
โดย  ผุสดีพร อยูยงสินธุ

1.



นิยาม
“การฝกอบรม”: อบรม  ประชุม / สัมมนา  (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ)
บรรยายพิเศษ  ฝกศึกษา ฝกงาน  ดูงาน
มีโครงการ / หลักสูตร ชวงเวลาชัดทีแ่นนอน
เพื่อพัฒนาบคุคล / เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมมีการรับปรญิญา / ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ

*  ไมใชหลกัสูตรการเรียนการสอน การศึกษาตอ

ไมใชการประชุมหารือ  ประชุมคณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ    
คณะทํางาน

2.



นิยาม (ตอ)

“บุคลากรของรัฐ” : ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน 
ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

“เจาหนาที”่ : บุคลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน

3.



คาใชจายในการฝกอบรมแบงเปน 4 ประเภท
การฝกอบรมระดับตน : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของ

รัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ 1 – 2 หรือเทียบเทา

การฝกอบรมระดับกลาง : ผูเขาอบรมเกนิกึ่งหนึ่งเปนบุคลากร
ของรัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ 3 – 8 หรือเทียบเทา

การฝกอบรมระดับสูง : ผูเขาอบรมเกนิกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของ
รัฐซึ่งเปนขาราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเทา

การฝกอบรมบุคคลภายนอก : ผูเขาอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช
บุคลากรของรัฐ

4.



บุคคลที่จะเบิกคาใชจายได

1. ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติ 
และผูติดตาม

2. เจาหนาที่
3. วิทยากร
4. ผูเขารับการฝกอบรม
5. ผูสังเกตการณ

5.



โครงการ / หลักสตูร การฝกอบรม ตองไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกอน

การจัดฝกอบรม การเดินทางไปจดั (เจาหนาที่) และ

การเขารับการฝกอบรม (ผูเขาอบรม)

ตองไดรับอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการอนุมัติเดนิทางไปราชการและ

การจัดการประชุมของทางราชการ

6.



คาใชจายในการจัดฝกอบรม
คาใชและตกแตงสถานที่
คาใชจายพิธีเปด – ปด
คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ฯลฯ
ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน 

เหมาะสมและประหยัด

คาใชจายที่ไมตองทําตามระเบียบพัสดุ ไดแก

- คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม

- คาอาหาร

- คาเชาที่พัก

เชน

7.



คาสมนาคุณวิทยากร
หลักเกณฑการจาย

บรรยาย ไมเกิน 1 คน
อภิปราย / สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน
แบงกลุม  - ฝกภาคปฏิบัติ

- อภิปราย          
- ทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย

หลักเกณฑการจายหลักเกณฑการจาย
บรรยายบรรยาย ไมเกินไมเกิน  11  คนคน
อภิปรายอภิปราย  //  สัมมนาเปนคณะสัมมนาเปนคณะ  ไมเกินไมเกิน  55  คนคน
แบงกลุมแบงกลุม    --  ฝกภาคปฏิบัติฝกภาคปฏิบัติ

--  อภิปรายอภิปราย                    
--  ทํากิจกรรมทํากิจกรรม

วิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจายวิทยากรเกินที่กําหนดใหเฉลี่ยจาย

ไมเกินกลุมละไมเกินกลุมละ  22  คนคน

8.



การนับเวลาบรรยาย
นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม

ไมตองหักเวลาที่พกัรับประทานอาหารวาง

แตละชัว่โมงการฝกอบรมตองไมนอยกวา 50 นาที

ชั่วโมงการอบรมไมถงึ 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที 

ใหเบิกคาสมนาคณุวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง

9.



อัตราคาสมนาคณุวิทยากรอัตราคาสมนาคณุวิทยากร

ประเภทวิทยากร 

อัตรา (บาท: ชัว่โมง)

ระดับตน

บุคคลภายนอก

ระดับกลาง ระดับสูง

1. วิทยากรเปนบุคลากร

ของรฐั

2. วิทยากรที่มใิช    

บุคลากรของรัฐ 

ไมเกิน 600

ไมเกิน 1,200

ไมเกิน 600

ไมเกิน 1,200

ไมเกิน 800

ไมเกิน 1,600

10.



อัตราคาสมนาคณุวิทยากร (ตอ)

 จะจายสูงกวานี้ ตองไดรบัอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณกอน

วิทยากรสังกัดสวนราชการเดยีวกับผูจัด ใหอยูในดุลยพินิจ
ของหัวหนาสวนราชการผูจัด ที่จะจายไดแตไมเกินอัตรา
ที่กําหนด

11.



คาอาหาร
ใหเบิกเทาที่จายจริง ไมเกิน

อัตราคาอาหาร                

ระดับการฝกอบรม 
สถานที่ราชการ ฯ 

ตางประเทศ
ในประเทศ

ครบมื้อ ไมครบมื้อ

ระดับตน / กลาง /
บุคคลภายนอก

ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 2,500

ระดับสูง ไมเกิน 700 ไมเกิน 500 ไมเกิน 2,500

12.



ระดับการฝกอบรม 
สถานที่เอกชน

ตางประเทศในประเทศ

ครบมื้อ ไมครบมื้อ

ระดับตน / กลาง /

บุคคลภายนอก

ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 ไมเกิน 2,500

ระดับสงู ไมเกิน1,000 ไมเกิน 700 ไมเกิน 2,500

คาอาหาร (ตอ)

13.



คาเชาที่พัก
หลักเกณฑการจัดที่พัก
จัดใหพัก 2 คนขึ้นไปตอหอง ยกเวนมีเหตุจําเปนหรือไม
เหมาะสม ไดแก

- ผูเขารับการฝกอบรม ระดับตน / กลาง / บุคคลภายนอก
- ผูสังเกตการณ
- เจาหนาที่ ระดับ 8 ลงมา

 จัดใหพักหองพักคนเดียวได
- ผูสังเกตการณ / เจาหนาที่ ระดับ 9 ขึ้นไป

14.



ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู

1. การฝกอบรมระดับตน

การฝกอบรมระดับกลาง   

และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก

2. การฝกอบรมระดับสูง

ไมเกิน ๑,๒๐๐ 

ไมเกิน ๒,๐๐๐ 

ไมเกิน ๗๕๐ 

ไมเกิน ๑,๑๐๐

อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
(บาท : ;วัน : คน)

ประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม และวิทยากร จัดใหพักและคาเชาที่พัก 
ตามความเหมาะสมได

15.



คายานพาหนะ
1. ใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด ยมืจากสวนราชการอื่น     
/ หนวยงานอื่น เบิกคาน้ํามันเทาที่จายจริง
2. ใชยานพาหนะประจําทาง / เชาเหมายานพาหนะ ใหจัด
ประเภทยานพาหนะ ดังนี้

ระดบัตน / บคุคลภายนอก จัดตามสิทธิ ระดบั 5
ระดบักลาง  จัดตามสิทธิระดบั 6
ระดบัสูง    จัดตามสิทธิระดบั 10
ยกเวน เครื่องบนิใชชั้นธุรกิจ แตถาเดินทางไมไดใหใช
ชั้นหนึ่ง
เบิกไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน และประหยดั

16.



 กรณีสวนราชการผูจัดไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ

ใหสวนราชการผูจัดจายเงินในสวนที่ขาดตาม

พระราชกฤษฎีกาเดินทาง ใหแก

- ประธาน แขกผูมีเกยีรติ และผูติดตาม

- วิทยากร

- เจาหนาที่

- ผูสังเกตการณ 

 ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจากตนสังกัด
17.



การคํานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีการฝกอบรม 

มีการจัดอาหาร

ใหนับเวลาตั้งแตออกจากที่อยู / ที่ทํางาน จนกลับถึง

ที่อยู / ที่ทํางาน

24 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน หรือเกินกวา 12 ชั่วโมง คิดเปน 

1 วัน

ใหหักคาเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดมื้อละ 1 ใน 3 ของอตัรา

เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย

18.



ตัวอยางคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงระหวางฝกอบรมมกีารจัดอาหาร
หลักสูตรอบรม 2 วัน จัดอาหารกลางวันใหมีการพักแรม
ออกจากบาน (วันที่ 1) 05.00 น. กลับถึงบาน (วันที่ 2) 22.00 น. 
รวมเวลา 41 ชม. ไดรับเบี้ยเลี้ยง 2 วัน

เวลา / วนัที่ 1 2

05.00 น.

22.00 น.
19.



กรณีจัดฝกอบรมบคุคลภายนอก และสวนราชการ 
ไมจัดอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะ

ใหจายเงินใหแกผูเขาฝกอบรมที่มิใชบุคลากรของรัฐ ดังนี้
* คาเบี้ยเลี้ยง

- ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อจายไมเกนิ120 บาท / วัน/ คน
- จัดอาหารให 2 มื้อจายไมเกิน 40 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให 1 มื้อจายไมเกิน 80 บาท / วัน / คน

* คาเชาที่พัก เหมาจายไมเกนิ 500 บาท / วนั /คน
* คาพาหนะ จายจริงหรือเหมาจาย(อยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาสวนราชการผูจัด)
หามเบิกคาเครื่องบิน

20.



 คาลงทะเบียน เบิกไดเทาที่จายจริง
 กรณีคาลงทะเบียน รวมคาอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะทั้งหมด  
หรือหนวยงานผูจัด จัดเลี้ยงอาหาร / ที่พัก / ยานพาหนะทั้งหมด
ใหงดเบิกคาใชจาย
 กรณีไมจัดอาหาร / ที่พัก ยานพาหนะ ใหเบิกสวน
ที่ขาดเชนเดียวกับเจาหนาที่ ฯ

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม 

21.



กรณีผูเขาฝกอบรมเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศ โดยไดรับ
ความชวยเหลือ ใหเบิกคาใชจายสมทบ ไมเกินวงเงินที่ไดรับ
ความชวยเหลือ ดังนี้
 คาเครื่องบิน

ไดรบัไป – กลับ : งดเบิก

เที่ยวเดยีว : เบิกอีกหนึ่งเที่ยวชัน้เดยีวกัน แตไมสูงกวาสิทธิ

 คาทีพ่ัก

จัดให : งดเบิก
ต่ํากวาสิทธิ : เบิกเพิ่มสวนทีข่าด / ไมเกินสิทธิ

22.



 คาเบี้ยเลี้ยง
ไดรับต่ํากวาสิทธิ : เบิกสมทบไดไมเกินสิทธิ
มีการจัด ระหวางฝกอบรม เบีย้เลี้ยงคิดเหมือนอบรมในประเทศ

กรณีผูเขาฝกอบรมเดนิทางไปฝกอบรมตางประเทศ  โดยไดรบั
ความชวยเหลือ ใหเบกิคาใชจายสมทบ ไมเกินวงเงินที่ไดรบั
ความชวยเหลือ ดังนี้ (ตอ)

 คาเครื่องแตงตัว
ต่ํากวาสิทธิ : เบิกเพิ่มสวนที่ขาด / ไมเกินสิทธิ

23.



คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปฝกอบรมตางประเทศ

เบิกไดเฉพาะผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐ /

เจาหนาที่ 

24.



กรณีจางจัดฝกอบรม

หลักเกณฑ / อัตรา ตามทีร่ะเบยีบกาํหนด
วิธีการจัดจาง ตามระเบยีบพสัดุ
ใชใบเสร็จรับเงนิผูรับจาง เปนหลักฐานการเบิกจาย

25.



การเทียบตําแหนง
• ประธาน แขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ วิทยากร ผูสังเกตการณ ที่
มิใช บคุลากรของรัฐ

1. ผูที่เคยรับราชการมาแลวเทียบเทาระดับตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ

2. บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงไวแลว

3. วิทยากร - ระดับตน / กลาง  เทียบเทาระดับ 8

- ระดับสูง              เทียบเทาระดับ 10

เวนแต เปนบุคคลตาม 1. ใหใชชั้นยศที่สูงกวาได

4. นอกเหนือจากนี้ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา โดยยึดหลัก

ของกระทรวงการคลัง 26.



•ผูเขารับการฝกอบรม ที่มิใชบุคลากรของรัฐ
- การฝกอบรมระดับตน ซี 1 – 2
- การฝกอบรมระดับกลาง ซี 3 – 8
- การฝกอบรมระดับสูง ซี 9 ขึ้นไป

การเทียบตําแหนง (ตอ)

27.



การเบิกจายคาพาหนะ ไป – กลับ ระหวางที่อยู / ที่พัก /
ทีท่ํางาน กับที่ฝกอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา
สวนราชการผูจัด / ตนสังกัด

28.



กรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบได ใหหวัหนา     
สวนราชการใชดุลยพินิจใหเบิกจายได

29.



คาใชจายในการจัดงาน
จัดงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจปกติ
ตามนโยบายของทางราชการ เชน วันคลายวัน
สถาปนาสวนราชการ งานนิทรรศการ แถลงขาว 

ประกวดหรือแขงขันฯ
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณา
อนุมัตใิหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
เหมาะสม ประหยัด 

30.



กรณีจางจัดงาน

อยูในดุลยพินิจของหวัหนาสวนราชการเจาของ    

งบประมาณ
วิธีการจัดจางทําตามระเบียบพัสดุ
ใชใบเสร็จรับเงินของผูรับจางเปนหลักฐานการจาย

31.



ขอบคุณคะ

โทร. 0-2273-9573
32.


