สรุปสาระสาคัญเนื้อหาการฝึกอบรม
“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”
ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อรองรับการดาเนินงานในมิติการพัฒนาองค์กร
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
-----------------------------------------------------สำนักบริหำรกลำง โดยกลุ่มงำนคลังได้สรุปสำระสำคัญของกำรฝึกอบรม “กำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ย วกับ กำรบริ ห ำรและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ” ในรูปแบบกำรถำม-ตอบ เพื่อให้ เกิด
ควำมสะดวกต่อกำรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยสำระสำคัญ ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) กำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ๒) กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ และ ๓) กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร สรุปได้ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เกริ่นนา
กฎหมำยและระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรปั จ จุ บั น
ใช้ พ ระรำชกฤษฎี ก ำค่ ำใช้จ่ ำยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึงฉบั บ ที่ 9
พ.ศ. 2560 และอัตรำกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554
ซึ่งเจตนำรมณ์ของกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เป็นไปเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง รวมถึงบุคคลภำยนอก โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่ องกับ กำรเดิน ทำง เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยงเลี้ ยง และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็น
ในกำรเดินทำง
กำรเดินทำงไปรำชกำร แบ่งได้เป็น กำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศและกำรเดินทำง
ไปรำชกำรต่ำงประเทศ โดยกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ แบ่งเป็น กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำวและ
กำรเดินทำงไปรำชกำรประจำ ส ำหรับ กำรเดินทำงไปรำชต่ำงประเทศ แบ่งเป็น กำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำวและกำรเดินทำงไปประจำที่สำนักงำนในต่ำงประเทศ
1.1 การประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติเดินทางไปราชการมีความสาคัญ
และมีประโยชน์อย่างไรในการบริหารเงินงบประมาณในภาพรวมของสานักงาน
ตอบ
- กำรเดินทำงไปรำชกำร กรณีส่วนรำชกำรมีภำรกิจในกำรให้เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปรำชกำร
เป็ น จ ำนวนมำก อำจจะก ำหนดระเบี ย บภำยในเพื่ อ ใช้ บั ง คั บ ในกำรควบคุ ม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเพื่ อ ประโยชน์
ในกำรบริหำรงบประมำณ ซึ่งในกฤษฎีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร มำตรำ 6 ให้อำนำจหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเจ้ำของงบประมำณสำมำรถออกระเบียบภำยในควบคุมกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร และเบิกจ่ำยโดยคำนึงถึงควำมประหยัด เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก เช่น กำรยืมเงินไป
รำชกำรจะต้องมีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยว่ำมีค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำง เดินทำงไปกี่คน นอกจำกกำรขออนุมัติ

๒
เดินทำงว่ำใครไปทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร งบประมำณเท่ำไร และเบิกค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรอย่ำงไร
บ้ำง เช่น ค่ำที่พักเบิกแบบเหมำจ่ำย หรือจ่ำยจริง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรเงินงบประมำณของส่วน
รำชกำรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
1.2 หากเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน และใบเสร็จค่าเช่าที่
พักในการเดินทางไปราชการสูญหาย จะสามารถดาเนินการอย่างไรได้บ้าง
ตอบ
- ให้ ใช้ห ลักฐำนของสำยกำรบินที่ ส่งให้ ทำง E-mail หรือหลักฐำนของตัวแทนจำหน่ำย
และในส่วนค่ำเช่ำที่พัก กรมบัญชีกลำงได้รับหนังสือขอทำควำมตกลง เรื่อง กำรจองที่พักผ่ำนทำงตัวแทน
ซึ่งเดิมให้ใช้หลักฐำนใบเสร็จจำกทำงโรงแรม ปัจจุบัน ก็สำมำรถใช้ใบเสร็จของตัวแทนจำหน่ำยได้เช่นกัน
ทั้ งนี้ เป็ น ไปตำมหนั งสื อ กระทรวงกำรคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0408.4/ ว 165 ลงวัน ที่ 22 ธั น วำคม
2559 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละหลั ก ฐำนประกอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทำงทำหลักฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำยเงินสูญหำย
๑.๓ ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบิน ควรมีรายละเอียดและองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
ตอบ
- ใบเสร็จรับเงินค่ำโดยสำรเครื่องบินจะต้องมีรำยละเอียดของกำรเดินทำง เช่น ชื่อผู้เดินทำง
ชื่อสำยกำรบิน เดินทำงจำกไหน-ไปไหน วัน เวลำ เดินทำง เที่ยวบินอะไร จำนวนเงินที่ชัดเจน โดยใช้หลักฐำน
ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจำหน่ำย หรือใช้หลักฐำนที่ส่งผ่ำนทำง E-mail ก็ได้
๑.๔ หากมีการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน แล้วมีเหตุให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการได้
จะสามารถดาเนินการอย่างไรได้บ้าง
ตอบ
- กำรเดินทำงไปรำชกำรที่มีสำเหตุให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ มี 2 สำเหตุ คือ สำเหตุจำก
ทำงรำชกำรและสำเหตุจำกเรื่องส่วนตัว โดยถ้ำเป็นสำเหตุจำกทำงรำชกำรสำมำรถเบิกจ่ำยได้ เช่น หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรสั่งงด หรือเลื่อนกำรเดินทำงทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ หรือกรณีมีโรคระบำด ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 35 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2563 เรื่อง กำรอนุมัติหลักกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกรณียกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรจัด
ประชุมระหว่ำงประเทศ อัน เป็ น ผลสืบ เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) ซึ่งหำกผู้เดินทำงติดเชื้อโควิด 19 ในหลักกำรผู้เดินทำงต้อง
ทำบันทึกแจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อให้อนุมัติสั่งงดหรือเลื่อนกำรเดินจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นได้
1.๕ กรณี ก ารเดิ น ทางที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น และค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น ไม่ มี ชั้ น
ประหยัด จะสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าสิทธิหรือไม่

๓
ตอบ
- ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร มำตรำ 27 กำหนดสิทธิกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรของผู้เดินทำงตำมลำดับ ชั้น ยศ กำรเดินทำงของผู้เดินทำงที่มีตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร หรือระดับปฏิบัติงำน ที่ยังไม่มีสิทธิเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน หำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร ก็สำมำรถขออนุมัติเดินทำงโดยเครื่องบินโดยสำรในอัตรำชั้นประหยัดและเบิก
ค่ำใช้จ่ำยได้ ซึง่ หำกไม่มีเหตุรีบด่วนสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงได้ แต่ต้องกำรประหยัดเวลำในกำรเดินทำง
ทำงไปรำชกำร ก็สำมำรถขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรโดยเครื่องบินโดยสำรได้ แต่จะเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกิน
ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงภำคพื้นดินระยะเดียวกันตำมสิทธิซึ่งผู้เดินทำงจะพึงเบิกได้ โดยเบิกจ่ำยตำมจริงไม่
เกินตำมสิทธิ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องโดยสำรเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่ำสิทธิ และจะ
เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่ำสิทธิได้ก็ต่อเมื่อได้รับควำมตกลงจำกกระทรวงกำรคลังแล้ว
1.๖ ในการเบิกค่าเช่าที่พักจาเป็นต้องมี Folio ประกอบการเบิกจ่ายด้วยหรือไม่
ตอบ
- ค่ ำเช่ ำที่ พั ก ที่ เบิ ก จ่ ำยตำมจริ งไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี Folio ก็ ได้ แต่ ต้ อ งมี รำยละเอี ย ดใน
ใบเสร็จรับเงินครบถ้วน เช่น ชื่อผู้เข้ำพัก วันที่เข้ำพัก จำนวนเงิน โดยใช้หลักฐำนใบเสร็จรับเงินของตัวแทน
จำหน่ำย หรือใช้หลักฐำนที่ส่งผ่ ำนทำง E-mail ก็ได้รำยละเอียดตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่
กค 0408.4/ ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2559
1.๗ กรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และมีผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราที่
แตกต่างกัน โดยพักในสถานที่เดียวกัน จะต้องดาเนินการเบิกจ่ายอย่างไร
ตอบ
- กำรเบิ ก ค่ ำใช้จ่ ำยในกำรเดิน ทำงไปรำชกำรเป็ น สิ ท ธิเฉพำะตั ว ของบุ คคลตำมระดั บ
ตำแหน่ง ชั้นยศ โดยกำรเบิกค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ สำมำรถเลือกเบิกได้แบบเหมำ
จ่ำยหรือจ่ำยจริง ในอัตรำค่ำเช่ำที่พักตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กำรเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่
คณะ ให้เลือกเบิกค่ำเช่ำที่พักแบบเดียวกันทั้งคณะ ถ้ำเลือกเบิกตำมจ่ำยจริงให้เบิกตำมสิทธิของผู้เดินทำง
เช่น ผู้เดินทำงระดับชำนำญกำรพิเศษลงมำต้องใช้สิทธิพักคู่ ให้จัดพักคู่ก่อน แต่ถ้ำมีเหตุไม่สมควรก็ให้แยก
พักคนเดียวได้ ตัวอย่ำงเช่น มีผู้เดินทำงมีสิทธิพักคู่ แต่มีเศษชำย 1 หญิง 1 และไม่ได้เป็นสำมีภ ำรรยำกัน
หรือกรณีเจ็บป่วยเป็นวัณโรคที่อำจเป็นอันตรำยต่อคนอื่นได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันกำรเจ็บป่วยนั้น
ด้วย และหำกคณะเดิน ทำงนั้ น มีเศษ 1 คน ก็ส ำมำรถพักเดี่ยวได้ และผู้ เดินทำงระดับ เชี่ยวชำญขึ้นไป
สำมำรถเลือกพักเดี่ยวได้และเบิกจ่ำยตำมอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
1.๘ กรณี เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติราชการก่อนกาหนดการเดินทาง และอยู่ปฏิบัติ
ภารกิจส่วนตัวต่อภายหลังจากเสร็จสิน้ ราชการ จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
- ตำมพระรำชกฤษฎี กำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ฉบับที่ 7 มำตรำ 8/1 ถ้ำผู้
เดินทำงไปรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องออกเดินทำงล่วงหน้ำ หรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับท้องที่ตั้งสำนักงำน
ปกติ เมื่อเสร็จ สิ้น กำรปฏิบั ติ รำชกำร เพรำะมีเหตุส่ วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ ลำกิจหรือลำพักผ่ อนตำม

๔
ระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลำดังกล่ำวจำกผู้มีอำนำจอนุมัติกำรเดินทำงตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังกำหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมที่พระรำชกฤษฎี กำ
นี้กำหนดไว้ต่อเมื่อมีกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำสั่งของทำงรำชกำรแล้ว เช่น พำหนะเดินทำงสำมำรถเบิกได้
ทั้งไปและกลั บ สำหรับ ค่ำเบี้ ยเลี้ ยง ค่ำเช่ำที่พักเบิกได้ตำมวันที่ปฏิบัติรำชกำรจริง คือ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ
รำชกำรจนถึงสิ้นสุดกำรปฏิบัติรำชกำรในครำวนั้น
1.9 กรณีเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยใช้รถยนต์ของทางราชการ เช่น รถประจา
ตาแหน่ง ในการเบิกจ่ายค่าน้ามันจะสิ้นสุดเมื่อเดินทางกลับถึงที่พักหรือไม่
ตอบ
- ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร มำตรำ 14 (3) ค่ำพำหนะ
รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนสำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม
และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรกรณีใช้รถรำชกำร เบิกเป็นค่ำน้ำมันที่เติมได้และใช้
ในระหว่ำงกำรเดินทำงไปรำชกำรทั้งไปและกลับได้ กำรเบิกค่ำน้ำมันให้ดูควำมเหมำะสมของรำคำน้ำมันกับ
ระยะทำง และควำมคุ้มค่ำสะท้อนค่ำใช้จ่ำยจริง ๆ ที่เกิดขึ้น
1.10 กรณีมีการเดินทางไปราชการในช่วงเย็นแต่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงานก่อน
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างจะสามารถเบิกจากที่บ้านพักมาที่ทางาน และเบิกจากที่ทางานไปสนามบิน
ได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
- ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร มำตรำ 22 กำรเดินทำงไป
รำชกำรโดยปกติ ให้ ใช้ ย ำนพำหนะประจ ำทำงและให้ เบิ ก ค่ ำ พำหนะได้ โ ดยประหยั ด ในกรณี ที่ ไม่ มี
ยำนพำหนะประจำทำง หรือมีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรให้ใช้พำหนะอื่นได้ แต่ผู้
เดินทำงไปรำชกำรจะต้องชี้แจงเหตุผลและควำมจำเป็นไว้เป็นหลักฐำนกำรขอเบิกค่ำพำหนะนั้น และให้เบิก
ค่ำพำหนะรับจ้ำงได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
(1) กำรเดิ น ทำงไปกลั บ ระหว่ ำ งที่ อ ยู่ ที่ พั ก หรื อ สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรกั บ สถำนี
ยำนพำหนะประจำทำง หรือกับสถำนที่จัดพำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ไปปฏิบั ติรำชกำร
ภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน
(2) กำรเดินทำงไปกลับระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรภำยในเขต
จังหวัดเดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(3) กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร
หำกกำรเดินทำงดังกล่ำวตำม (1) เป็นกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง
ได้เท่ำที่จ่ำยจริงแต่ต้องไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง ถ้ำต้องนำสัมภำระในกำรเดินทำงหรือสิ่งของเครื่องใช้
ของทำงรำชกำรไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทำงโดยยำนพำหนะประจำทำงให้เบิกค่ำพำหนะ
รับจ้ำงได้
กำรเดินทำงไปสอบคัดเลือกหรือรับกำรคัดเลือก ผู้เดินทำงไปรำชกำรจะเบิกค่ำพำหนะ
รับจ้ำงตำม (2) ไม่ได้

๕
และในกรณีที่มีกำหนดกำรเดินทำงไปรำชกำรตอนเย็นจะไม่สำมำรถเบิกค่ำเดินทำงพำหนะ
จำกที่พักมำยังสำนักงำนเพื่อปฏิบัติงำนก่อนได้ เนื่องจำกยังไม่มีกำรเดินทำงไปรำชกำรและไม่ใช่สถำนที่จัด
ยำนพำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดิน ทำงไปยั งสถำนที่ป ฏิบั ติรำชกำร แต่จะสำมำรถเบิ กค่ำพำหนะได้จำกที่
สำนักงำนไปยังสถำนีขนส่งยำนพำหนะประจำทำง หรือไปสนำมบินได้
2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
2.1 กฎหมายและระเบียบที่สาคัญที่ใช้ในการฝึกอบรม มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตอบ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ มีผลบังคับใช้อยู่ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ซึ่งกำรใช้ระเบียบให้ดูนิยำมของกำรฝึกอบรมในฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2549) และให้ใช้อัตรำเบิกค่ำใช้จ่ำยในฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555) นอกจำกนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่บังคับใช้
อยู่อีก 1 ฉบับ คือ หนังสือเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์
2556 เรื่ อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ ำจ้ำงขั้ นต่ ำ และเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดยขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำรในกรณีที่มีกำรจัด
ฝึกอบรม และมีกำรจัดเลี้ยงอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ซึ่งหำกจัดฝึกอบรมในสถำนที่รำชกำรให้เบิกค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ 35 บำทต่อคน และหำกจัดที่โรงแรมหรือสถำนที่เอกชนให้เบิกค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ 50 บำทต่อคน แต่ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังไม่ ได้กำหนดอัตรำค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มไว้ โดยให้เบิกจ่ำยได้ตำมที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นเหมำะสมและประหยัด ซึ่งเป็นดุลย
พินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.๔/ว 5 ลงวันที่ 1๔
มกรำคม 2556 เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ ำงขั้นต่ำปี 2556 ปรับเพิ่มอัตรำ
ค่ ำ อำหำรและค่ ำ เช่ ำ ที่ พั ก ในกำรจั ด ฝึ ก อบรม ประเภท ก และประเภท ข เท่ ำ นั้ น ซึ่ ง ถ้ ำ จั ด อบรม
บุคคลภำยนอกอัตรำค่ำใช้จ่ำยให้ใช้อัตรำเบิกค่ำใช้จ่ำยในระเบียบฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555) แต่ถ้ำสำนักงำน
กสม. ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง ให้เสนอเข้ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติพิจำรณำ โดยไม่ต้องทำควำมตกลงไปที่กรมบัญชีกลำง และถ้ำหำกมีกำรยกเลิกกำรจัดฝึกอบรม
อันเนื่องมำจำกโรคระบำด แล้วมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ในส่วนของหนังสือ กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0408.4/ว 35 ลงวัน ที่ 2 มีน ำคม 2563 เรื่อง กำรอนุมัติห ลักกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกรณี ยกเลิ กหรือ
เลื่อนกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ อันเป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙)
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรพิจำรณำอนุมัติ และสำหรับกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงหำกผู้จัดมี
กำรจัดอำหำรให้แล้วให้หักมื้อที่เลี้ยงอำหำร รวมทั้งอำหำรเช้ำที่โรงแรมจัดให้ด้วย
2.2 ในการบริหารการจัดฝึกอบรม ที่กาหนดให้มีระบบการตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม
และถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ จะมีหลักเกณฑ์หรือ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

๖
ตอบ
- หนั งสือตอบรับ เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมมีควำมจำเป็นในกำรบริห ำรจัดกำรฝึกอบรมและ
งบประมำณ เพื่อใช้สำหรับรับรองกำรเบิกจ่ำย โดยในกรณีที่ได้ยืนยันจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแล้ว และ
มีเหตุให้ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ กรณีนี้ กรมบัญชีกลำงให้เบิกค่ำที่พัก ค่ำอำหำร และค่ำอำหำรว่ำง
ได้ในวันแรกของกำรจัดฝึกอบรมเท่ำนั้น เนื่องจำกทำงโรงแรมต้องจัดเตรียมอำหำรสำหรับกำรฝึกอบรม
ไว้ก่อนแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิกได้ แต่ สำหรับวันต่อไปผู้จัดต้องขอยกเลิกกับทำงโรงแรมมิฉะนั้นจะถือว่ำ
บริหำรงบประมำณไม่คุ้มค่ำ ไม่มีประสิทธิภำพ และหำกมีกรณีที่ยกเลิกไม่ได้ให้ เสนอคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ
2.3 หลักเกณฑ์หรือข้อพิจารณาในการแจกกระเป๋าสาหรับใส่เอกสารในการฝึกอบรม
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นมีอย่างไรบ้าง
ตอบ
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำรที่
จัดกำรฝึกอบรม ข้อ 8 โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ส่วนรำชกำรจัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงำนอื่น
ต้องได้รับอนุมัติจำกหั วหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบนี้ มี 15 รำยกำร ผู้จัดต้อง
สำมำรถชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็น ว่ำเหมำะสมอย่ำงไรที่จะเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยนั้น ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติ เช่น ถ้ำอบรมต่ำงจังหวัดมีระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 5 วัน แล้วจำเป็นต้องมี
กระเป๋ำใส่เอกสำรสำหรับกำรฝึกอบรมก็ถือว่ำเหมำะสม และแจกได้เฉพำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และแจกได้
ตำมจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ซึ่งหำกมีกระเป๋ำเหลือ จะต้องเก็บไว้ให้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบด้ว ย แต่ถ้ำเป็ น ค่ ำใช้จ่ ำยที่ ไม่อยู่ ไน 15 รำยกำร ที่ ให้ เบิ ก จ่ำยได้ต ำมควำมจำเป็ นเหมำะสม
ประหยัด ให้ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็น จำนวน รำคำ เพื่อให้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พิจำรณำ
นอกจำกนี้ ยั งมี ข้อสังเกตของส ำนั กงำนกำรตรวจเงิน แผ่นดินซึ่งมีข้อกังวลในเรื่องของกำรตรวจรับ พัส ดุ
อย่ำงเช่น กำรแจกกระเป๋ำ ต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรตรวจรับ คุณภำพของเนื้อผ้ำ ลักษณะของกระเป๋ำ
มีกี่ช่อง ดูให้ตรงกับกำรคุณลักษณะในกำรจัดชื้อจัดจ้ำง และเนื่องจำกว่ำต้องเบิกจ่ำยตำมจริง ตำมจำนวน
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และส่วนที่เหลือจำกกำรแจกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องเก็บไว้ให้สำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบ และในส่วนของกำรเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกร ถ้ำมีกำรจ้ำงจัดให้ระวังเรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำ
วิทยำกรให้ตรงกับกำหนดกำรและเบิกจ่ำยตำมที่จ่ำยจริง
2.4. การเบิกจ่ายค่าวิทยากรใช้หลักฐานอะไรบ้าง และกรณีวิทยากรไม่รับค่าตอบแทน
สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าของที่ระลึกได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเบิกได้ตำมรำยกำรในระเบียบฝึกอบรมข้อ 8 ซึ่งมี
15 รำยกำรเท่ำนั้น ถ้ำจะจ่ำยค่ำของที่ระลึกให้วิทยำกร จะต้องเข้ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
พิจำรณำ และถ้ำวิทยำกรเป็นบุคลำกรของรัฐให้คำนึงถึงกฎหมำยของ ป.ป.ช. ในกำรเบิกค่ำของขวัญได้
ไม่ เกิ น 3,000 บำท ด้ ว ย โดยค่ ำ วิท ยำกรให้ จ่ ำยได้ ในอั ต รำตำมระเบี ย บที่ ก ระทรวงกำรคลั งก ำหนด
ถ้ำต้องกำรเบิกจ่ำยสูงกว่ำให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร สำหรับหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกร
ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ก็ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน และถึงแม้จะเป็นกำรโอนเงินค่ำวิทยำกร ไม่ว่ำ
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จะเป็นวิทยำกรในต่ำงประเทศก็ต้องมีหลักฐำนใบสำคัญรับเงินตัวจริง และถ้ำจะใช้หลักฐำนส่งทำง E-mail
ถือว่ำเป็นสำเนำ ให้เสนอคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อ ขออนุมัติใช้สำเนำใบเสร็จรับเงินในกำร
เบิกจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกร ทั้งนี้ กรณีเชิญวิทยำกรเป็นทีมและให้จ่ำยเงินให้กับหน่วยงำน (วิทยำกรไม่เซ็น
รับเงินเอง หน่วยงำนรับเงินแทน) จะต้องดำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยถือว่ำเป็นกำรจ้ำง
บำงส่วน คือ จ้ำงเฉพำะวิทยำกร และในระเบียบฝึกอบรมไม่ได้กำหนดกำรใช้ส ำเนำบัตรประชำชนเป็น
หลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย แต่เป็นข้อกำหนดของแต่ละส่วนรำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้
ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน โดยระบุว่ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงินแต่ละท่ำนมีเทคนิค
ในกำรตรวจสอบโดยสืบหำข้อเท็จจริง เวลำตรวจสอบใบสำคัญรับเงินว่ำได้จ่ำยให้กับวิทยำกรท่ำนนั้นจริง
หรือไม่ วิทยำกรมีตัวตนจริงหรือเปล่ำ ซึ่งถ้ำระเบียบไม่ได้กำหนด และไม่ได้ขอไว้ ก็ไม่ถือว่ำผิดระเบียบ
แต่ให้สำมำรถพิสูจน์ได้ โดยใช้วิธีอื่นหรือหลักฐำนอื่นในกำรตรวจสอบได้
2.5 การเรียกหลักฐานการรับเงินของวิทยากรที่มาจากต่างประเทศ สามารถใช้หลักฐาน
ตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
- ถ้ำสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ยังไม่มีระเบียบฝึกอบรม ก็จะต้องใช้
หลักฐำนตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกระเบียบดังกล่ำวไม่ได้ครอบคลุมถึงระเบียบกำรจัดฝึกอบรม
2.6 กรณี การจั ด ฝึ กอบรมแบบออนไลน์ สามารถจั ดอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
- กำรจัดอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ในปัจจุบัน แต่ต้องมีกำรกำหนดจุดในกำรฝึกอบรมตำมภำคหรือตำมสำนักงำนที่อยู่ต่ำงจังหวัด
โดยให้ขออนุมัติหัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้จัดต้องกำหนดจำนวนกำรเบิกจ่ำย ว่ำแต่ละที่มีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
กี่คน ก็ให้ ขออนุมัติตำมนั้น และถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยของผู้จัด โดยให้ ดำเนินกำรขอใบเสร็จรับเงินค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำกภูมิภำค และให้ดูหลักฐำนกำรเข้ำร่ วมฝึกอบรมจริงกี่คน มีหลักฐำนในกำร
ยืนยันตัวตน กำรลงทะเบียนฝึกอบรม ภำพหน้ำจอประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
และหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำร คือ ใบเสร็จรับเงิน กรณีใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จเป็นหลักฐำนในกำร
เบิกจ่ำยถือว่ำไม่เหมำะสม นอกจำกนี้ ในส่วนของค่ำเช่ำที่พักก็จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมจึงจะเบิก
ค่ำเช่ำที่พักได้จริง และต้องเป็ น ใบเสร็จ รับเงิน ที่ถูกต้องครบถ้วน กรณี ใบเสร็จหำยให้ เจ้ำหน้ำที่โรงแรม
รับรองสำเนำเท่ำนั้นจึงจะเบิกจ่ำยได้
2.7 แนวทางในการดาเนินการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการ
จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์สามารถดาเนินการได้อย่างไรบ้าง
ตอบ
- ให้ขออนุมัติหัวหน้ำส่วนรำชกำรว่ำแต่ละสำนักที่ จะเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์
มีจำนวนคนเท่ำไร โดยระบุตอนขออนุมัติให้ชัดเจน ส่วนในกรณีทำงำนที่บ้ำน (WFH) ไม่สำมำถเบิกจ่ำยได้
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2.8. สามารถเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK กรณีจัดฝึกอบรมได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
- ถือว่ำเป็นวัสดุที่จำเป็น และสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมควำมเป็น เหมำะสม โดยให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติ
2.9. ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด มีแนวทางการจัดที่พักค้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(ห้องพักคู่/เดี่ยว) อย่างไรบ้าง
ตอบ
- ถ้ำมีกำรตรวจ ATK แล้ว ก็สำมำรถพักร่วมกันได้
2.10 กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสงค์พักเดี่ยวจะสามารถขอรับผิดชอบส่วนต่าง
ในการเข้าพักได้หรือไม่
ตอบ
- ถือว่ำไม่เข้ำเหตุอันสมควรและเหมำะสม โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ประสงค์พักเดี่ยว
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมด ซึ่งกรณีที่ไม่อำจพักร่วมกับคนอื่นได้ คือ เป็นวัณโรคและมีใบรับรอง
แพทย์มำยืนยัน และกรณีไม่เหมำะสมคือมีเศษผู้ชำย กับผู้ หญิง ที่ไม่ใช่สำมีภรรยำกัน ก็ให้พักเดี่ยวได้ และ
ถ้ำใบเสร็จรับเงินเป็นห้องคู่แต่พักคนเดียวไม่เข้ำเหตุ ไม่เหมำะสม ต้องเสนอคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชำติพิจำรณำ
2.11 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอกสามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะสูงกว่า
สิทธิได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
- กำรเบิกค่ำพำหนะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมประเภทบุคคลภำยนอก ให้เบิกค่ำพำหนะ
ในสิทธิระดับปฏิบัติกำร และผู้จัดเบิกได้ในสิทธิระดับปฏิบัติกำรเท่ำนั้น รวมทั้งวิทยำกรด้วย หำกจะเบิกตำม
สิทธิที่มำกกว่ำระเบียบกำหนด ให้เสนอเข้ำคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ
2.12. กรณีการรับประทานอาหารนอกสถานที่ระหว่างเดินทางให้เบิกจ่ายอย่างไร
ตอบ
- ให้มีใบเสร็จรับเงินที่ต้องออกในนำมของสำนักงำน ซึ่งรำยละเอียดจะออกแบบไหนก็ได้
ทั้งแบบรวมเป็นยอดเดียว หรือแยกเป็นรำยหัว ซึ่งจะต้องเฉลี่ยต่อหัวแล้วไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลัง
กำหนด

๙
3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ
3.1 ในปัจจุบันมีระเบียบใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้ จ่ายในการ
จัดประชุม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่มีการปรับเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับ
ค่าครองชีพและสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ตอบ
- ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2552 ได้ขอควำมร่วมมือส่วนรำชกำร
ให้เบิกค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรฝึกอบรม และกำรประชุม ในอัตรำ 25 บำทต่อมื้อต่อคน และให้
เบิกค่ำอำหำรในกำรประชุมไม่เกิน 80 บำทต่อมื้อต่อคน ต่อมำคณะรัฐมนมตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกรำคม
2556 เห็นชอบมำตรกำรกำรคลังและกำรเงิน เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำเป็น
300 บำท/วัน ทั่วประเทศ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
จึงมอบหมำยให้กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำ อำหำรและค่ำเช่ำที่พักในกำรฝึกอบรมของ
ส่วนรำชกำรเพื่อให้ เหมำะสมสอดคล้องกับค่ำครองชีพและสภำวกำรณ์ ปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มอัตรำกำร
เบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดฝึกอบรมและกำรประชุมในสถำนที่รำชกำรให้เบิกได้ไม่เกิน
35 บำทต่อมื้อต่อคน และกำรจัดฝึกอบรมและกำรประชุมในสถำนที่เอกชนให้เบิกได้ไม่เกิน 50 บำทต่อมื้อ
ต่อคน สำหรับค่ำอำหำรในกำรจัดประชุมให้เบิกได้ไม่เกิน 120 บำทต่อมื้อต่อคน ทั้งนี้ หำกส่วนรำชกำรไม่
สำมำรถปฏิบัติได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
3.2 เวลาคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่เหมาะสมสาหรับเบิกค่าอาหารควรเป็นอย่างไร
ตอบ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรจะอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร กำรเบิกค่ำอำหำรที่คำบ
เกี่ยวมื้ออำหำรไม่ได้กำหนดระยะเวลำเท่ำไร แต่ต้องดูควำมเหมำะสมที่จะเบิกค่ำอำหำร เช่น กำรประชุมที่มี
กำหนดกำรเลิ กตอนเที่ย ง หรือ 12.00 น. แต่กำรประชุมยังไม่เสร็จเวลำล่ วงเลยไปและจำเป็ นต้องจัด
อำหำรกลำงวันก็สำมำรทำได้แต่จะต้องมีหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยตำมเท็จจริง โดยต้องทำขออนุมัติเพิ่มเติม
ในกำรขอเบิกค่ำอำหำรกลำงวัน
3.3 การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมหากช่วงเวลาติดต่อกัน แต่เป็น
การประชุมต่างคณะกัน และผู้เข้าร่วมประชุมอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันทั้งสองคณะ จะมีหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอย่างไร
ตอบ
- กำรจัดอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมไม่ใช่สิทธิเฉพำะตัวของผู้เข้ำร่วม
ประชุม เป็นค่ำใช้จ่ำยของสำนักงำนที่จัดให้สำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อให้สำมำรถทำงำนให้กับสำนักงำนได้
กรณี ดูช่วงเวลำที่ป ระชุม ผู้ จั ด ต้องส ำรวจผู้ เข้ำร่ว มประชุ มเพื่ อประมำณกำรค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ผู้จัดต้องเป็นผู้รับรองกำรจัด และต้องสำมำรถบอกเหตุผลในกำรจัด หำกผู้เข้ำร่วมน้อยกว่ำที่ได้จัด
อำหำรไว้ และกรณี กำรจัดประชุม ออนไลน์ ผู้จัดจะต้องมีมำตรกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมมีกำรแสดงตัวตน
ซึง่ หน่วยงำนสำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรประชุม โดยใช้กำร Login ถ่ำยรูป หรือ Chat ทั้งนี้ กำรประชุม
ออนไลน์สำมำรถเบิกค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และเนื่องจำกระเบียบบริหำรไม่ได้กำหนดว่ำต้องใช้เอกสำรอะไรบ้ำงเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย หน่วยงำน

๑๐
จะต้องกำหนดหรื ออำจไปใช้ระเบี ยบกำรเบิกจ่ำยเงินของส่ วนรำชกำรที่มีอยู่ แล้ว เกี่ยวกับหลั กฐำนกำร
เบิกจ่ำยก็ได้
3.4 การประชุมบุคคลภายนอกจาเป็นต้องมีการเทียบตาแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่อย่างไร
ตอบ
- กำรประชุมไม่ต้องมีกำรเทียบตำแหน่ง ไม่ต้องมีโครงกำร เนื่ องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุมจะมีเพียงค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยประชุม ในส่วนของค่ำพำหนะ
เดินทำงไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม แต่ถ้ำมีกำรสั่งให้มำเข้ำร่วมประชุมก็จะสำมำรถเบิกค่ำพำหนะได้
ตำมสิทธิกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และสำมำรถเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงได้โดยไม่ต้อง
หักมื้ออำหำรที่จัดเลี้ยง
3.5 การจัดประชุมต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของบุคคลภายนอก
ต้องเทียบตาแหน่งอย่างไร
ตอบ
- ให้ใช้ระเบียบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ซึ่งผู้เดินทำงหมำยถึ ง ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน หำกเป็นบุคคลภำยนอกที่เป็นชำวบ้ำน นักเรียน นักศึกษำ
จะต้องมีกำรเทียบตำแหน่งเพื่อให้เกิดสิทธิในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุม ซึ่งจะต้องมี
หนังสือเชิญที่กำหนดตัวบุคลลได้ว่ำจะมีบุคคลภำยนอกมำเข้ำร่วมปฏิบัติรำชกำรและส่วนรำชกำรจะต้อง
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับใครบ้ำง และต้องประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อขออนุมัติ
3.6. การเชิญประชุมแบบภาพรวมโดยยังไม่รู้จานวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ชัดเจนจะต้อง
เบิกจ่ายอย่างไร
ตอบ
- ถ้ำเป็นกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้ดูตำมแบบรำยงำนกำรเดินทำงว่ำใครมีสิทธิใน
กำรเบิกจ่ำยอย่ำงไร
3.7 กรณีหน่วยงานภายนอกเชิญ เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายให้ กรณีนี้
จะเบิกจ่ายจากระเบียบใด
ตอบ
- กำรประชุมรำชกำรจะต้องมีระเบียบวำระกำรประชุม มีห นังสือเชิญประชุม ไม่ต้องมี
โครงกำร ไม่ มี วิท ยำกร นิ ย ำมกำรฝึ ก อบรม ต้อ งมีก ำรเขี ย นโครงกำร มี วัต ถุ ป ระสงค์ มี กลุ่ ม เป้ ำหมำย
มีกำหนดกำรบรรยำยให้ควำมรู้ กำรฝึกอบรมต้องมีวิทยำกร มีกำหนดกำรที่ชัดเจน ถ้ำ ได้รับเชิญเข้ำร่วม
ฝึกอบรมให้ใช้ระเบียบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเป็นหลักก่อน ส่วนกำรเบิก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ให้ ใช้ ร ะเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรเบิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงโดยอนุ โ ลมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำได้ เฉพำะ
ค่ำพำหนะเท่ำนั้น ยกเว้นค่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงต้องเบิกตำมระเบียบฝึกอบรมตำมข้อ 18 ส่วนกำรจอง
ที่พัก และกำรจองตั๋วโดยสำรเครื่องบิน ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ ว 165

๑๑
ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2559 ไม่รวมถึงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ซึ่งผู้จัดต้องจัดเองและนำใบเสร็จ
มำเบิกจ่ำยเท่ำนั้น
3.8. ในตารางแนบท้ า ยของระเบี ย บค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การบันทึกเทปถวายพระพรถือเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้หรือไม่
ตอบ
- ให้ดูหน้ำที่และอำนำจของส่วนรำชกำรว่ำเกี่ยวข้องหรือไม่ เพรำะส่วนรำชกำรแต่ละที่
หน้ำที่และอำนำจไม่เหมือนกัน มีภำรกิจหรือแผนกำรปฏิบัติ งำนของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย หรือมีมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ โดยถ้ำเป็นหน้ำที่และอำนำจของส่วนรำชกำรและ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในกรณีนี้เป็นกำรขอเข้ำร่วมกิจกรรม
ซึ่งไม่เข้ำตำมหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ ให้เสนอคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติพิจำรณำ
3.9 การเดินทางไปราชการจากหน่วยงานภูมิภาคมาส่วนกลาง กรณี มีการเปิดสอบ
คัดเลือกหรือสอบเลื่อนตาแหน่งภายในหน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบค่าใช้จ่ายใน
- ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อไป
ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ปกติห รือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย และอีกกรณีคือกำรเดินทำงมำเพื่อสอบ
คัดเลือกหรือรับกำรคัดเลือก กำรสอบคัดเลือกภำยในหน่วยงำนสำมำรถเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรได้ถือเป็นประโยชน์ที่หน่วยงำนที่จะได้รับ
3.10 การเดินทางไปราชการนอกสถานที่ตั้งของสานักงาน จะพิจารณาอย่างไรในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ตอบ
- กำรเบิ ก จ่ ำยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ บรรเทำควำม
เดือดร้อนของผู้เดินทำง โดยกำรเบิกจ่ำยจะต้องมีกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร และมีภำระค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ทั้งนี้ กรณีเดินทำงในพื้นที่ใกล้เคียงต้องดูควำม
เหมำะสม กรณีขอใช้รถรำชกำรและไม่มีรถรำชกำร ให้สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ได้เท่ำที่ จ่ ำยจริงตำมระเบี ยบบริห ำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ โดยพิจำรณำ
เบิกจ่ำยตำมจริง และเหมำะสม
3.11 การจัดประชุมบุคคลภายนอก หลักฐานการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จาเป็นต้องเซ็นชื่อหรือไม่
ตอบ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำรในกำรจัดประชุมไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตำยตัวว่ำจะต้องเซ็นชื่อ แต่ต้อง
ดูหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยในแต่ละเรื่องว่ำต้องใช้อะไร เอกสำรกำรเซ็นชื่อเพื่อเป็นหลักฐำนกำรตรวจสอบ
หำกไม่มีใบเซ็นชื่อเลยเรำจะใช้อะไรในกำรตรวจสอบ หำกผู้เข้ำร่วมประชุมมำไม่ครบแต่มีกำรจัดอำหำรไว้
แล้ว ผู้จัดต้องรับรองกำรจัดประชุม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจำก

๑๒
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ นเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยอะไรที่ไม่มีระเบียบรองรับให้เบิกจ่ำยได้ ก็ไม่ควรมีกำร
เบิกจ่ำย และหำกไม่แน่ใจว่ำจะเบิกจ่ำยได้หรือไม่ ให้สอบถำมกรมบัญชีกลำงหรือ สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่น ดิน เพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนว่ำจะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบที่มี อยู่
กำรใช้ดุลยพินิจในเรื่องใดก็ตำมต้องคำนึงถึงควำมเหมำะสม จำเป็น และมีเหตุอันสมควรที่จะกระทำได้ และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร และหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินขอก็เพื่อเป็น
หลักฐำนในกำรใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยให้สำมำรถตรวจสอบได้ เพรำะเจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะต้องตอบข้อ
ซักถำมหรือข้อสงสัยของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเวลำที่มีกำรเข้ำมำตรวจ และเป็นควำมรับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน โดยหำกมีกรณีที่เบิกจ่ำยไม่ถูกต้อง
และมีกำรเรียกคืน เงิน ซึ่งหำกเรียกคืนไม่ได้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะต้องรับผิดชอบตำมสั ดส่ วนควำมรับผิ ด
ในระเบียบว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลัง และนอกจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน เจ้ำหน้ำที่หลำยท่ำนยังมีหน้ำที่
ในกำรออกแบบคุณสมบัติเฉพำะ หรือ TOR คณะกรรมกำรพิจำรณำผล คณะกรรมกำรตรวจรับ ถ้ำเจ้ำหน้ำที่
ได้รับหน้ำที่ที่กล่ำวมำให้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน ต้องตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจว่ำสิ่งที่ทำหรือ
ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง หำกไม่มั่นใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบให้สอบถำมไปที่กรมบัญชีกลำง หรือ สำนักงำนกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน
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