การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีประชุมราชการ

VS

การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีฝกึ อบรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล ตามข้อ
๑๐(ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์) ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 18 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดที่พักทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วน
ราชการที่จัดฝึกอบรม ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ 10
แต่ถ้าบุคคลตามข้อ 10 (4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ (5) ผู้สังเกตการณ์ เป็นบุคลากรของรัฐให้
เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการยกเว้น (1) ค่าเช่าที่พักให้เบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดโดย
ต้องแนบใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ่าย
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมราชการ

VS ฝึกอบรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การประชุมราชการ
ความหมาย การประชุ ม ราชการ หมายถึงการประชุ ม ในเนื อ้ งานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
ภารกิจของส่ วนราชการเช่ น
 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทางาน
 ประชุมชีแ้ จงแนวทางการนายุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ
 ประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์ ต่างๆหรือซักซ้ อมความเข้ าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
 การประชุมติดตามความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน
 ประชุมรับทราบและรับฟั งปั ญหาอุปสรรคเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

การฝึ กอบรม
ความหมาย การฝึ กอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ
การสัมมนาทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ การบรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา การดูงาน
การฝึ กงาน หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยการฝึ กอบรมต้ องมี
โครงการหรื อหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน
การฝึ กอบรมประเภท ก คือ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ น
ข้ าราชการระดับทักษะพิ เศษ ระดับเชี่ ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ อานวยการระดับสูง
บริหารระดับต้ นและระดับสูงหรื อเทียบเท่า
การฝึ กอบรมประเภท ข คือ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็ นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็ น
ข้ าราชการระดับปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน อาวุโส ระดับปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญ
การพิเศษ อานวยการระดับต้ นหรื อเทียบเท่า

วัตถุประสงค์ เพื่อนาผลจากการประชุมไปเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่ วน
ราชการ
ขัน้ ตอนการจัดประชุม
1. กลุ่ ม หรื อ ฝ่ ายที่ รับ ผิ ด ชอบการจั ด ประชุ ม ทาหนั งสื อ เสนอผู้ อ านวยการ ขอ
อนุมัติจัดประชุมโดย ระบุวัตถุประสงค์ หรื อเหตุผลที่ต้องจัดประชุม หรื อหัวข้ อที่จะ
ประชุ ม วั น เวลา และสถานที่ ท่ ี จ ะจั ด ประชุ ม พร้ อมวงเงิน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
ประชุม
2. เมื่ อ ได้ รับ อนุ มั ติใ ห้ จั ด ประชุ ม แล้ ว ให้ ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อมทัง้ *แนบ
ระเบียบวาระการประชุม*
3. ผู้เข้ าร่ วมปะชุมลงลายมือชื่อเข้ าร่ วมประชุมตามวันเวลาที่ได้ รับอนุมัติ
4. จั ดทารายงานการประชุ มส่ งให้ ผ้ ู เข้ า ประชุ มทุ กคน ภายหลั งจากเสร็ จสิ น้ การ
ประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคล หรื อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน แต่ไม่มีการรับ
ปริญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขันตอนการจั
้
ดอบรม
1. เมื่อโครงการได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ดาเนินการ กรณีที่โครงการมิได้ ระบุวนั เวลา และสถานที่ที่
ชัดเจน ให้ ผ้ ูรับผิดชอบโครงการจัดทาหนังสื อขออนุมัติจัดอบรม ที่ ระบุวัน เวลา และ
สถานที่อีกครัง้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทาหนังสือเชิญกลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วมการอบรม พร้ อมทัง้
*แนบกาหนดการประชุม [Agenda]*
3. จัดประชุมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทาการประเมินผลการฝึ กอบรมและรายงานผลต่อ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การประชุมราชการ

การฝึ กอบรม
หัวหน้ าส่วนราชการภายใน 60 วันนับแต่สิ ้นสุดการฝึ กอบรม
5. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จัดทารายงานผลการเข้ ารับการฝึ กอบรมเสนอผู้อานวยการฯ ต้ น
สังกัดภายใน 60 วันนับแต่วนั เดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบตั งิ าน

เอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
1. หนังสืออนุมัตใิ ห้ จัดประชุมและอนุมัตเิ บิกจ่ าย
2. หนังสือเชิญประชุม*พร้ อมระเบียบวาระการประชุม*
3. ลายมือชื่อผู้เข้ าประชุม
4. หลักฐานการจ่ ายเงินตามระเบียบ ได้ แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน
4. เอกสารรั บรองการจัดประชุมและจานวนผู้ เข้ าประชุมโดยผู้ จัดการประชุมเพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ ายค่ าอาหาร อาหารว่ างและเครื่ องดื่ม (กรณี
ลายมือชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่ ครบตามที่ได้ เชิญประชุม)
อัตราค่ าอาหาร อาหารว่ างและเครื่องดื่ม ดังนี ้
สถานที่ราชการ (อัตรากรมฯ)
-ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่มเท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกิน 35 บาท/คน/มือ้
-ค่ าอาหารกลางวันเท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกิน
120 บาท/คน/มือ้
สถานที่เอกชน (อัตรากรมฯ)
-ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่มเท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกิน 50 บาท/คน/มือ้
-ค่ าอาหาร 1 มือ้ เท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกิน
400 บาท/คน
-ค่ าอาหาร 2 มือ้ เท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกิน
600 บาท/คน

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. หนังสืออนุมตั ใิ ห้ จดั อบรมและอนุมตั เิ บิกจ่าย
2. โครงการอบรมที่ได้ รับอนุมตั *ิ พร้ อมกาหนดการฝึ กอบรม*
3. ลายมือชื่อผู้เข้ าอบรม วิทยากรและคณะทางาน
4. หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบได้ แก่ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน
5. หนังสืออนุมตั ิเบิกจ่ายเพิ่มเติมจากหัวหน้ าส่วนราชการหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจ (กรณี
ลายมื อ ชื่ อ ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมไม่ค รบถ้ วนตามกลุ่ม เป้ าหมายและได้ จ่า ยเงิ น ตามที่ ไ ด้
ประสานไว้ ลว่ งหน้ า) อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ดังนี ้
สถานที่ราชการ (อัตรากรมฯ)
-ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มเท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 35 บาท/คน/มื ้อ
-ค่าอาหาร 1 มื ้อ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน
150 บาท/คน
-ค่าอาหาร 2 มื ้อ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน
400 บาท/คน
-ค่าอาหารครบมื ้อ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน
600 บาท/คน
สถานที่เอกชน (อัตรากรมฯ)
-ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มเท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 50 บาท/คน/มื ้อ
-ค่าอาหาร 1 มื ้อ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน
400 บาท/คน
-ค่าอาหาร 2 มื ้อ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน
700 บาท/คน
-ค่าอาหารครบมื ้อ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน
800 บาท/คน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การประชุมราชการ
การฝึ กอบรม
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร
*การประชุมราชการไม่ มีค่าสมนาคุณวิทยากร*
5. เอกสารประกอบค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่ น ค่ าเช่ าสถานที่ ค่ าวัสดุอุปกรณ์ (ดาเนินการ -ประเภท ก บุคลากรภาครัฐ 800 บาท/ชัว่ โมง บุคลากรภายนอก 1,600 บาท/ชัว่ โมง
-ประเภท ข บุคลากรภาครัฐ 600 บาท/ชัว่ โมง บุคลากรภายนอก 1,200 บาท/ชัว่ โมง
จัดหาตามพรบ.จัดซือ้ จัดจ้ าง)
7. เอกสารประกอบค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่ากระเป๋ า
ค่าประกาศนียบัตรและค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง *(ดาเนินการจัดหาตามพรบ.จัดซื ้อจัดจ้ าง
พ.ศ.2560 ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561)
8. เอกสารประกอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที่พกั
6. เอกสารประกอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าที่พัก
ค่าพาหนะ)
ค่ าพาหนะ)
-ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
-ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยง
อัตราค่ าเบีย้ เลีย้ ง
ระดับชานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่า ลงมา 240 บาท/วัน/คน
ระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่ า ลงมา 240 บาท/วัน/คน
ระดับชานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่า ขึ ้นไป 270 บาท/วัน/คน
ระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่ า ขึน้ ไป 270 บาท/วัน/คน
ค่ าเบีย้ เลีย้ ง เริ่มนับเวลาตัง้ แต่ ออกจากสถานที่พักหรือสถานที่ ปฏิบัติงาน จนกลับ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
้ ออกจากสถานที่พกั หรื อสถานที่ ปฏิบตั งิ าน จนกลับถึงสถานที่พกั หรื อ
ถึงสถานที่พักหรื อสถานที่ ปฏิบัติงาน โดยนับ 24 ชั่วโมงเป็ น 1 วัน เศษที่ เกิน 1. เริ่มนับเวลาตังแต่
12 ชั่วโมงนับเป็ น 1 วัน หากเป็ นการเดินทางไปราชการวันเดียว ถ้ านับเวลา ไม่ สถานที่ ปฏิบตั งิ าน โดยนับ 24 ชัว่ โมงเป็ น 1วัน เศษที่ เกิน 12 ชัว่ โมงนับเป็ น 1 วัน
*ไม่มีเบี ้ยเลี ้ยงครึ่ง วัน*
เกิน 12 ชั่วโมง แต่ เกิน 6 ชั่วโมง ให้ คิดเป็ นครึ่งวัน
2. ให้ หกั จานวนมื ้ออาหารที่ผ้ จู ดั เลี ้ยง เช่น คานวณเบี ้ยเลี ้ยงได้ 2 วัน ผู้จดั เลี ้ยงอาหาร
*ไม่ มีการหักเบีย้ เลีย้ งตามจานวนมือ้ อาหาร*
3 มื ้อ จะได้ เบี ้ยเลี ้ยง 480 – (80 X 3) = 240 บาท
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การประชุมราชการ

การฝึ กอบรม

-ค่ าเช่ าที่พัก
*เบิกได้ ลักษณะเท่ าที่จ่ายจริงหรือเหมาจ่ าย*
-ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
-ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
-ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
กรณีเบิกในลักษณะจ่ ายจริง เบิกได้ เท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกินอัตรา ดังนี ้
ระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่ า ลงมา
-ห้ องเดี่ยว ห้ องละไม่ เกิน 1,500 บาท/วัน
-ห้ องคู่ ห้ องละไม่ เกิน 850บาท/วัน/คน
ระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่ า ขึน้ ไป
-ห้ องเดี่ยว ห้ องละไม่ เกิน 2,200 บาท/วัน
-ห้ องคู่ ห้ องละไม่ เกิน 1,200 บาท/วัน/คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารระดับสูงหรื อเทียบเท่ า
-ห้ องเดี่ยว ห้ องละไม่ เกิน 2,500 บาท/วัน
-ห้ องคู่ ห้ องละไม่ เกิน 1,400 บาท/วัน/คน
กรณีเบิกในลักษณะเหมาจ่ าย เบิกได้ ดังนี ้
ระดับชานาญการพิเศษหรือเทียบเท่ า ลงมา เบิกได้ ห้องละไม่ เกิน 800 บาท/วัน/คน
ระดับชานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่ า ขึน้ ไป เบิกได้ ห้องละไม่ เกิน 1,200 บาท/วัน/
คน

-ค่าเช่าที่พกั
*เบิกได้ ในลักษณะจ่ายจริ งเท่านัน*
้ โดยต้ องแนบใบเสร็ จรับเงินเป็ นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
โดยไม่เกินอัตราที่กรมฯกาหนด
ประเภท ก
-ห้ องเดี่ยว ห้ องละไม่เกิน 2,400 บาท/วัน
-ห้ องคู่ ห้ องละไม่เกิน 1,300 บาท/วัน/คน
ประเภท ข
-ห้ องเดี่ยว ห้ องละไม่เกิน 1,450 บาท/วัน
-ห้ องคู่ ห้ องละไม่เกิน 900 บาท/วัน/คน
*ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
ดาเนินการจัดหาตามพรบ.จัด ซื อ้ จัดจ้ า งพ.ศ.2560 ตามหนัง สื อ ด่วนที่ สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561)
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การประชุมราชการ

การฝึ กอบรม

-ค่าพาหนะ
-ค่ าพาหนะ
-ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และ
-ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
-ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ ไข
-ตามพระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
เพิ่มเติม
-ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดินทางไป
-ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
ราชการ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
โดยค่ าพาหนะรั บ จ้ างเบิก ตามอัต ราที่กรมกาหนด คือค่ าพาหนะรั บ จ้ างระหว่ า ง
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สถานที่อยู่ ที่พัก หรื อสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทาง หรื อ
พ.ศ.2554 ( ฉบับที่ 2 )
สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัตริ าชการ ดังนี ้
1. การเดิน ทางข้ า มเขตจั ง หวั ด ระหว่ า งกรุ ง เทพฯกั บ จั ง หวั ด ที่ มี เ ขตติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพฯหรือการเดินทางข้ ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุ งเทพฯให้ เบิกเท่ าที่จ่ายจริง
ไม่ เกินเที่ยวละ 600 บาท
2.นอกเหนือจากนัน้ ให้ เบิกเท่ าที่จ่ายจริงไม่ เกินเที่ยวละ 400 บาท
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