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การพิจารณางบประมาณ
ด้ านการฝึ กอบรม สัมมนา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
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คานา
ตามคาสัง่ คณะอนุกรรมการจัดการงบประมาณรายจ่ายประประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะที่ 6 เลขที่ 1 / 2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548
เรื่ อง การแต่งตังคณะท
้
างานพิจารณางบประมาณด้ านการฝึ กอบรม สัมมนา
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้ างที่ปรึ กษา การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ นัน้
คณะทางานฯ ได้ จัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการ
พิจารณางบประมาณด้ านการฝึ กอบรม สัมมนา ฉบับนี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็ นคูม่ ือสาหรับเจ้ าหน้ าที่และผู้บริ หารสานักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานต่าง ๆ
ตามนโยบายของท่านผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เนื ้อหาสาระของคู่มือฉบับนี ้ สานัก มาตรฐานต้ นทุนงบประมาณได้
ประมวลจากองค์ความรู้ทางวิชาการ ข้ อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณด้ านการฝึ กอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้ างที่ปรึกษา
การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 และจากประสบการณ์ของเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
โดยตรง และหวังว่าคูม่ ือฉบับนี ้ จะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามสมควร

สานักมาตรฐานต้ นทุนงบประมาณ
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คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ
ด้ านฝึ กอบรม สัมมนา

1. ความหมาย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ กอบรม สั ม มนา หมายถึ ง ค่า ใช้ จ่ า ย
ที่ส่วนราชการเสนอขอตังงบประมาณเป็
้
นรายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะค่าใช้ ส อย
ในงบดาเนินงาน หรื อทีร่ ัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงาน
ในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น นิติบคุ คล เอกชน
หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์เสนอขอตังงบประมาณเป็
้
นรายจ่ายที่จ่าย
ในงบเงินอุดหนุน ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายของสานักงบประมาณ
เพื่อการจัดให้ มี อ งค์ ความรู้แก่บคุ คล หรื อกลุม่ บุคคล หรื อกิจกรรมที่มีลกั ษณะ
เดียวกันทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน ซึง่ ดาเนินงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. ลักษณะหลักสูตร/โครงการฝึ กอบรม สัมมนา
2.1 การจัดฝึ กอบรมฯ ซึง่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
นิติบคุ คล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์จดั ให้ กบั หน่วยงานภายนอก
องค์ ก ร (ส่ว นราชการอื่ น ) ตามภารกิ จ หน้ า ที่ ข องส่วนราชการฯ นัน้ ดังนี ้
2.1.1 ประชุมชี ้แจงให้ ความรู้ ความเข้ าใจเพื่อให้ สามารถ
ปฏิบตั ิงาน ได้ เช่น การประชุมชี ้แจงเรื่ องการจัดทา
งบประมาณของสานักงบประมาณ การประชุมชี ้แจงเรื่ อง
การปรับปรุงระบบราชการของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นต้ น
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2.1.2 ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึ กอบรมผู้บริ หาร
ระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) สถาบันพระปกเกล้ า กระทรวงกลาโหม เป็ นต้ น
2.2 การจัดฝึ กอบรมฯ ซึง่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
นิติบคุ คล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์จดั ให้ กบั ประชาชน เกษตรกร
สหกรณ์ วิสาหกิจขนาดย่อม สถาบันและอื่นๆ เพื่อประกอบเป็ นวิชาชีพ พัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ตามภารกิจหน้ าทีข่ องส่วนราชการฯ นัน้
ซึง่ จาแนกเป็ น
2.2.1 ด้ านการเกษตร
2.2.2 ด้ านการอุตสาหกรรม
2.2.3 ด้ านการพาณิชย์
2.2.4 ด้ านอื่นๆ
2.3 การจัดฝึ กอบรมฯ ซึง่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนิติ
บุคคล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์จดั ขึ ้นภายในองค์กร ดังนี ้
2.3.1 ประชุมชี ้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ และ/หรื อคูม่ ือในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.3.2 ให้ ความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐาน
2.3.3 ให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
2.3.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2.3.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2.4 การจัดส่งบุคลากรของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วน
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ท้ องถิ่น นิติบคุ คล เอกชน หรือกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ไปอบรมที่ส่วน
ราชการฯ หรื อสถาบันต่าง ๆ ดังนี ้
2.4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการฯ ให้ เป็ นผู้บริ หาร
ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด
2.4.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เช่น หลักสูตร/โครงการ
ฝึ กอบรม สัมมนาของสถาบันการศึกษา หรื อสถาบันต่าง ๆ
2.4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เช่น หลักสูตร/
โครงการฝึ กอบรม สัมมนาของสถาบันการศึกษา หรื อ
สถาบันต่าง ๆ
2.5 ลักษณะอื่นๆ
3. แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ
3.1 หลักสูตร/โครงการฝึ กอบรมฯ จะต้ องตอบสนองต่อผลผลิต
วัตถุประสงค์ ภารกิจ วิสยั ทัศน์ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
นิติบคุ คล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ และเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
3.2 กาหนดให้ สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นิติบคุ คล
เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
3.3 กาหนดให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนา เป็ นกิจกรรมหลัก
ของผลผลิตโดยให้ ช่ อื ว่ า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร” หรื อกิจกรรมสนับสนุน
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ของผลผลิตโดยให้ ช่ ือว่ า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร” เช่ นเดียวกัน หรือรายการ
โดยให้ ช่ ือว่ า “รายการค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม สัมมนา” ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
กรณีท่ ี 1 หลักสูตร/โครงการฝึ กอบรม สัมมนา ในลักษณะ
ข้ อ 2.1 และ/หรื อข้ อ 2.2 ซึง่ เป็ นภารกิจหลักของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นิติบคุ คล เอกชน หรื อ
กิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์เช่น โครงการเสริมสร้ างภูมิ
ปั ญญาทางบัญชีแก่เกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการสร้ างอาชีพใหม่ให้ คนตกงาน/ว่างงาน
กรมการจั ด หางาน โครงการสร้ างนั ก ธุ ร กิ จ
INTERTRADER กรมส่ ง เสริ มการส่ ง ออก
โครงการพัฒนาศักยภาพข้ าราชการทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิ ภาคสานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) เป็ นต้ น ให้ รวมหลักสูตร/
โครงการฝึ กอบรมฯ
เป็ นกิ จ กรรรมหลั ก
1 กิจกรรม โดยให้ ช่ ือว่ า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร”
ภายใต้ ผลผลิตที่หลักสูตร/โครงการฯ ดังกล่ าว
ส่ งผลสาเร็จโดยตรงต่ อผลผลิตนัน้ ตัวอย่างเช่น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
กรมส่ งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต
: เกษตรกรได้ รับการส่งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพ
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กรณีท่ ี 2

กรณีท่ ี 3

กิจกรรมหลัก : ฝึ กอบรมการจัดทาบัญชีกลุม่
ต้ นทุนอาชีพแก่กลุม่ เป้าหมาย
ตามโครงการ พระราชดาริ
หลักสูตร/โครงการฝึ กอบรม สัมมนา ในลักษณะ
ข้ อ 2.3และ/หรื อ ข้ อ 2.4 และ/หรื อข้ อ 2.5
ซึง่ เป็ นภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับ
ของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
นิติบคุ คล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์
เช่น หลักสูตรผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หลักสูตรการคิดเชิง วิเคราะห์และการคิด
เชิงมโนทัศน์ กรมการจัดหางาน โครงการเพิ่ม
ศักยภาพข้ าราชการและลูกจ้ าง กรมส่งเสริ ม
การส่งออก โครงการพัฒนาสมรรถนะข้ าราชการ
สานักงบประมาณ เป็ นต้ น ให้ รวมหลักสูตร/
โครงการฝึ กอบรมฯเป็ นกิจกรรรมสนับสนุน
1 กิจกรรมโดยให้ ช่ อื ว่ า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร”
ภายใต้ ผลผลิตที่หลักสูตร/โครงการฯ ดังกล่ าว
สนับสนุนต่ อความสาเร็จของผลผลิตนัน้
หลักสูตร/โครงการฝึ กอบรม สัมมนาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และนิติบคุ คลฯ
ไม่เข้ าลักษณะกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ให้ รวมหลักสูตร/โครงการ
ฝึ กอบรมฯ เป็ นรายการ 1 รายการ โดยให้ ชื่อว่า
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“รายการค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม/สัมมนา” ภายใต้
กิจกรรมที่หลักสูตร/โครงการดังกล่าวสนับสนุนต่อ
ความสาเร็จของผลผลิตนัน้
3.4 พิจารณาผลการดาเนินงานของหน่วยงานในปี ที่ผา่ นมา
3 . 5 พิจารณากลุม่ เป้าหมายที่ได้ รับประโยชน์ และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
3.6 พิจารณาความคุ้มค่าของการใช้ จา่ ยงบประมาณ (ประหยัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)
3.7 การตังงบประมาณรายจ่
้
ายค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนา
มีเกณฑ์และอัตราค่าใช้ จา่ ย ดังนี ้
กรณีท่ ี 1 เกณฑ์ มาตรฐานและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย
(Unit Cost) สาหรับการฝึ กอบรม/สัมมนาที่มีลกั ษณะ
ดังนี ้
(1) การสัมมนาหรื อประชุมชี ้แจงให้ กบั บุคคลใน
พื ้นที่เป็ นจานวนมากตังแต่
้ 100 คนขึ ้นไป
(2) การฝึ กอบรม/สัมมนาที่เป็ นหลักสูตรขันพื
้ ้นฐาน
หรื อหลักสูตรการปฏิบตั ิงานที่ไม่ต้องใช้ เทคนิคสูง
ซึง่ จัดอบรม/สัมมนาในพื ้นที่และต่างจังหวัด
กรณีท่ ี 2 หากพิจารณาเห็นว่าหลักสูตร/โครงการฝึ กอบรมฯ
ไม่เป็ นไปตามกรณีที่ (1) ดังกล่าวข้ างต้ น ให้ สว่ นราชการฯ
ใช้ เกณฑ์ แ ละอัต ราค่ า ใช้ จ่ า ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝี กอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
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4. เกณฑ์ การตัง้ งบประมาณรายจ่ าย
จาแนกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานและอัตราค่าใช้ จา่ ยต่อหน่วย
(UNIT COST) ประกอบด้ วย
(1) การสัมมนา จาแนกเป็ น
(1.1) ข้ าราชการ
(1.2) บุคคลภายนอก
(2) การฝึ กอบรม จาแนกเป็ น
(2.1) ข้ าราชการ
(2.2) บุคคลภายนอก
ในตารางดังนี ้
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เกณฑ์ มาตรฐานและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย (UNIT COST)
กลุ่ม
เป้ าหมาย

จานวนวัน

รายการ

1. การสัมมนา
1.1 การประชุมชี ้แจงให้
ความรู้ ความเข้ าใจ
กับส่วนราชการ หรื อ
ประชาชน เกษตรกร
สหกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามแนวทาง หลักการ
เกณฑ์ และคูม่ ือที่
หน่วยงานนันก
้ าหนด
- ข้ าราชการ

- บุคลากร

อัตราต่ อหน่ วย
คน/วัน (บาท)
ราชการ
เอกชน

1

400

550

1

190

290

ภายใน
องค์กร หรื อ
ภายนอก
องค์กร

- บุคคลภายนอก

- บุคลากร
ภายนอก
องค์กร
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เกณฑ์ มาตรฐานและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย (UNIT COST)
กลุ่ม
เป้ าหมาย

จานวนวัน

รายการ

1.2 สัมมนาเพื่อระดม
ความคิด แลกเปลีย่ น
ความรู้ ความคิดเห็น
เพื่อนาข้ อสรุปที่ได้
ไปพัฒนาและหรื อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
- ข้ าราชการ

- บุคลากร

อัตราต่ อหน่ วย
คน/วัน (บาท)
ราชการ
เอกชน

1-2

450

600

3

450

600

ภายใน
องค์กร หรื อ
ภายนอก
องค์กร

2. การฝึ กอบรม
2.1 อบรมเพื่อให้ ความรู้ขนั ้
พื ้นฐาน
- ข้ าราชการ

- บุคลากร
ภายใน
องค์กร
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เกณฑ์ มาตรฐานและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย (UNIT COST)
กลุ่ม
เป้ าหมาย

จานวนวัน

รายการ

2.2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงาน
- บุคลากร
- ข้ าราชการ
ภายใน
(ไม่ไปต่างจังหวัด)
องค์กร หรื อ
(ไปต่างจังหวัด)

อัตราต่ อหน่ วย
คน/วัน (บาท)
ราชการ
เอกชน

3-5
3

550
1,370

700
1,590

3-5

270

370

ภายนอก
องค์กร

2.3 อบรมเพื่อให้ ความรู้
ความเข้ าใจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน และหรื อ
ประกอบอาชีพ
- บุคคลภายนอก

- ประชาชน
กลุม่
เกษตรกร
สหกรณ์
วิสาหกิจ
ขนาดย่อม
สถาบัน และ
อืน่ ๆ
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เกณฑ์ มาตรฐานและอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย (UNIT COST)
กลุ่ม
เป้ าหมาย

จานวนวัน

รายการ

2.4 อบรมเพื่อถ่ายทอด
เทคนิค และหรื อ
เทคโนโลยีให้ กบั
ประชาชน และกลุม่
วิชาชีพเฉพาะ
- บุคคลภายนอก

อัตราต่ อหน่ วย
คน/วัน (บาท)
ราชการ
เอกชน

- ประชาชน
กลุม่
เกษตรกร
สหกรณ์
วิสาหกิจ
ขนาดย่อม
สถาบัน
และอื่น ๆ

3-5

340

440
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ประเภทที่ 2 เกณฑ์และอัตราค่าใช้ จา่ ยตามระเบียกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ
พ.ศ. 2545 ประกอบด้ วย
(1) จัดในประเทศ จาแนกเป็ น
(1.1) ข้ าราชการระดับต้ น (ระดับ1-2)
ระดับกลาง (ระดับ3-8) และ
ระดับสูง (ระดับ9 ขึ ้นไป)
(1.2) บุคคลภายนอก
(2) จัดในต่างประเทศ จาแนกเป็ น
(2.1) ข้ าราชการระดับต้ น/กลาง (ระดับ1-8)
และระดับสูง (ระดับ9 ขึ ้นไป)
ในตารางดังนี ้
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เกณฑ์ และอัตราค่ าใช้ จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่าย
ในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ พ.ศ. 2545
สถานที่
รายการ
หน่ วย
ราชการ เอกชน
ก.ในประเทศ
1. ข้ าราชการ
1.1 ระดับต้ น (ระดับ 1-2)
1.1.1 ค่ าวิทยากร
- วิทยากรที่เป็ นข้ าราชการ
ช.ม.
600
600
พนักงานและลูกจ้ างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
มหาชนรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
- วิทยากรที่มใิ ช่บคุ คลดังกล่าว
ข้ างต้ น
ช.ม.
1,200
1,200
1.1.2 ค่ าอาหาร
- ครบทุกมื ้อ
วัน/คน
300
500
- ไม่ครบทุกมื ้อ
วัน/คน
200
250
1.1.3 ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม ครึ่งวัน/คน
25
50
1.1.4 ค่ าที่พกั
- พักคนเดียว
วัน
600
- พัก 2 คน ๆ ละ
วัน
450
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รายการ
1.1.5 ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
- ประเภท ก
- ประเภท ข
1.1.6 ค่ าพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถบัส)+ค่าน ้ามัน

- ค่าแท็กซี่
1.1.7 ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด
การฝึ กอบรม
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
1.2 ระดับกลาง (ระดับ 3-8)
1.2.1 ค่ าวิทยากร
- วิทยากรที่เป็ นข้ าราชการ
พนักงานและลูกจ้ างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

หน่ วย
วัน/คน
วัน/คน

สถานที่
ราชการ เอกชน
120
72

ครัง้ /คัน 18,000
เที่ยว/คน 200

120
72
18,000
200

ครัง้
คน/วัน

800
50

800
50

ช.ม.

600

600
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รายการ

หน่ วย

สถานที่
ราชการ เอกชน

- วิทยากรที่มิใช่บคุ คลดังกล่าว
ข้ างต้ น
ช.ม.
1,200
1.2.2 ค่ าอาหาร
- ครบทุกมื ้อ
วัน/คน
500
- ไม่ครบทุกมื ้อ
วัน/คน
300
1.2.3 ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม ครึ่งวัน/คน
25
1.2.4 ค่ าที่พกั
- พักคนเดียว
วัน
- พัก 2 คน ๆ ละ
วัน
1.2.5 ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
- ประเภท ก
วัน/คน
180
- ประเภท ข
วัน/คน
108
1.2.6 ค่ าพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถบัส)+ค่าน ้ามัน
ครัง้ /คัน 18,000
- ค่าแท็กซี่
เที่ยว/คน 200
1.2.7 ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด
การฝึ กอบรม
ครัง้
800
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
คน/วัน
50
1.3 ระดับสูง (ระดับ 9 ขึน้ ไป)
1.3.1 ค่ าวิทยากร
- วิทยากรที่เป็ นข้ าราชการ
ช.ม.
800

1,200
800
400
50
800
550
180
108
18,000
200

800
50

800
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รายการ

หน่ วย

พนักงานและลูกจ้ างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
- วิทยากรที่มใิ ช่บคุ คลดังกล่าว
ข้ างต้ น
ช.ม.
1.3.2 ค่ าอาหาร
- ครบทุกมื ้อ
วัน/คน
- ไม่ครบทุกมื ้อ
วัน/คน
1.3.3 ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม ครึ่งวัน/คน
1.3.4 ค่ าที่พกั
- พักคนเดียว
วัน
- พัก 2 คน ๆ ละ
วัน
1.3.5 ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
- ประเภท ก
วัน/คน
- ประเภท ข
วัน/คน
1.3.6 ค่ าพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถตู้)+ค่าน ้ามัน
วัน/คัน
- ค่าโดยสารเครื่ องบิน
เที่ยว/คน
- ค่าแท็กซี่
เที่ยว/คน

สถานที่
ราชการ เอกชน

1,600

1,600

700
400
25

1,000
500
50
1,600
1,100

240
144

240
144

2,500
2,200
200

2,500
2,200
200
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รายการ
1.3.7 ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด
การฝึ กอบรม
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่ากระเป๋ าเอกสารสาหรับผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรม
2. บุคคลภายนอก
2.1.1 ค่ าวิทยากร
- วิทยากรที่เป็ นข้ าราชการ
พนักงานและลูกจ้ างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
มหาชนรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
- วิทยากรที่มใิ ช่บคุ คลดังกล่าว
ข้ างต้ น
2.1.2 ค่ าอาหาร
- ครบทุกมื ้อ
- ไม่ครบทุกมื ้อ
- ไม่จดั อาหารให้
( ไม่จดั 3 มื ้อ)

หน่ วย

สถานที่
ราชการ เอกชน

ครัง้
คน/วัน

800
100

800
100

ใบ

300

300

ช.ม.

600

600

ช.ม.

1,200

1,200

วัน/คน
วัน/คน

150
75

250
125

วัน/คน

120

120
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สถานที่
ราชการ เอกชน
( ไม่จดั 2 มื ้อ)
วัน/คน
80
80
( ไม่จดั 1 มื ้อ)
วัน/คน
40
40
2.1.3 ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม ครึ่งวัน/คน
25
50
2.1.4 ค่ าที่พกั
วัน/คน
300
2.1.5 ค่ าพาหนะ
เที่ยว/คน 100
100
2.1.6 ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ด-ปิ ด
การฝึ กอบรม
ครัง้
800
800
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
คน/วัน
50
50
ข. ต่ างประเทศ
1. ข้ าราชการ
1.1 ระดับต้ น/กลาง (ระดับ 1-8)
1.1.1 ค่ าอาหาร
วัน/คน
2,500
ครึ่งวัน/คน
1.1.2 ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม
100
1.1.3 ค่ าที่พกั
- พักคนเดียว
ประเภท ก
วัน
6,000
ประเภท ข
วัน
4,000
ประเภท ค
วัน
2,400
- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
วัน
4,200
ประเภท ข
วัน
2,800
รายการ

หน่ วย
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สถานที่
รายการ

หน่ วย
ราชการ

ประเภท ค
1.1.4 ค่ าลงทะเบียน
(ให้ เบิกจ่ายได้ เท่าทีจ่ ่ายจริ งใน
อัตราที่หน่วยงานผู้จดั เรี ยกเก็บ)
1.1.5 ค่ าธรรมเนียมการใช้ สนามบิน
1.1.6 ค่ าพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่ องบิน

วัน

เอกชน
1,700

ครัง้ /คน

500

เที่ยว/คน

250

(ชันต
้ ่าสุดและเบิกได้ เท่าที่จา่ ยจริง)

- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
1.1.7 ค่ าเครื่องแต่ งตัว
- เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
การคลังฯ 2 ปี ตอ่ ครัง้
(ระดับ 5 ลงมา)
(ระดับ 6 ขึ ้นไป)
1.1.8 ค่ าธรรมเนียมเข้ าประเทศ
(วีซ่า) เท่าที่จา่ ยจริง
1.1.9 ค่ าธรรมเนียมในการจัดทา
หนังสือเดินทางราชการ
(Official Passport)

ครัง้ /คน
ครัง้ /คน

7,500
9,000

7,500
9,000

ครัง้ /คน

1,000

1,000

23
รายการ
1.2 ระดับสูง (ระดับ 9 ขึน้ ไป)
1.2.1 ค่ าอาหาร
1.2.2 ค่ าอาหารว่ างและเครื่องดื่ม
1.2.3 ค่ าที่พกั
- พักคนเดียว
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
1.2.4 ค่ าลงทะเบียน
(ให้ เบิกจ่ายได้ เท่าทีจ่ ่ายจริ งใน
อัตราที่หน่วยงานผู้จดั เรี ยกเก็บ)
1.2.5 ค่ าธรรมเนียมการใช้ สนามบิน
1.2.6 ค่ าพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่ องบิน
(ชันธุ
้ รกิจ หรื อชันหนึ
้ ง่ และเบิกได้
เท่าที่จ่ายจริ ง)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
1.2.7 ค่ าเครื่องแต่ งตัว

หน่ วย
วัน/คน

สถานที่
ราชการ เอกชน

ครึ่งวัน/คน

2,500
100

วัน
วัน
วัน

8,000
5,600
3,600

วัน
วัน
วัน

5,600
3,900
2,500

ครัง้ /คน

500

เที่ยว/คน

250
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รายการ
- เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
การคลังฯ 2 ปี ตอ่ ครัง้
(ระดับ 6 ขึ ้นไป)
1.2.8 ค่ าธรรมเนียมเข้ าประเทศ
(วีซ่า) เท่าที่จา่ ยจริง
1.2.9 ค่ าธรรมเนียมในการจัดทา
หนังสือเดินทางราชการ
(Official Passport)

หน่ วย

สถานที่
ราชการ เอกชน

ครัง้ /คน

9,000

9,000

ครัง้ /คน

1,000

1,000
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5. แบบฟอร์ มคาชีแ้ จงการพิจารณางบประมาณ
กาหนดให้ สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานในกากับของรั ฐ องค์ ก ารมหาชน องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
นิติบคุ คล เอกชน หรื อกิจการอันเป็ นสาธารณประโยชน์จดั ทารายละเอียด
ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนาเป็ นหลักสูตร/โครงการตามแบบฟอร์ มคาชี ้แจง
การพิจารณางบประมาณค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนา ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2550

26

27

ภาคผนวก

28
ข้ อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้ านการฝึ กอบรม
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่ าจ้ างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ ายทอด
เทคโนโลยี และค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
(1) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ กาหนด
แผนงานฝึ กอบรม สัมมนาไว้ เป็ นภาพกว้ าง ทาให้ สว่ นราชการต้ องจัดทา
โครงการตามคาแนะนาของ ก.พ.ร. มากกว่าการคานึงถึงกลุม่ เป้าหมายหรื อ
ผลลัพธ์ตามภารกิจของส่วนราชการ
การตังงบประมาณหลั
้
กสูตรการฝึ กอบรมสาหรับบุคคลภายนอก
ของส่วนราชการ มีความซ ้าซ้ อนและกลุม่ เป้าหมายที่เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ น
กลุม่ เดียวกัน จึงเห็นควรให้ สว่ นราชการจัดทาแผนบูรณาการร่วมกัน เพื่อลด
ความซ ้าซ้ อนและประหยัดงบประมาณ สาหรับหลักสูตรการฝึ กอบรมบุคลากร
ของภาครัฐที่สว่ นราชการต้ องดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ส่วนราชการควรจะต้ องคานึงถึงประสิทธิภาพมากกว่าปริ มาณหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมที่ดาเนินการเป็ นประจาทุกปี และควรให้ มีการวัดผลเพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การใช้ อตั ราค่าใช้ จา่ ยที่กาหนดโดยกระทรวงการคลัง
ส่วนราชการประมาณการค่าใช้ จา่ ยของโครงการ/กิจกรรม/
หลักสูตร การฝึ กอบรม สัมมนา ค่าจ้ างที่ปรึกษา และค่าใช้ จา่ ยเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะ
ใช้ ในอัตราขันสู
้ ง ดังนัน้ เพื่อให้ การใช้ งบประมาณเป็ นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นควรให้ รัฐบาลมอบให้
สานักงบประมาณพิจารณาจัดทาอัตราค่าใช้ จ่ายในการตังงบประมาณเกี
้
่ยวกับ
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การฝึ กอบรม สัมมนา ค่าจ้ างทีป่ รึกษา และค่าใช้ จา่ ยเดินทางไปราชการทังใน
้
และต่างประเทศที่เหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท เพื่อให้ สว่ นราชการนาไป
ประกอบการตังงบประมาณในปี
้
ตอ่ ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
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วิธีการคานวณอัตราค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย (UNIT COST)
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คาจากัดความตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่าย
ในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ พ.ศ. 2545

“การฝึ กอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรื อ
เชิงปฏิบตั กิ าร การสัมมนาทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ
การบรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา การดูงาน การฝึ กงาน
หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมี
โครงการหรื อหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มวี ตั ถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรื อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยไม่มีการรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
“การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึ กอบรมทีผ่ ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรม ส่วนใหญ่มใิ ช่ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของ
ทางราชการ
“การอบรม”
หมายความว่า การอบรม การให้ ความรู้โดยการบรรยาย
และตอบปั ญหาจากวิทยากรเพียงฝ่ ายเดียว
“การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร” หมายความว่า การประชุมใน
ลักษณะเป็ นการระดมความคิด การแลกเปลีย่ นความรู้
ความคิดเห็น เพื่อนาข้ อสรุปที่ได้ ไปพัฒนาหรื อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและอาจกาหนดให้ มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิด้วยก็ได้
“การดูงาน”
หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรื อประสบการณ์ด้วย
การสังเกตการณ์ ซึง่ ได้ กาหนดไว้ ในหลักสูตรหรื อโครงการ
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ให้ ดงู านก่อน ระหว่าง หรื อหลังการฝึ กอบรม และหมายรวม
ถึงหลักสูตร หรื อโครงการที่กาหนดเฉพาะการดูงานภายใน
ประเทศที่สว่ นราชการจัดขึ ้น
“ค่ าอาหาร”
หมายความว่า ค่าอาหารเช้ า อาหารกลางวัน และ
อาหารเย็น
“ค่ าเบีย้ เลีย้ ง” 1. ประเภท ก หมายความว่า
1.1 การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื ้นที่
ตังส
้ านักงาน ซึง่ ปฏิบตั ิราชการปกติ
1.2 การเดินทางไปราชการจากอาเภอหนึง่ ไป
ปฏิบตั ิราชการในอาเภอเมืองในจังหวัด
เดียวกัน
2. ประเภท ข หมายความว่า
2.1 การเดินทางไปราชการในท้ องที่อื่น
นอกจากที่กาหนดในประเภท ก
2.2 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพ
มหานคร ซึง่ เป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงาน ซึง่
ปฏิบตั ิราชการปกติ
“ค่ าที่พักในต่ างประเทศ”
(1.) ประเภท ก. ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1. เครื อรัฐออสเตรเลีย
2. สาธารณรัฐออสเตรี ย
3. ราชอาณาจักรเดนมาร์ ก
4. สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
6. ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
7. ราชอาณาจักรนอร์ เวย์
8. ราชอาณาจักรสวีเดน
9. สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์ แลนด์)
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10.ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม
12. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้ )
14. ไต้ หวัน
16. สาธารณรรัฐโปแลนด์
18. ราชรัฐลักเซมเบอร์ ก
20. นิวซีแลนด์
22. สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์
24. สาธารณรัฐตุรกี
26. สาธารณรัฐฮังการี
28. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
29. ราชอาณาจักรโมร๊ อกโค
31. สาธารณรัฐเช็ก
33. ราชรัฐโมนาโก
35. สหพันธ์รัฐรัสเซีย
37. สหรัฐอเมริ กา
39. ราชอาณาจักรสเปน
41. สาธารณรัฐสิงคโปร์
(2). ประเภท ข. ได้ แก่ ประเทศ
1. รัฐบาห์เรน
3. สาธารณรัฐไซปรัส
5. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
7. รัฐอิสราเอล
9. รัฐคูเวต

11. แคนาดา
13. สาธารณรัฐโปรตุเกส
15. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
17. กัมพูชา
19. สาธารณรัฐชิลี
21. ฮ่องกง
23. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
25. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
27. สหพันธ์สาธารณรัฐ
ยูโกสลาเวีย
30. มอริ เซียส
32. สาธารณรัฐสโลวัก
34. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
36. ญี่ปนุ่
38. สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่
และไอร์ แลนด์เหนือ
40. สาธารณรัฐอิตาลี
รัฐ เมือง
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. สาธารณรัฐอินเดีย
6. สาธารณรัฐอิรัก
8. ราชอาณาจักรฮัชไมด์
จอร์ แดน
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10. สาธารณรัฐอิสลาปากีสถาน
11. รัฐสุลต่านโอมาน
12. รัฐกาตาร์
13. ราชอาณาจักร
14. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซาอุดิอาระเบีย
15. เนกาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) 16. สาธารณรัฐอาหรับซีเรี ย
17. ราชอาณาจักรตองกา
18. ราชรัฐอันดอร์ รา
19. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
20. โรมาเนีย
21. สาธารณรัฐบุรุนดี
22. สาธารณรัฐแคเมอรูน
23. สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง
24. สาธารณรัฐซาด
25. สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี โสล) 26. สาธารณรัฐจิบตู ี
27. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
28. สาธารณรัฐแกมเบีย
29. สาธารณรัฐกานา
30. สาธารณรัฐเคนยา
31.สาธารณรัฐมาลี
32. สาธารณรัฐอิสลาม
33. สาธารณรัฐไนเจอร์
มอริ เตเนีย
34. สาธารณรัฐเซเนกัล
35. สหพันสาธารณรัฐไนจีเรีย
36. สาธารณรัฐเซียร์ ราลีโอน
37. สาธารณรัฐแทนซาเนีย
38. สาธารณรัฐเบนิน
39. เครื อรัฐบาฮามาส
40. สาธารณรัฐคอสตาริ กา
41. สาธารณรัฐปานามา
42. สาธารณรัฐนิแดดและโตเบโก 43. จาเมกา
44. สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา
45. สาธารณรัฐโครเอเชีย
46. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
47. สาธารณรัฐบอสเนียและ
48. สาธารณรัฐมาซิโตเนีย
เฮอร์ เซโกวีนา
49. สาธารณรัฐอาเมเนีย
50. สาธารณรัฐเอเซอร์ ไบจาน
51. สาธารณรัฐเบลารุส
52. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
53. จอร์ เจีย
54. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
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55. สาธารณรัฐคีร์กิชสถาน
56. สาธารณรัฐลัตเวีย
57. สาธารณรัฐลิทวั เนีย
58. สาธารณรัฐมอลโดวา
59. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
60. เตร์ กเมนิสถาน
61. ยูเครน
62. สาธารณรัฐอุชเบกิสถาน
63. สาธารณรัฐสังคมนิยม
64. สหรัฐเม็กซิโก
ประชาธิปไตยศรี ลงั กา
65. มาเลเซีย
66. ราชอาณาจักรเนปาล
67. สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
68. สาธารณรัฐบัลแกเรี ย
69. สาธารณรัฐยูกนั ดา
70. สาธารณรัฐแซมเบีย
71. สาธารณรัฐซิมบับเว
72. สาธารณรัฐตูนิเซีย
(3). ประเภท ค. ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจาก
ที่กาหนดในประเภท ก. และประเภท ข.
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