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สารบัญ

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เห็นความสําคัญของการ
จัดการความรูซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ และมีคณะกรรมการ
การจัดการความรูที่ไดมีการนําความรูที่ไดรับจากองคความรูและกิจกรรมตางๆ
ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) มาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
ดังนั้น คูมือ แนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ จึงเปนการรวบรวมความรูจากผูมี
ประสบการณตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรอบปที่ผานมา นํามารวบรวมเปน
องคความรูใหกับคณาจารยและ เจาหนาที่ เปนแนวทาง การเบิกจายเงินในการ
ฝกอบรมตอไป
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การเบิกจายเงินในการฝกอบรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
การเบิกจายเงินในการฝกอบรม หากเจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจ
ในระเบียบของทางราชการก็จะทําใหเกิดขอบกพรองตางๆ เกิดขึ้น ทําใหการเบิก
จายเงินไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ประกาศ และขอบังคับที่ทางราชการ
กําหนดไว
ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ไดเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดการความรูเรื่องการเบิกจายเงินราชการ โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู ไดรวบรวมประเด็นการจัดการความรู ( KM) รวบรวมความรูจากผูที่มี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit
Knowledge) มาเผยแพรและจัดเก็บใหเปนระบบเพื่อใหอาจารยและเจาหนาที่
ทุกคนในวิทยาลัย สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงิน การเบิกจายเงินในการฝกอบรมเปนไปตามกฎ
ระเบียบ ขอกําหนด และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

การฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 หมายความวา
การอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ชวงเวลาจัดที่แนนอน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน แตไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การฝกอบรมประเภท ก (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2552) หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน
บุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
ขาราชการตําแหนงประเภท อํานวยการระดับสูง ขาราชการตําแหนงประเภท
บริหารระดับตนและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทาการฝกอบรม
ประเภท ข (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 )
หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของ
รัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน
และระดับอาวุโส ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับตนหรือตําแหนงที่เทียบเทา

ผูที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ผูที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการ
ฝกอบรม (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด
งานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2555 (ขอ 10 )
- ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
-เจาหนาที่
- วิทยากร
- ผูเขารับการฝกอบรม - ผูสังเกตการณ
การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม กรณีหนวยงานเปนผูจัดการฝกอบรม
ใหกับบุคลากรภาครัฐ คาสมนาคุณวิทยากร (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคา
ใชจา ยในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหวางประเทศ พ.ศ. 2555
(ฉบับที่ 3 ขอ 14) แบงเปน 3 ลักษณะ
(ก) การบรรยายจายไดไมเกิน 1 คน
(ข) การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะจายไดไมเกิน 5 คน รวมผูดําเนินการอภิปราย
หรือสัมมนาที่ทําหนาที่เชนเดียวกับวิทยากร
(ค) การแบงกลุมฝกปฏิบัติ/ จายไดไมเกิน กลุมละ 2 คน แบงกลุมอภิปรายหรือ
สัมมนาหรือทํากิจกรรม
(ง) ชั่วโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม (ก) (ข) (ค)
ให เฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากร ไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายไดตาม
หลักเกณฑ
อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
อัตราคาสมนาคุณวิทยากร (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 ขอ 14 (2) (ก) (ข)) ดังนี้

ระดับการ
ฝกอบรม

บุคลากรภาครัฐ/ สวนราชการที่
เปนองคกรในกํากับของรัฐ

ที่มิใชบุคลากรภาครัฐ

ประเภท ก
ประเภท ข

ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท
ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท

ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท
ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท

อัตราคาอาหาร และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตราคาอาหาร (ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป 2556) อัตรา
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค
0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556)
ประเภท
การ
ฝกอบรม

การ
ฝกอบรม
ประเภท

ฝกอบรมในสถานที่ของสวน
ฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/หนวยงาน
(บาท/วัน/คน)
อื่นของรัฐ (บาท/วัน/คน)
คาอาหาร
คาอาหารวาง คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม
และเครื่องดื่ม
จัด จัดไม 1 มื้อ 2 มื้อ จัด จัดไม 1 มื้อ 2
ครบ ครบทุก
ครบ ครบ
มื้อ
ทุก
มื้อ
ทุก ทุก
มื้อ
มื้อ มื้อ
ไม ไมเกิน 35 70
ไม
ไม
50 100
เกิน 600
เกิน เกิน
850
1,20 850

ก
0
การ
ไม ไมเกิน 35 70
ไม
ไม
35 70
ฝกอบรม เกิน 400
เกิน เกิน
ประเภท ข 600
950 700
การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 ขอ 18 (2) )
1. ใหนับวันที่และเวลาเดินทางตั้งแตออกจากบานพัก/ที่ทํางานจนถึงวันที่และ
เวลาที่กลับถึงบานพัก/ที่ทํางาน
2. ใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน สวนที่เกิน 24 ชั่วโมง มากกวา 12 ชัวโมงที่
นับเปน 1 วัน
3. ใหนําจํานวนวัน x อัตราเบี้ยเลี้ยง = เบี้ยเลี้ยงที่เบิกได
4. ถาโครงการมีเลี้ยงอาหารใหหักเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหาร (มื้อละ 1 ใน 3)
อัตราคาที่พัก (ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว
5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราคาจางขั้นต่ําป 2556)
ประเภทการฝกอบรม
1.การฝกอบรมประเภท ก
2.การฝกอบรมประเภท ข

คาเชาหองพักคนเดียว
(บาท/วัน/คน)
ไมเกิน 2,400.-บาท
ไมเกิน 1,450.-บาท

คาเชาหองพักคู
(บาท/วัน/คน)
ไมเกิน 1,300.-บาท
ไมเกิน 900.-บาท

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย
และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทาไปราชการ (ตามหนังสือ ที่ กค
0409.6/ว.42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550) ดังนี้
1. อัตราคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดระหวางสถานที่อยูที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชใน
การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
(1) กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มี
เขตติดตอกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพฯ ให
เบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงินเที่ยวละ ไมเกิน 600 บาท
(2) การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ (1) ใหเบิกเทาที่
จายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไมเกิน 500 บาท
2. เงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ
(1) รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
(2) รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
กรณีหนวยงานเปนผูจัดการฝกอบรมใหกับบุคคลภายนอก การฝกอบรม
บุคคลภายนอก หมายถึง การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช
บุคลากรของรัฐ เชน การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน โดยใหจัดได
เฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น ถาผูจัดไมจัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ
ทั้งหมดหรือบางสวนใหเบิกจายคาใชจายใหแกผูเขาอบรม ดังนี้
- คาเบี้ยเลี้ยง
- ไมจัดอาหาร จายไดไมเกินคนละ 240 บาท/วัน

- จัดอาหาร 1 มื้อ จายไดไมเกินคนละ 160 บาท/วัน
- จัดอาหาร 2 มื้อ จายไดไมเกินคนละ 80 บาท/วัน
- คาเชาที่พัก ใหเบิก-จายในลักษณะเหมําจายไมเกินคนละ 500 บาท/วัน
- คาพาหนะ ใหเบิกจยไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน
สรุป
เพื่อใหองคกรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยพยาบาล
จึงไดจัดทําการจัดการความรู เกีย่ วกับการเบิกจายเงินงบประมาณในการอบรม
เพื่อเปนเครื่องมือใหอาจารยและเจาหนาที่ของวิทยาลัย
สามารถใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
จึงได
รวบรวมองคความรูดานการเบิกจายเงินงบประมาณไดอยางถูกตอง
เอกสารอางอิง
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