
 

 
 

คู่มือ 
แนวทาง หลักเกณฑ์ และขอบเขต 

การพจิารณางบประมาณ 
ด้านการฝึกอบรม สัมมนา 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 
 
 

 

                               ส ำนักมำตรฐำนต้นทุนงบประมำณ 

พฤษภำคม  2549 



 2 

ค าน า 
 
 ตามค าสัง่คณะอนกุรรมการจดัการงบประมาณรายจ่ายประประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะที ่ 6 เลขที่ 1 / 2548 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2548       
เร่ือง  การแตง่ตัง้คณะท างานพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม      สมัมนา   
ประชาสมัพนัธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศ นัน้   
                คณะท างานฯ ได้จัดท าคู่มือ หลกัเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการ
พิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สมัมนา  ฉบบันี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เป็นคูม่ือส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารส านกังบประมาณในการพิจารณาจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานต่าง  ๆ  
ตามนโยบายของทา่นผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 
 เนือ้หาสาระของคู่มือฉบบันี ้ ส านกัมาตรฐานต้นทุนงบประมาณได้
ประมวลจากองค์ความรู้ทางวิชาการ ข้อสงัเกตของคณะอนกุรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณด้านการฝึกอบรม  สมัมนา  ประชาสมัพนัธ์  คา่จ้างที่ปรึกษา        
การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง และหวงัวา่คูม่ือฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  ตามสมควร 
 
 
 
    ส านกัมาตรฐานต้นทนุงบประมาณ 
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คู่มือ หลกัเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ 
ด้านฝึกอบรม สัมมนา 

 
 

1.  ความหมาย 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา หมายถึง ค่าใช้จ่าย              
ที่ส่วนราชการเสนอขอตัง้งบประมาณเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะค่าใช้สอย 
ในงบด าเนินงาน หรือทีรั่ฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู หนว่ยงาน          
ในก ากบัของรัฐ  องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นิติบคุคล  เอกชน  
หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์เสนอขอตัง้งบประมาณเป็นรายจ่ายท่ีจ่าย         
ในงบเงนิอุดหนุน ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยของส านกังบประมาณ 
เพื่อการจัดให้มีองค์ความรู้แก่บคุคล  หรือกลุม่บคุคล หรือกิจกรรมที่มีลกัษณะ
เดียวกนัทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน  ซึง่ด าเนินงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 
2.  ลักษณะหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม  สัมมนา 
 2.1  การจดัฝึกอบรมฯ ซึง่สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ   องค์การมหาชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
นิติบคุคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์จดัให้กบัหนว่ยงานภายนอก
องค์กร (ส่วนราชการอื่น) ตามภารกิจหน้าที่ของสว่นราชการฯ นัน้ ดงันี ้
        2.1.1  ประชมุชีแ้จงให้ความรู้  ความเข้าใจเพื่อให้สามารถ 
     ปฏิบตัิงาน ได้ เช่น การประชมุชีแ้จงเร่ืองการจดัท า 
     งบประมาณของส านกังบประมาณ  การประชมุชีแ้จงเร่ือง
     การปรับปรุงระบบราชการของส านกังานคณะกรรมการ 
     พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น  
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        2.1.2  ฝึกอบรมพฒันาบคุลากร  เช่น  ฝึกอบรมผู้บริหาร 
                 ระดบัสงูของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
     (ก.พ.)  สถาบนัพระปกเกล้า   กระทรวงกลาโหม  เป็นต้น 
 2.2  การจดัฝึกอบรมฯ  ซึง่สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
นิติบคุคล เอกชน หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์จดัให้กบัประชาชน  เกษตรกร   
สหกรณ์  วิสาหกิจขนาดยอ่ม  สถาบนัและอื่นๆ  เพื่อประกอบเป็นวิชาชีพ พฒันา
ศกัยภาพและเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน    ตามภารกิจหน้าทีข่องสว่นราชการฯ นัน้  
ซึง่จ าแนกเป็น 
        2.2.1  ด้านการเกษตร 
        2.2.2  ด้านการอตุสาหกรรม 
        2.2.3  ด้านการพาณิชย์ 
        2.2.4  ด้านอื่นๆ 
 2.3 การจดัฝึกอบรมฯ ซึง่สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนิติ
บคุคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์จดัขึน้ภายในองค์กร  ดงันี ้
        2.3.1  ประชมุชีแ้จงแนวทาง  หลกัเกณฑ์  และ/หรือคูม่ือในการ 
                  ปฏิบตัิงาน 
        2.3.2  ให้ความรู้ขัน้พืน้ฐาน 
        2.3.3  ให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน 
        2.3.4  พฒันาศกัยภาพของบคุลากร   
        2.3.5  เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน  
 2.4  การจดัสง่บคุลากรของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองสว่น
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ท้องถ่ิน นติิบคุคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ไปอบรมที่ส่วน
ราชการฯ หรือสถาบนัตา่ง ๆ  ดงันี ้
        2.4.1  เพื่อพฒันาบคุลากรของสว่นราชการฯ ให้เป็นผู้บริหาร 
                  ระดบัสงู  ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด 
        2.4.2  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบคุลากร  เช่น  หลกัสตูร/โครงการ 
                  ฝึกอบรม  สมัมนาของสถาบนัการศกึษา หรือสถาบนัตา่ง ๆ 
        2.4.3  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน เช่น  หลกัสตูร/   
     โครงการฝึกอบรม  สมัมนาของสถาบนัการศกึษา หรือ  
                  สถาบนัตา่ง ๆ 
 2.5  ลกัษณะอื่นๆ 
 
3.  แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ 
 3.1  หลกัสตูร/โครงการฝึกอบรมฯ   จะต้องตอบสนองต่อผลผลิต 
วตัถปุระสงค์  ภารกิจ วิสยัทศัน์  ของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
นิติบคุคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นไปตามแผนปฏิบตัิราชการ  
และแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
 3.2  ก าหนดให้สว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ หนว่ยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู 
หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  นิติบคุคล  
เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์จดัท าแผนพฒันาบคุลากร 4  ปี และ
แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
 3.3 ก าหนดให้คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม สมัมนา เป็นกจิกรรมหลัก
ของผลผลติโดยให้ชื่อว่า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร” หรือกิจกรรมสนับสนุน
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ของผลผลติโดยให้ชื่อว่า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร”  เช่นเดียวกนั หรือรายการ
โดยให้ชื่อว่า “รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา”  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
        กรณีที่ 1 หลกัสตูร/โครงการฝึกอบรม  สมัมนา ในลกัษณะ 
   ข้อ 2.1 และ/หรือข้อ 2.2 ซึง่เป็นภารกิจหลกัของ 
   ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตาม 
   รัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน 
   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  นติิบคุคล  เอกชน  หรือ 
   กิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์เช่น  โครงการเสริมสร้างภมูิ
   ปัญญาทางบญัชีแก่เกษตร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์   
   โครงการสร้างอาชีพใหมใ่ห้คนตกงาน/วา่งงาน  
   กรมการจัดหางาน โครงการสร้างนักธุร กิจ
   INTERTRADER  กรมส่งเสริมการส่งออก    
   โครงการพฒันาศกัยภาพข้าราชการทัง้ในสว่นกลาง   
   และส่วนภูมิภาคส านักงานคณะกรรมการ 
   ข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) เป็นต้น ให้รวมหลักสูตร/
   โครงการฝึกอบรมฯ เป็นกิจกรรรมหลัก           
   1 กิจกรรม โดยให้ชื่อว่า “กิจกรรมพัฒนาบุคลากร” 
   ภายใต้ผลผลิตที่หลกัสตูร/โครงการฯ ดงักล่าว
   ส่งผลส าเร็จโดยตรงต่อผลผลตินัน้  ตวัอยา่งเช่น 
    
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์  
   ผลผลิต          :  เกษตรกรได้รับการสง่เสริมและ 
                  พฒันาศกัยภาพ 
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   กิจกรรมหลกั  :   ฝึกอบรมการจดัท าบญัชีกลุม่ 
     ต้นทนุอาชีพแก่กลุม่เปา้หมาย
     ตามโครงการ พระราชด าริ 
        กรณีที่ 2 หลกัสตูร/โครงการฝึกอบรม  สมัมนา ในลกัษณะ     
   ข้อ  2.3และ/หรือ ข้อ 2.4 และ/หรือข้อ 2.5            
   ซึง่เป็นภารกิจสนบัสนนุของสว่นราชการ รัฐวสิาหกิจ  
   หนว่ยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบั 
   ของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
   นิติบคุคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
   เช่น หลกัสตูรผู้สอบบญัชีสหกรณ์    กรมตรวจบญัชี
   สหกรณ์  หลกัสตูรการคิดเชิง วิเคราะห์และการคิด 
   เชิงมโนทศัน์    กรมการจดัหางาน  โครงการเพิ่ม 
   ศกัยภาพข้าราชการและลกูจ้าง  กรมสง่เสริม 
   การสง่ออก  โครงการพฒันาสมรรถนะข้าราชการ 
   ส านกังบประมาณ  เป็นต้น ให้รวมหลกัสตูร/ 
   โครงการฝึกอบรมฯเป็นกิจกรรรมสนับสนุน    
   1 กิจกรรมโดยให้ชื่อว่า “กิจกรรมพฒันาบุคลากร”  
   ภายใต้ผลผลิตที่หลกัสตูร/โครงการฯ ดงักล่าว 
   สนับสนุนต่อความส าเร็จของผลผลิตนัน้  
       กรณีที่ 3        หลกัสตูร/โครงการฝึกอบรม สมัมนาของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ 
     หนว่ยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ 
   องค์การมหาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และนิติบคุคลฯ     
   ไมเ่ข้าลกัษณะกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ให้รวมหลกัสตูร/โครงการ
   ฝึกอบรมฯ เป็นรายการ 1 รายการ  โดยให้ช่ือวา่  
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   “รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา” ภายใต้ 
   กิจกรรมที่หลกัสตูร/โครงการดงักลา่วสนบัสนนุตอ่ 
   ความส าเร็จของผลผลตินัน้  
 3.4  พิจารณาผลการด าเนินงานของหนว่ยงานในปีที่ผา่นมา 
 3 . 5   พิจารณากลุม่เปา้หมายที่ได้รับประโยชน์  และประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 
 3.6  พิจารณาความคุ้มคา่ของการใช้จา่ยงบประมาณ (ประหยดั 
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล) 
 3.7  การตัง้งบประมาณรายจา่ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม สมัมนา     
มีเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย  ดงันี ้

     กรณีที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานและอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย  
                 (Unit Cost) ส าหรับการฝึกอบรม/สมัมนาที่มีลกัษณะ 
                    ดงันี ้

(1) การสมัมนาหรือประชมุชีแ้จงให้กบับคุคลใน
พืน้ท่ีเป็นจ านวนมากตัง้แต ่100 คนขึน้ไป 

(2) การฝึกอบรม/สมัมนาที่เป็นหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน
หรือหลกัสตูรการปฏิบตัิงานที่ไมต้่องใช้เทคนิคสงู 

        ซึง่จดัอบรม/สมัมนาในพืน้ที่และตา่งจงัหวดั 
      กรณีที่ 2 หากพจิารณาเห็นวา่หลกัสตูร/โครงการฝึกอบรมฯ 
                     ไมเ่ป็นไปตามกรณีที่ (1) ดงักลา่วข้างต้น  ให้สว่นราชการฯ 
                     ใช้ เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย  ตามระเบียบ  
                     กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
                   ฝีกอบรมของสว่นราชการ พ.ศ. 2545   
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4.  เกณฑ์การตัง้งบประมาณรายจ่าย 
 จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
  ประเภทที่ 1   เกณฑ์มาตรฐานและอตัราคา่ใช้จา่ยตอ่หนว่ย  
          (UNIT COST)  ประกอบด้วย 
           (1) การสมัมนา  จ าแนกเป็น 
          (1.1) ข้าราชการ 

      (1.2) บคุคลภายนอก 
             (2) การฝึกอบรม จ าแนกเป็น 
                    (2.1) ข้าราชการ 
          (2.2) บคุคลภายนอก 
          ในตารางดงันี ้
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เกณฑ์มาตรฐานและอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (UNIT COST) 

 
 

 
 

รายการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย จ านวนวัน 

อัตราต่อหน่วย 
คน/วัน (บาท) 

 ราชการ เอกชน 

1. การสัมมนา     
   1.1 การประชมุชีแ้จงให้     
        ความรู้ ความเข้าใจ                 
        กบัสว่นราชการ  หรือ     
          ประชาชน  เกษตรกร              
          สหกรณ์  ฯลฯ   เพื่อให้     
          สามารถปฏิบตัิงานได้      
          ตามแนวทาง หลกัการ     
          เกณฑ์  และคูม่ือที ่     
          หนว่ยงานนัน้ก าหนด     
             - ข้าราชการ  - บคุลากร 1 400 550 

   ภายใน    
   องค์กร หรือ    
   ภายนอก    
   องค์กร    
            - บคุคลภายนอก - บคุลากร 1 190 290 

    ภายนอก    
    องค์กร    
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เกณฑ์มาตรฐานและอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (UNIT COST) 

 
 

 
 

รายการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย จ านวนวัน 

อัตราต่อหน่วย 
คน/วัน (บาท) 

 ราชการ เอกชน 

    1.2 สมัมนาเพื่อระดม     
         ความคิด แลกเปลีย่น     
         ความรู้  ความคิดเห็น     
         เพื่อน าข้อสรุปท่ีได้     
         ไปพฒันาและหรือ     
         เพิ่มประสทิธิภาพในการ     
         ปฏิบตัิงาน     
             - ข้าราชการ  - บคุลากร 1 - 2 450   600 

   ภายใน    
   องค์กร หรือ    
   ภายนอก    
   องค์กร    
2. การฝึกอบรม     
    2.1 อบรมเพื่อให้ความรู้ขัน้     
         พืน้ฐาน       
             - ข้าราชการ  - บคุลากร 3 450 600 

   ภายใน    
   องค์กร     
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เกณฑ์มาตรฐานและอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (UNIT COST) 

 
 

 
 

รายการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย จ านวนวัน 

อัตราต่อหน่วย 
คน/วัน (บาท) 

 ราชการ เอกชน 

   2.2 อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ     
        และพฒันาสมรรถนะใน      
        การปฏิบตัิงาน     
             - ข้าราชการ  - บคุลากร    
               (ไมไ่ปตา่งจงัหวดั)   ภายใน 3 - 5 550 700 

               (ไปตา่งจงัหวดั)   องค์กร หรือ 3  1,370 1,590 

   ภายนอก    
   องค์กร    
    2.3 อบรมเพื่อให้ความรู้ - ประชาชน    
          ความเข้าใจ และเพิ่ม    กลุม่    
          ประสทิธิภาพเพื่อใช้ใน เกษตรกร    
          การปฏิบตัิงาน และหรือ สหกรณ์    
          ประกอบอาชีพ วิสาหกิจ    
          - บคุคลภายนอก ขนาดยอ่ม  3 - 5 270  370 

 สถาบนั และ    
 อ่ืน ๆ       
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เกณฑ์มาตรฐานและอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (UNIT COST) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

รายการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย จ านวนวัน 

อัตราต่อหน่วย 
คน/วัน (บาท) 

 ราชการ เอกชน 

     2.4 อบรมเพื่อถ่ายทอด  - ประชาชน    
           เทคนิค และหรือ     กลุม่    
           เทคโนโลยีให้กบั     เกษตรกร    
           ประชาชน และกลุม่     สหกรณ์    
           วิชาชีพเฉพาะ     วิสาหกิจ    
          - บคุคลภายนอก     ขนาดยอ่ม 3 - 5 340 440 

     สถาบนั    
     และอ่ืน ๆ    
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ประเภทที่ 2   เกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ยตามระเบียกระทรวงการคลงั 
         วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสว่นราชการ     
          พ.ศ. 2545  ประกอบด้วย 
          (1) จดัในประเทศ  จ าแนกเป็น 

                 (1.1) ข้าราชการระดบัต้น (ระดบั1-2)  
            ระดบักลาง (ระดบั3-8)  และ 
            ระดบัสงู (ระดบั9 ขึน้ไป)   
                 (1.2) บคุคลภายนอก 

             (2) จดัในตา่งประเทศ  จ าแนกเป็น 
                 (2.1) ข้าราชการระดบัต้น/กลาง (ระดบั1-8)  
             และระดบัสงู (ระดบั9 ขึน้ไป)   

                     ในตารางดงันี ้
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เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 

รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
ก.ในประเทศ    
   1. ข้าราชการ    
       1.1 ระดับต้น (ระดับ 1-2)    
           1.1.1 ค่าวทิยากร    
                - วิทยากรที่เป็นข้าราชการ  ช.ม. 600 600 
                       พนกังานและลกูจ้างของ     
                       สว่นราชการ หนว่ยงานอิสระ    
                       ตามรัฐธรรมนญู  องค์กร    
                       ปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การ    
                       มหาชนรัฐวิสาหกิจ  และ    
                       หนว่ยงานอื่นของรัฐ    
                    - วิทยากรที่มใิช่บคุคลดงักลา่ว    
                      ข้างต้น ช.ม. 1,200 1,200 
           1.1.2 ค่าอาหาร    
                    - ครบทกุมือ้ วนั/คน 300 500 
                    - ไมค่รบทกุมือ้   วนั/คน 200 250 
            1.1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คร่ึงวนั/คน 25 50 
            1.1.4 ค่าที่พกั    
                     - พกัคนเดยีว วนั  600 
                     - พกั 2 คน ๆ ละ วนั  450 
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
            1.1.5 ค่าเบีย้เลีย้ง    
                    - ประเภท ก วนั/คน 120 120 
                    - ประเภท ข วนั/คน 72 72 
            1.1.6 ค่าพาหนะ    
                     - คา่รถโดยสาร (รถบสั)+คา่น า้มนั ครัง้/คนั 18,000 18,000 
                   - คา่แท็กซี ่ เที่ยว/คน 200 200 
            1.1.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
                    - คา่ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด     
                      การฝึกอบรม ครัง้ 800 800 
                    - คา่เอกสารและคา่เบ็ดเตลด็ คน/วนั 50 50 
      1.2 ระดับกลาง (ระดับ 3-8)    
            1.2.1 ค่าวทิยากร    
                    - วิทยากรที่เป็นข้าราชการ ช.ม. 600 600 
                      พนกังานและลกูจ้างของ    
                      สว่นราชการ หนว่ยงานอิสระ    
                      ตามรัฐธรรมนญู องค์กร    
                     ปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การ    
                     มหาชน รัฐวิสาหกิจ  และ    
                     หนว่ยงานอื่นของรัฐ    
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
                 - วิทยากรที่มิใช่บคุคลดงักลา่ว    
                    ข้างต้น ช.ม. 1,200 1,200 
             1.2.2 ค่าอาหาร    
                    - ครบทกุมือ้ วนั/คน 500 800 
                    - ไมค่รบทกุมือ้   วนั/คน 300 400 
            1.2.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คร่ึงวนั/คน 25 50 
            1.2.4 ค่าที่พกั    
                     - พกัคนเดยีว วนั  800 
                     - พกั 2 คน ๆ ละ วนั  550 
            1.2.5 ค่าเบีย้เลีย้ง    
                    - ประเภท ก วนั/คน 180 180 
                    - ประเภท ข วนั/คน 108 108 
            1.2.6 ค่าพาหนะ    
                     - คา่รถโดยสาร (รถบสั)+คา่น า้มนั ครัง้/คนั 18,000 18,000 
                   - คา่แท็กซี ่ เที่ยว/คน 200 200 
            1.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
                    - คา่ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด     
                      การฝึกอบรม ครัง้ 800 800 
                    - คา่เอกสารและคา่เบ็ดเตลด็ คน/วนั 50 50 
      1.3 ระดับสูง (ระดับ 9 ขึน้ไป)    
            1.3.1 ค่าวทิยากร    
                    - วิทยากรที่เป็นข้าราชการ ช.ม. 800 800 
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
                      พนกังานและลกูจ้างของ    
                      สว่นราชการ หนว่ยงานอิสระ    
                      ตามรัฐธรรมนญู องค์กร    
                      ปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การ    
                      มหาชน รัฐวิสาหกิจ  และ    

                      หนว่ยงานอื่นของรัฐ    
                    - วิทยากรที่มใิช่บคุคลดงักลา่ว    
                      ข้างต้น ช.ม. 1,600 1,600 
             1.3.2 ค่าอาหาร    
                    - ครบทกุมือ้ วนั/คน 700 1,000 
                    - ไมค่รบทกุมือ้   วนั/คน 400 500 
            1.3.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คร่ึงวนั/คน 25 50 
            1.3.4 ค่าที่พกั    
                     - พกัคนเดยีว วนั  1,600 
                     - พกั 2 คน ๆ ละ วนั  1,100 
            1.3.5 ค่าเบีย้เลีย้ง    
                    - ประเภท ก วนั/คน 240 240 
                    - ประเภท ข วนั/คน 144 144 
            1.3.6 ค่าพาหนะ    
                     - คา่รถโดยสาร (รถตู้ )+คา่น า้มนั วนั/คนั 2,500 2,500 
                   - คา่โดยสารเคร่ืองบิน เที่ยว/คน 2,200 2,200 
                   - คา่แท็กซี ่ เที่ยว/คน 200 200 
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
            1.3.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
                    - คา่ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด     
                      การฝึกอบรม ครัง้ 800 800 
                    - คา่เอกสารและคา่เบ็ดเตลด็ คน/วนั 100 100 
                    - คา่กระเป๋าเอกสารส าหรับผู้ เข้า    

                      รับการฝึกอบรม ใบ 300 300 
2. บุคคลภายนอก    
           2.1.1 ค่าวทิยากร    
                - วิทยากรที่เป็นข้าราชการ  ช.ม. 600 600 
                       พนกังานและลกูจ้างของ     
                       สว่นราชการ หนว่ยงานอิสระ    
                       ตามรัฐธรรมนญู  องค์กร    
                       ปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การ    
                       มหาชนรัฐวิสาหกิจ  และ    
                       หนว่ยงานอื่นของรัฐ    
                    - วิทยากรที่มใิช่บคุคลดงักลา่ว    
                      ข้างต้น ช.ม. 1,200 1,200 
           2.1.2 ค่าอาหาร    
                    - ครบทกุมือ้ วนั/คน 150 250 
                    - ไมค่รบทกุมือ้   วนั/คน 75 125 
                    - ไมจ่ดัอาหารให้    
                       ( ไมจ่ดั 3 มือ้) วนั/คน 120 120 
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
                      ( ไมจ่ดั 2 มือ้) วนั/คน 80 80 
                       ( ไมจ่ดั 1 มือ้) วนั/คน 40 40 
            2.1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คร่ึงวนั/คน 25 50 
            2.1.4 ค่าที่พกั วนั/คน  300 
            2.1.5 ค่าพาหนะ เที่ยว/คน 100 100 
            2.1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
                    - คา่ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด    
                      การฝึกอบรม ครัง้ 800 800 
                    - คา่เอกสารและคา่เบ็ดเตลด็ คน/วนั 50 50 
ข. ต่างประเทศ    
   1. ข้าราชการ    
       1.1 ระดับต้น/กลาง (ระดบั 1-8)    
        1.1.1 ค่าอาหาร วนั/คน  2,500 
        1.1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คร่ึงวนั/คน  100 
        1.1.3 ค่าที่พกั    
                 - พกัคนเดยีว    
                    ประเภท ก วนั  6,000 
                    ประเภท ข วนั  4,000 
                    ประเภท ค วนั  2,400 
                 - พกั 2 คน ๆ ละ    
                    ประเภท ก วนั  4,200 
                    ประเภท ข วนั  2,800 
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

 
ราชการ เอกชน 

                    ประเภท ค วนั  1,700 
        1.1.4 ค่าลงทะเบียน    
                (ให้เบิกจ่ายได้เทา่ทีจ่่ายจริงใน    
                 อตัราที่หนว่ยงานผู้จดัเรียกเก็บ)    
        1.1.5 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบนิ ครัง้/คน  500 
        1.1.6 ค่าพาหนะ     
                    - คา่โดยสารเคร่ืองบิน     
                         (ชัน้ต ่าสดุและเบิกได้เทา่ที่จา่ยจริง)    
                   - คา่แท็กซี่ไปสนามบิน เที่ยว/คน  250 
        1.1.7 ค่าเคร่ืองแต่งตัว    
                    - เบิกจา่ยตามระเบยีบกระทรวง    
                       การคลงัฯ  2 ปีตอ่ครัง้    
                       (ระดบั 5 ลงมา) ครัง้/คน 7,500 7,500 
                       (ระดบั 6 ขึน้ไป) ครัง้/คน 9,000 9,000 
        1.1.8 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ    
                (วีซ่า) เทา่ที่จา่ยจริง    
        1.1.9 ค่าธรรมเนียมในการจัดท า    
                หนังสือเดนิทางราชการ    
                (Official Passport) ครัง้/คน 1,000 1,000 
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
1.2 ระดับสูง (ระดับ 9 ขึน้ไป)    
        1.2.1 ค่าอาหาร วนั/คน  2,500 
        1.2.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม คร่ึงวนั/คน  100 
        1.2.3 ค่าที่พกั    
                 - พกัคนเดยีว    
                    ประเภท ก วนั  8,000 
                    ประเภท ข วนั  5,600 
                    ประเภท ค วนั  3,600 
                 - พกั 2 คน ๆ ละ    
                    ประเภท ก วนั  5,600 
                    ประเภท ข วนั  3,900 
                    ประเภท ค วนั  2,500 
        1.2.4 ค่าลงทะเบียน    
                (ให้เบิกจ่ายได้เทา่ทีจ่่ายจริงใน    
                 อตัราที่หนว่ยงานผู้จดัเรียกเก็บ)    
        1.2.5 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบนิ ครัง้/คน  500 
        1.2.6 ค่าพาหนะ     
               - คา่โดยสารเคร่ืองบิน     
                 (ชัน้ธุรกิจ หรือชัน้หนึง่และเบิกได้     
                   เทา่ที่จ่ายจริง)    
               - คา่แท็กซี่ไปสนามบิน เที่ยว/คน  250 
        1.2.7 ค่าเคร่ืองแต่งตัว    
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รายการ หน่วย 
สถานที่ 

ราชการ เอกชน 
                    - เบิกจา่ยตามระเบยีบกระทรวง    
                       การคลงัฯ  2 ปีตอ่ครัง้    
                       (ระดบั 6 ขึน้ไป) ครัง้/คน 9,000 9,000 
        1.2.8 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ    
                (วีซ่า) เทา่ที่จา่ยจริง    
        1.2.9 ค่าธรรมเนียมในการจัดท า    
                หนังสือเดนิทางราชการ    
                (Official Passport) ครัง้/คน 1,000 1,000 
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5. แบบฟอร์มค าชีแ้จงการพิจารณางบประมาณ  
 ก าหนดให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู 
หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
นิติบคุคล  เอกชน  หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์จดัท ารายละเอียด
คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม สมัมนาเป็นหลกัสตูร/โครงการตามแบบฟอร์มค าชีแ้จง
การพิจารณางบประมาณคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม สมัมนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550  
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ภาคผนวก  
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ข้อสงัเกตของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม 
สัมมนา  ประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 
   (1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนด
แผนงานฝึกอบรม  สมัมนาไว้เป็นภาพกว้าง  ท าให้สว่นราชการต้องจดัท า
โครงการตามค าแนะน าของ ก.พ.ร. มากกวา่การค านงึถงึกลุม่เปา้หมายหรือ
ผลลพัธ์ตามภารกิจของสว่นราชการ 
                การตัง้งบประมาณหลกัสตูรการฝึกอบรมส าหรับบคุคลภายนอก
ของสว่นราชการ มีความซ า้ซ้อนและกลุม่เปา้หมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
กลุม่เดยีวกนั จึงเห็นควรให้สว่นราชการจดัท าแผนบรูณาการร่วมกนั เพื่อลด
ความซ า้ซ้อนและประหยดังบประมาณ ส าหรับหลกัสตูรการฝึกอบรมบคุลากร
ของภาครัฐที่สว่นราชการต้องด าเนินการตามนโยบายการพฒันาบคุลากร    
สว่นราชการควรจะต้องค านงึถึงประสทิธิภาพมากกวา่ปริมาณหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมที่ด าเนินการเป็นประจ าทกุปี และควรให้มีการวดัผลเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 (2) การใช้อตัราคา่ใช้จา่ยที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลงั 
             สว่นราชการประมาณการคา่ใช้จา่ยของโครงการ/กิจกรรม/
หลกัสตูร การฝึกอบรม  สมัมนา  คา่จ้างที่ปรึกษา  และคา่ใช้จา่ยเดินทางไป
ราชการตา่งประเทศ  โดยใช้อตัราที่กระทรวงการคลงัก าหนด ซึง่สว่นใหญ่มกัจะ
ใช้ในอตัราขัน้สงู  ดงันัน้  เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอยา่งประหยดัและ    
มีประสทิธิภาพสงูสดุ  คณะอนกุรรมาธิการฯ เห็นควรให้รัฐบาลมอบให้ 
ส านกังบประมาณพิจารณาจดัท าอตัราคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณเก่ียวกบั 
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การฝึกอบรม  สมัมนา   คา่จ้างทีป่รึกษา  และคา่ใช้จา่ยเดินทางไปราชการทัง้ใน 
และตา่งประเทศที่เหมาะสมกบังานในแตล่ะประเภท  เพื่อให้สว่นราชการน าไป 
ประกอบการตัง้งบประมาณในปีตอ่ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 
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วิธีการค านวณอตัราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (UNIT COST) 
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ค าจ ากดัความตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 

 
 
 “การฝึกอบรม” หมายความวา่   การอบรม  การประชมุทางวชิาการหรือ 
  เชิงปฏิบตักิาร การสมัมนาทางวชิาการหรือเชิงปฏิบตัิการ 
  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศกึษา  การดงูาน  การฝึกงาน 
  หรือที่เรียกช่ืออยา่งอื่นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมี 
  โครงการหรือหลกัสตูรและชว่งเวลาจดัที่แนน่อนที่มวีตัถ ุ
  ประสงค์เพื่อพฒันาบคุคลหรือเพิม่ประสทิธิภาพในการ 
  ปฏิบตัิงาน  โดยไมม่ีการรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
  วิชาชีพ 
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก”  หมายความวา่  การฝึกอบรมทีผู่้ เข้ารับการ 
  ฝึกอบรม สว่นใหญ่มใิช่ข้าราชการ  พนกังาน หรือลกูจ้างของ
  ทางราชการ 
“การอบรม” หมายความวา่  การอบรม  การให้ความรู้โดยการบรรยาย 
  และตอบปัญหาจากวิทยากรเพียงฝ่ายเดียว 
“การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิาร”  หมายความวา่  การประชมุใน 
  ลกัษณะเป็นการระดมความคิด  การแลกเปลีย่นความรู้  
  ความคิดเห็น เพื่อน าข้อสรุปท่ีได้ไปพฒันาหรือเพิ่ม 
  ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและอาจก าหนดให้มีการฝึก 
  ปฏิบตัิด้วยก็ได้ 
“การดูงาน” หมายความวา่  การเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ด้วย 
  การสงัเกตการณ์  ซึง่ได้ก าหนดไว้ในหลกัสตูรหรือโครงการ 
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  ให้ดงูานก่อน ระหวา่ง หรือหลงัการฝึกอบรม และหมายรวม 
  ถึงหลกัสตูร หรือโครงการท่ีก าหนดเฉพาะการดงูานภายใน 
  ประเทศที่สว่นราชการจดัขึน้ 
“ค่าอาหาร” หมายความวา่  คา่อาหารเช้า  อาหารกลางวนั และ 
  อาหารเย็น 
“ค่าเบีย้เลีย้ง” 1. ประเภท ก หมายความวา่ 
          1.1 การเดินทางไปราชการนอกจงัหวดัพืน้ท่ี 
                ตัง้ส านกังาน ซึง่ปฏิบตัิราชการปกติ 
          1.2 การเดินทางไปราชการจากอ าเภอหนึง่ไป 
                ปฏิบตัิราชการในอ าเภอเมืองในจงัหวดั 
    เดียวกนั 
  2. ประเภท ข  หมายความวา่ 
           2.1 การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่น  
                 นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก 
           2.2 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพ 
                 มหานคร  ซึง่เป็นท่ีตัง้ส านกังาน  ซึง่ 
    ปฏิบตัิราชการปกต ิ
“ค่าที่พักในต่างประเทศ” 
          (1.) ประเภท ก.   ได้แก่   ประเทศ  รัฐ  เมือง 
          1. เครือรัฐออสเตรเลยี        2. สาธารณรัฐออสเตรีย 
          3. ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก       4. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
          5. สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั         6. ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 
          7. ราชอาณาจกัรนอร์เวย์       8. ราชอาณาจกัรสวเีดน 
          9. สมาพนัธรัฐสวิส (สวติเซอร์แลนด์) 
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         10.ราชอาณาจกัรเบลเยีย่ม      11. แคนาดา 
         12. สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลใีต้)    13. สาธารณรัฐโปรตเุกส 
         14. ไต้หวนั                    15. สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 
         16. สาธารณรรัฐโปแลนด์     17. กมัพชูา 
         18. ราชรัฐลกัเซมเบอร์ก     19. สาธารณรัฐชิล ี
          20. นิวซีแลนด์      21. ฮ่องกง 
                       22. สาธารณรัฐฟิลปิปินส์     23. สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
          24. สาธารณรัฐตรุกี      25. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
          26. สาธารณรัฐฮงัการี                    27. สหพนัธ์สาธารณรัฐ 
                       28. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์                     ยโูกสลาเวีย  
                       29. ราชอาณาจกัรโมร๊อกโค     30. มอริเซียส 
          31. สาธารณรัฐเช็ก      32. สาธารณรัฐสโลวกั 
          33. ราชรัฐโมนาโก      34. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
          35. สหพนัธ์รัฐรัสเซีย      36. ญ่ีปุ่ น 
                       37. สหรัฐอเมริกา      38. สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่ 
              และไอร์แลนด์เหนือ 
         39. ราชอาณาจกัรสเปน     40. สาธารณรัฐอิตาล ี
         41. สาธารณรัฐสงิคโปร์ 
           (2). ประเภท ข.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
          1. รัฐบาห์เรน         2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
          3. สาธารณรัฐไซปรัส         4. สาธารณรัฐอินเดีย 
          5. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน        6. สาธารณรัฐอิรัก 
          7. รัฐอิสราเอล         8. ราชอาณาจกัรฮชัไมด์                 
                       9. รัฐคเูวต              จอร์แดน 



 39 

                    10. สาธารณรัฐอิสลาปากีสถาน      11. รัฐสลุตา่นโอมาน 
       12. รัฐกาตาร์        13. ราชอาณาจกัร 
       14. สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ        ซาอดุิอาระเบีย 
       15. เนกาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน)     16. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
       17. ราชอาณาจกัรตองกา       18. ราชรัฐอนัดอร์รา 
       19. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)       20. โรมาเนีย 
       21. สาธารณรัฐบรุุนด ี        22. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
                    23. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง       24. สาธารณรัฐซาด 
       25. สาธารณรัฐโกตดิววัร์ (ไอเวอรีโสล)   26. สาธารณรัฐจิบตูี 
       27. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์       28. สาธารณรัฐแกมเบยี   
       29. สาธารณรัฐกานา        30. สาธารณรัฐเคนยา 
       31.สาธารณรัฐมาล ี        32. สาธารณรัฐอิสลาม 
       33. สาธารณรัฐไนเจอร์              มอริเตเนีย   
       34. สาธารณรัฐเซเนกลั        35. สหพนัสาธารณรัฐไนจีเรีย 
                    36. สาธารณรัฐเซยีร์ราลโีอน       37. สาธารณรัฐแทนซาเนีย 
                    38. สาธารณรัฐเบนิน        39. เครือรัฐบาฮามาส 
       40. สาธารณรัฐคอสตาริกา       41. สาธารณรัฐปานามา 
       42. สาธารณรัฐนิแดดและโตเบโก        43. จาเมกา 
       44. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา       45. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
                    46. สาธารณรัฐสโลวีเนีย        47. สาธารณรัฐบอสเนยีและ 
       48. สาธารณรัฐมาซิโตเนีย             เฮอร์เซโกวีนา 
       49. สาธารณรัฐอาเมเนีย         50. สาธารณรัฐเอเซอร์ไบจาน 
       51. สาธารณรัฐเบลารุส         52. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
       53. จอร์เจีย          54. สาธารณรัฐคาซคัสถาน 
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       55. สาธารณรัฐคีร์กิชสถาน        56. สาธารณรัฐลตัเวีย 
       57. สาธารณรัฐลทิวัเนีย         58. สาธารณรัฐมอลโดวา 
                    59. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน        60. เตร์กเมนิสถาน 
       61. ยเูครน          62. สาธารณรัฐอชุเบกิสถาน 
       63. สาธารณรัฐสงัคมนิยม        64. สหรัฐเม็กซิโก 
             ประชาธิปไตยศรีลงักา        65. มาเลเซีย 
       66. ราชอาณาจกัรเนปาล        67. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
       68. สาธารณรัฐบลัแกเรีย        69. สาธารณรัฐยกูนัดา 
      70. สาธารณรัฐแซมเบีย           71. สาธารณรัฐซมิบบัเว 
      72. สาธารณรัฐตนูิเซีย 
         (3). ประเภท ค.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมืองอื่น ๆ  นอกจาก 
           ที่ก าหนดในประเภท ก.  และประเภท ข. 
 
 

.................................... 


