนี้ 
 (1) การฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบได ไมเกินสิทธิของขาราชการตำแหนงประเภท
บริหารระดับสูง 
 (2) การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหเทียบได ไมเกินสิทธิของขาราชการตำแหนงประเภท
อำนวยการระดับตน 
 การเบิกจายคาพาหนะ ไป-กลับระหวาง ท่ีอยู ท่ีพัก หรือท่ีทำงานกับสถานท่ีจัดฝกอบรมของบุคคลท่ี
เบิกคาใชจายได ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดหรือสวนราชการตนสังกัด 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 พระราชกฤษฎีกาคาใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ(ฉบับที ่ 9) พ.ศ.2560 ประกาศใน               

ราชกิจจกนุเบกษาวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560 มีผลใชบังคับวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560 

  ขาราชการ : ขาราชการพลเรือน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ขาราชการรัฐสภา ขาราชการตำรวจ และขาราชการทหาร 

ข้ันตอนการใชสิทธิ 

  1. อนุมัติใหเดินทาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและ

การจัดการประชุมของทางราชการฯ  

  2. ยืมเง ินราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว าดวยการเบิกเง ินจากคลัง การรับเงิน             

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำสงคลังฯ 

  3. เดินทาง 

  4. อนุมัติเบิกคาใชจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการฯ 

ลักษณะการเดินทาง 

  1. ไปราชการชั่วคราว คือ ระยะเวลาสั้น มีกำหนดการแนนอน เนื้องานเสร็จสิ้นเม่ือครบกำหนดเวลา 

  2. ไปราชการประจำ คือ มีอัตรา ณ สำนักงานแหงใหม ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับบรรจุ (สอบเลื่อนระดับ) 

  3. กลับภูมิลำเนา คือ เจตนาใหไปอยูนาน/ตลอดไป ไมมีอัตราวาง ลักษณะงานไมสิ้นสุด/มีระยะเวลานาน 

เดินทางไปราชการช่ัวคราว 

  1. ปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสำนักงานตามคำสั่งผูบังคับบัญชา หรือตามหนาท่ีงานปกติ 

  2. สอบคัดเลือก รับการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

  3. ชวยราชการ รักษาการในตำแหนง รักษาราชการแทน 

  4. ขาราชการประจำตางประเทศระหวางอยูในไทย 

  5. เดินทางขามแดนชั่วคราว ตามขอตกลงระหวางประเทศ 

สิทธิ    ไดรับคาใชจายเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติเดินทาง / ออกจากราชการ 

ผูมีอำนาจอนุมัติ  :  อนุมัติระยะเวลากอน/หลังตามความจำเปน 

  ผูไดรับอนุมัติใหลากิจ / พักผอน ตองขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวในการเดินทางดวย 

คาใชจายในการเดินทางช่ัวคราว 

1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

2. คาเชาท่ีพัก 

3. คาพาหนะ 

4. คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
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อัตราเบ้ียเล้ียงเดินทาง (เหมาจาย) (บาท) 

ประเภท : ระดับ อัตรา / บาท 
ท่ัวไป         : ปฏิบัติงาน , ชำนาญงาน ,อาวุโส 
วิชาการ      : ปฏิบัติการ , ชำนาญการ ,ชำนาญการพิเศษ 

          อำนวยการ   : ตน 

240 

ท่ัวไป         : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ      : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒอำนวยการ  : สูง 

          บริหาร       : ตน , สงู 

270 

* จะใชบังคับวันท่ี 22 ธันวาคม 2553 

การนับเวลา 

 -  ออกจากท่ีอยูหรือท่ีทำงานปกติจนกลับถึงท่ีอยูหรือท่ีทำงานปกติ 

 -  กรณีพักแรม 24 ชม. นับเปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นบัเปน 1 วนั 

 -  กรณีไมพักแรม ไมถึง 24 ชม. และสวนท่ีไมถึงนั้นเกิน 12 ชม. นับเปน 1 วัน หากไมเกิน 12 ชม. 

แตเกิน 6 ชม. ข้ึนไป นับเปนครึ่งวัน 

 -  กรณีลากิจ / พักผอน กอนปฏิบัติราชการ ใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ 

 -  กรณีลากิจ / พักผอน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติราชการ ใหนับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 

คาเชาท่ีพัก 

* จำเปนตองพักแรม 

 หามเบิก  กรณีพักในยานพาหนะ หรือทางราชการจัดท่ีพักให 

        * ใหผูเดินทางเบิกคาเชาท่ีพัก เหมาจาย หรือ จายจริงก็ได  

        * กรณีเดินทางในทองที่ที่มีคาครองชีพสูง / เปนแหลงทองเที่ยว หัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจอนุมติั

ใหเบิกสูงกวาอัตราท่ีกำหนดเพ่ิมข้ึนไดไมเกิน 25 % 

กรณีเลือกเบิกในลักษณะจายจริง 

ประเภท : ระดับ อัตรา / บาท 

หองพักคนเดียว หองพักคู 

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

1,500 850 

ท่ัวไป        : ทักษะพิเศษ  
วิชาการ     : เชี่ยวชาญ 
อำนวยการ : สูง 
บริหาร      : ตน 

2,200 1,200 

วิชาการ    : ทรงคุณวุฒ ิ
บริหาร     : สูง 

2,500 1,400 
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 ทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูง และกรณีหัวหนาคณะ ซ่ึงระดับ 10 ข้ึนไปหรือประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ

ประเภทบริหาร สูง คงหลักเกณฑเดิม 

 หลักจายจริง ระดับ 8 ลงมา หรือตำแหนงประเภทท่ัวไป ปฏิบัติงานชำนาญการงาน อาวุโส ประเภท

วิชาการ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการ ตนลงมาใหพักคู เวนแตไม

เหมาะสมหรือมีเหตุจำเปน 

 กรณีผูเดินทางไมเลือกจายจริง ใหเลือกเหมาจายได 

 กรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหเลือกเบิกคาเชาท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 

เหตุไมเหมาะสมจะพักรวมกัน 

 1. ตางเพศ มิไดเปนคูสมรส 
  2. หัวหนาคณะระดับ 8 
  3. หัวหนา สนง.หรือหนวยงาน ระดับ 7-8 ไมตองพักรวมกับระดับอ่ืน 
  4. มีสิทธิการเบิกตางอัตรากัน 
  5. ขอกำหนดพิเศษของทหาร / ตำรวจ 

กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย 

ประเภท : ระดับ อัตรา / บาท 

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

800 

ท่ัวไป        : ทักษะพิเศษ  
วิชาการ     : เช่ียวชาญ 
อำนวยการ : สูง 
บริหาร      : ตน 

1,200 

 

คาพาหนะ  
- คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ 
- คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก 
- คาจางคนหาบหามสิ่งของของผูเดินทาง 

 นิยามยานพาหนะประจำทาง 
 รถไฟ รถโดยสาร เรือกลประจำทางและยานพาหนะอ่ืน 
 บริการบุคคลท่ัวไป 
 เสนทางแนนอน 

   อัตราคาโดยสาร และคาระวางแนนอน 
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 การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาท่ีจายจริงโดยประหยัด 

 การเดินทางโดยรถดวนหรือรถดวน พิเศษ ชั้นท่ี 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)ใหเบิกไดตั้งแต

ชำนาญงาน ชำนาญการ ข้ึนไป 

การเบิกคาพาหนะรับจาง 

1. ไมมีพาหนะประจำทาง 

2. มีแตตองการความรวดเร็ว ผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลและความจำเปน ไวในหลักฐานการขอเบิก 

3. การเบิกใหเบิกสำหรับกรณี ดังนี้ 

      3.1 ไป-กลับระหวางที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำ

ทาง/สถานท่ีจัดพาหนะท่ีตองใชในการเดินทาง 

      3.2 ไป-กลับระหวางท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละ

ไมเกิน 2 เท่ียว (ยกเวนการสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก) 

    3.3 ไปราชการในเขต กทม. 

คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด ตามขอ 3.1 

- เขตติดตอ กทม.เทาท่ีจายจริง เท่ียวละไมเกิน 600 บาท 

- เขตติดตอจังหวัดอ่ืน เทาท่ีจายจริง เท่ียวละไมเกิน 500 บาท 

 กรณีมีความจำเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองท่ีตั้งสำนักงานปกติ เม่ือ

เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคำสั่งให

เดินทางไปราชการ 

 กรณีท่ีมีการเดินทางนอกเสนทางในระหวาง การลา ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราตาม

เสนทางท่ีไดรับคำสั่งใหเดินทางไปราชการ 

พาหนะสวนตัว 

ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ และตองใชพาหนะสวนตัวตลอดเสนทาง 

- อธิบดีข้ึนไปหรือตำแหนงท่ีเทียบเทา สำหรับราชการสวนกลาง 
- หัวหนาสำนักงาน สำหรับราชการสวนกลาง ท่ีมีสำนักงานอยูในสวนภูมิภาค 
- หัวหนาสวนราชการในภูมิภาค สำหรับราชการสวนภูมิภาค 

 (เดิมหัวหนาสวนราชการในจังหวัดซ่ึงเปนผูเบิกเงินหรือนายอำเภอทองท่ีแลวแตกรณี) 

 กรณีไมสามารถใชพาหนะสวนตัวไดตลอดเสนทาง ตองชี้แจงเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชา
พิจารณาอนุญาต 
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เบิกเงินชดเชย 
เบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะเหมาจาย 

- รถยนต กิโลเมตรละ  4  บาท 
- จักรยานยนต กิโลเมตรละ  2  บาท 

การโดยสารเครื่องบินในประเทศ 

(1) ช้ันธุรกิจ สำหรับผูดำรงตำแหนง 
- หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
- ประธานและรองประธานรัฐสภา 
- ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
- ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
- รัฐมนตรี 
- ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตำแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

ตำแหนงท่ีเทียบเทา 
(2) ช้ันประหยัด สำหรับผูดำรงตำแหนง 

  (ก) ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก รองปลัดกระทรวงผูตรวจราชการ อธิบดี หรือ

ตำแหนงท่ีเทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต ตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภท

บริหารระดับตน ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหาร ยศพลตรี พล

เรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือขาราชการตำรวจ ยศพลตำรวจตรี ข้ึนไป 

  (ข) ผู ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภท
อำนวยการระดับตน ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หรือขาราชการทหาร ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 
ข้ึนไป หรือขาราชการตำรวจ ยศพันตำรวจโทข้ึนไป 

  (ค) ผูดำรงตำแหนง หรือยศ ต่ำกวา (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจำเปนเรงดวนเพื่อประโยชน
แกทางราชการ 
 ในกรณีผูเดินทางตาม (2) (ก) มีความจำเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นท่ีสูงกวาสิทธิ ตองไดรับอนุมัติ
จากปลัดกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอำนาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ 
  การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (1) หรือ (2) จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาพาหนะภาคพื้นดิน
ระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผูเดินทางจะพึงเบิกได 
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ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

  ตามหนังสือท่ี กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 รายการคาใชสอยตามขอ 12 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 
  ตามระเบียบที่อางถึง หมวด 2 คาใชสอย ขอ 12 กำหนดวา คาใชจายที่เปนคาใชสอย ใหหัวหนา
สวนราชการเบิกจายตามความจำเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือเพ่ือประโยชนของทางราชการ ท้ังนี้ ตามท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด หากสวนราชการ ไมสามารถเบิกจายไดตามรายการท่ีกำหนดไว หากมีความจำเปน
ก็สามารถขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายกรณีไป  
 

ลำดับ รายการ 
1 คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ      

สงเสด็จ พระมหากษัตริยพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ 
2 คาจางเอกชนดาเนินงานของสวนราชการ 
3 คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธงานของสวนราชการ 
4 คาพานพุมดอกไมพานประดับพุมดอกไมพานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไมพวงมาลัย ชอดอกไม

กระเชาดอกไมหรือพวงมาลา สาหรับวางอนุสาวรียหรือใชในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ คาหรีด หรือพวงมาลา สาหรับสักการะศพ ใหเบิกจายในนามของ
สวนราชการ เปนสวนรวม เฉพาะสักการะศพผูที ่เคยใหความชวยเหลือ หรือเปนผูเคยทา
ประโยชน ใหแกประเทศหรือสวนราชการจนเปนท่ีประจักษชัด 
 

5 คาใช จ ายในการจัดประชุมราชการ และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล            
ผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยว     
ม้ืออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจาเปน เปนตน 

6 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสาหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน หรือเยี่ยม
ชมสวนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติ ของบุคลากร
ภายในสวนราชการ การแถลงขาวของสวนราชการ การมอบเงินหรือ สิ่งของบริจาค 
 

7 คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการ ท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย จากการใช
งานปกติ คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งมิไดเกิดจากการ
เสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจากการใชงานปกติเมื่อสวนราชการจายคาใชจายดังกลาวแลว 
ใหดาเนินการหาผูรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายและระเบียบวาดวยความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาท่ี 

8 คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของสวนราชการเปนสวนรวม   
คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหกรณีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ สวนราชการ หรือ
กรณีการเยี่ยมชมสวนราชการ ในนามของสวนราชการเปนสวนรวม 
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ลำดับ รายการ 
9 คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของท่ีระลึก 

สาหรับขาราชการหรือลูกจางประจาท่ีเกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการ
ยกยองจากทางราชการ 

10 คาใชจายในการจัดทาเว็บไซตและสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของในการจัดทาเว็บไซต 
11 

 
 

คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือคาบัตร
โดยสารท่ีไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีสวนราชการ
สั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย อ่ืน ๆ ท่ีทาใหไม
สามารถเดินทางไดท้ังนี้ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางเปนเหต 

12 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชกรณีตามขอ 18 (5) ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การ
เบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

13 คาใชบริการอินเทอรเน็ตของผูเดินทางไปราชการเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
14 คาใชจายในการใชสถานท่ีชั่วคราวของสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
15 คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานท่ีของสวนราชการ 
16 คาบริการ หรือคาใชจายเก่ียวกับการกำจัดแมลง แมง หนูหรือสัตวท่ีอาจเปนพาหะ 

นาโรครายมาสูคน และใหหมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา 
ตามสวนราชการหรือบานพักท่ีทางราชการจัดไวให 

17 คาใชจายในการจัดหาอาหารสาหรับผูปวยสามัญ ผูปวยโรคเรื้อน ของสถานบริการ 
ของสวนราชการ หรือสาหรับผูถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติหรือผูท่ี 
ถูกใชมาตรการอ่ืนใดอันมีลักษณะเปนการจากัดสิทธิเสรีภาพซ่ึงตองหาวากระทาความผิด 
หรืออาหาร นม อาหารเสริม สาหรับเด็กท่ีอยูในการสงเคราะหของทางราชการ หรือ 
หนวยงานของทางราชการ 

18 คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซ้ือหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในราชการโดยสวนรวม 

19 คาบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของสวนราชการ 
คาบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล บานพักของทางราชการกรณีไมมีผูพักอาศัย 

20 คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทาง ไปปฏิบัติราชการสาหรับรถยนตของ
สวนราชการ ตามระเบียบวาดวยรถราชการซ่ึงสวนราชการไดมาโดยวิธีการซ้ือ การยืม หรือรับ
บริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศและข้ึน
ทะเบียนเปนครุภัณฑของสวนราชการนั้น การเชา หรือรถสวนตัวของขาราชการผูเลือกรับเงิน
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจา ตำแหนงสาหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถ
ประจำตำแหนงท่ีไดจัดหามาใชในการปฏิบัติราชการ 
 

21 คาใชจายเก่ียวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศนและวิทยุ 
22 คาพาหนะกรณีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซ่ึงสวนราชการ ไมสามารถจัด

รถยนตสวนกลางใหได 
23 คาตรวจสอบเพ่ือการรับรองระบบการทางานหรือมาตรฐานการทางาน 
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ลำดับ รายการ 
24 คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑของสวนราชการ ยกเวน คาระวาง บรรทุก ขนสง

พัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
25 คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชพัสดุท่ียืมจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือใชปฏิบัติราชการ กรณีจาเปน

เรงดวนเปนการชั่วคราว 
26 คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื ่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื ้อเอชไอวีจากการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติและไมถือเปน สวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีขาราชการหรือลูกจาง
ประจาท่ีจะใชสิทธ ิเบิกจายตามกฎหมายเก่ียวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล 

27 คารักษาพยาบาลสัตวและคาตรวจสุขภาพสัตว สาหรับหนวยงานที่มีภารกิจปกติในการดูแล
สัตว 

 
คาใชสอยดังตอไปนี้ มิใหเบิกจาย  
  1) คาจัดทำสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชำรวยเนื่องในโอกาสตาง ๆ 
          2) คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปนรายเดือน สำหรับบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ และคาจัดพิมพ

นามบัตรใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ 
          3) คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ หรือของเยี่ยมผูปวย เพ่ือมอบใหกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

หนวยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสตาง ๆ  
 4) คาทิป 
          5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
          6) คาใชจายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ 
         คาใชสอยที่ไมใหเบิกจายนอกเหนือจากที่กำหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด (ขอ 13)  

บทท่ัวไป 

• การเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ สวนราชการตองดำเนินการเบิกจายใหถูกตองตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี  

• ในกรณีท่ีการเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบนี้อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 

ใหดำเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีโดยเร็ว (ขอ 5 และ ขอ 8) 

• คาใช จ ายใดที ่ม ีกฎหมาย กฎ ระเบ ียบ ข อบ ังค ับ มติคณะร ัฐมนตร ี หร ือหนังส ือเว ียนของ

กระทรวงการคลังกำหนดไวเปนการเฉพาะ หรือท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ใหหัวหนา

สวนราชการเบิกจายคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราท่ีกำหนดไว (ขอ 6) 
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 ๑๒.๒ บทสรุปของเนื้อหา/ประเด็นสำคัญ 
 การประชุมจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไขการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังตอไป  
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ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดานการเงินการคลัง” 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันท่ี 15 - 17 ธันวาคม 2564 

ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ จังหวัดระยอง 
******************************************************************* 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

น.พ. สุวรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปนประธานเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดานการเงินการคลัง” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพภวดี ศรีจันทร ผูอำนวยการกองคลัง เปนผูกลาวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเครือขายดานการเงินการคลัง” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บรรยาย เรือ่ง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการเงินการคลัง  
คาใชจายในการฝกอบรม, คาใชจายในการเดินทางไปราชการ, คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

โดย นางนิโลบล แวววับศรี อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

บรรยาย เรือ่ง ความรูเก่ียวกับหลักการบัญชี มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
โดย นายทรงวุฒิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง 
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