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บทที่ 1 

หลักการทั่วไป 
 

ความสําคัญและความเปนมา 
 จากสถานการณในปจจุบัน การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีการพัฒนาบุคลากร 

อยางตอเนื่อง เพราะบุคลากรเปนกลไกสําคัญท่ีจะผลักดันใหหนวยงานภาครัฐขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล กรมสงเสริมการเกษตรจึงตองมีการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีการใชจาย

งบประมาณตามแผนงานโครงการประจําป  

 ดังนั้น  เพ่ือใหการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน เปนไปอยางเหมาะสม คุมคา 

ถูกตอง และโปรงใส ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของ จึงมีแนวคิด        

ในการจัดทําคูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน เพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน 

มีความเขาใจในเบื้องตน และสามารถนําหลักการในการปฏิบัติงานไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานตรวจสอบจริง

รวมท้ังสามารถประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

โดยเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในตองดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบรหิารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

 2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน  

 3. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ  

 1. เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการจัดงานเพียงพอและเหมาะสม 

 2. เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและ

การจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

 3. เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เรื่องการเบิกจายคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและการจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 4. เพ่ือใหทราบปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและ

การจัดงาน เพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ  
 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนหลักฐานใบสําคัญ 

 1. คาใชจายในการฝกอบรม 

 2. คาใชจายในการจัดงาน  
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บทที่ 2 

สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 

ความหมายของการฝกอบรม การจัดงาน 
 “การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา

ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงานหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 “การดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ 

ซ่ึงกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม หรือกําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศ 

ใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศและหมายความรวมถึง

โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหนวยงานของรัฐจัดข้ึน 

 “การจัดงาน” หมายความวา การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบาย

ของทางราชการ 

 “การประชุมระหวางประเทศ” หมายความวา การประชุมหรือสัมมนาระหวางประเทศ 

ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศจัด หรือจัดรวมกัน 

ในประเทศไทย โดยมีผูแทนจากสองประเทศข้ึนไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา 

หลักการของการกําหนดระเบียบ 
 1. เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 2. เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา    

ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถเอ้ือประโยชนใหปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

 3. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐบริหารการใชจายงบประมาณตามโครงการฝกอบรมภายในขอบเขต 

ท่ีกําหนดอยางเหมาะสมและประหยัด 

ประเภทการจัดฝกอบรม 
 1. การฝกอบรมประเภท ก หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง  เปน

บุคลากรของรัฐ ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ขาราชการตําแหนง

ประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

 2. การฝกอบรมประเภท ข หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง 

เปนบุคลากรของรัฐ ซ่ึงเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส 

ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ขาราชการ

ตําแหนงประเภทอํานวยระดับตน หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

 3. การฝกอบรมบุคคลภายนอก  หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง

มิใชบุคลากรของรัฐ 
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บุคลท่ีมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 
 1. ประธานในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 

 2. เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการจัดฝกอบรม 

 3. วิทยากร 

 4. ผูเขารับการฝกอบรม 

 5. ผูสังเกตการณ 

 การเทียบตําแหนงตาม ขอ 1, 2, 3 และ 5 ท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐเพ่ือเบิกคาใชจายในการ

ฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. บุคคลท่ีเคยเปนบุคลากรของรัฐมาแลวใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทายกอน

ออกจากราชการหรือออกจากงาน แลวแตกรณี 

 2. บุคคลท่ีกระทรวงการคลังเคยเทียบตําแหนงไวแลว 

 3. วิทยากรในการฝกอบรมประเภท ก ใหเทียบเทาขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

สําหรับวิทยากรในการฝกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหเทียบเทาขาราชการ

ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

 4. นอกจากบุคคลในขอ 1, 2, หรือ 3 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาเทียบ

ตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลัง เปนเกณฑในการพิจารณา 

 5. การเทียบตําแหนงผูเขารับการฝกอบรมท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกคาใชจายใหสวน

ราชการท่ีเปนผูจัดฝกอบรมเทียบตําแหนง ดังนี้ 

 5.1 ผู เขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ก ใหเทียบไดไมเกินสิทธ ิ

ของขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

 5.2 ผู เขารับการฝกอบรมในการฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหเทียบไดไมเกินสิทธ ิ

ของขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 

คาใชจายในการจัดฝกอบรม ไดแก 

 1. คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม 

 2. คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 

 3. คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 

 4. คาประกาศนียบัตร 

 5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

 6. คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

 7. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

 8. คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

 9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 10. คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับหารฝกอบรม 

 11. คาของสมนาคุณในการดูงาน 

 12. คาสมนาคุณวิทยากร 
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 13. คาอาหาร 

 14. คาเชาท่ีพัก 

 15. คายานพาหนะ 

คาวิทยากร 
 ใหคํานิยามได ดังนี้ 

 1. ผูบรรยาย 

 2. ผูอภิปราย 

 3. ผูทําหนาท่ีใหความรู (วิทยากรประจํากลุม) 

 4. ผูดําเนินการอภิปราย 

 ประเภทของวิทยากร 

       1. วิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรัฐ หมายถึง ขาราชการทุกประเภทรวมท้ังพนักงาน ลูกจาง 

ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 2. วิทยากรท่ีเปนบุคคลภายนอก หมายถึง วิทยากรท่ีมิใชบุคคลตามขอ 1 

คาเชาท่ีพัก 
 1. คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองท่ีสถานท่ีพักแรม

เรียกเก็บ กรณีท่ีผูเขาพักเพียงคนเดียว 

 2. คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักท่ีสถานท่ีพักแรมเรียกเก็บกรณีท่ี 

ผูเชาเขาพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไป 
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บทที่ 3 

แนวทางปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา 
 

 การจัดฝกอบรม/สัมมนา มีวิธีการหรือกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสําเร็จ สรุปเปน

กระบวนการหลักได 7 กระบวนการ ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นตามแผนผัง (Flowchart) ตอไปนี้ 
 

Flowchart แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐาน

กระบวนการ 
1 
 
 

 - จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ  

คว าม ถู กต อ ง
ความครบถวน
ของเอกสาร 

2  - ตรวจสอบเอกสารโครงการ รายละเอียด 
กํ าหนดการฝ ก อบรม  และว ง เ งิ น
งบประมาณโครงการ 
 

คว าม ถู กต อ ง
ความครบถวน
ของเอกสาร 

3  - บันทึกขออนุมัติโครงการพรอมท้ังแนบ
โครงการท่ีมีงบประมาณและกําหนดการ 
- สัญญายืมเงินราชการ 

คว าม ถู กต อ ง
ความครบถวน
ของเอกสาร 

4  - ตรวจสอบสญัญายืมเงินราชการ พรอมท้ัง
เอกสารแนบตาง ๆ 
- ไมอนุมัติ สงเรื่องกลับไปแกไข 
- อนุมัต ิไดรับเงินตามสัญญายืมเงิน 

คว าม ถู กต อ ง
ความครบถวน
ของเอกสาร 

5  - ดําเนินการดานสถานท่ีท่ีใช ในการ
ฝกอบรม/สัมมนา 
- ดําเนินการดานวิทยากร 
- ดําเนินการดานธุรการการจัดฝกอบรม 
- ดําเนินการดานการเงินสําหรับใชใน
การจัดฝกอบรม 

ความถูกตอง
ความครบถวน
ของเอกสาร และ
หลักเกณฑของ
กระทรวงการคลัง 

6  - สรุปแบบประเมินผลการฝกอบรม 
จัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ 
- สรุปคาใชจายของท้ังโครงการ ทํารายงาน
เสนอหัวหนาสวนราชการ 

คว าม ถู กต อ ง
ความครบถวน
ของเอกสาร 

7  - ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญตาง ๆ 
 
 
 

คว าม ถู กต อ ง
ความครบถวน
ของเอกสาร 
ความทันเวลา 

 

จัดทําโครงการ
ฝกอบรม 

ดําเนินการ 

จัดฝกอบรม 

สรุปผลการฝกอบรม 

สงใบสําคัญชดใชเงินยืม

และชําระเงินคืน 

จัดทําสญัญายมื  

เงินราชการ 

 ขออนุมัติโครงการ 
ไม

อนุมัติ 
อนุมัติ 

 ตรวจสอบสัญญา 

ยืมเงิน 

ไม

อนุมัติ 
อนุมัติ 
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การจัดทําโครงการ การฝกอบรม และการจัดงาน  
      การจัดทําโครงการเปนข้ันตอนในการศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการฝกอบรม โดยรายละเอียด

โครงการเปนไปตามแบบฟอรมการเขียนโครงการ รายละเอียดประกอบดวย 

      1. ชื่อโครงการ 

               2. หลักการและเหตุผล 
          ระบุความสําคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎี และเหตุผล ความจําเปนท่ีตองดําเนินการ
ตามโครงการนี้  โดยชี้ใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน และสาเหตุของปญหา หรืออาจจะระบุสิ่งท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึน
อันเนื่องมาจากความสําเร็จของโครงการ  
               3. วัตถุประสงค 
         ควรเขียนใหอยูในรูปการลดหรือขจัดปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีตองการเพ่ิมข้ึนไมจําเปนตองเขียน
วัตถุประสงคหลายขอ เพราะจํานวนขอของวัตถุประสงคไมไดแสดงถึงความมีคุณภาพของโครงการแตอยางใด   
บางครั้งเขียนเกินจริงซ่ึงเม่ือประเมินโครงการก็ไมมีทางสําเร็จได  ฉะนั้น ตองระบุใหชัดเจน รัดกุม และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง การเขียนวัตถุประสงคตองครอบคลุมเหตุผลท่ีจะทําโครงการ โดยจัดลําดับแยกเปนขอ ๆ  เพ่ือ
ความเขาใจงาย และชัดเจน 

    4. กลวิธีการดําเนินการ 
         บอกรายละเอียดวิธีดําเนินการโครงการ  
              5. เปาหมาย 
         เปาหมายของโครงการ เปนการบอกถึงความตองการ หรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีระบุในเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ  เวลาและพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการ 
              6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
        เปนการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการโดยระบุเวลาท่ีใชเริ่มตน
ตั้งแตวัน เดือน ป และสิ้นสุด หรือแลวเสร็จใน วัน เดือน ปอะไร ท่ีชัดเจน 
              7. สถานท่ีดําเนินการ 
        คือสถานท่ี บริเวณ พ้ืนท่ี อาคาร ท่ีใชจัดกิจกรรมตามโครงการ กรณีเปนการจัดประชุมในสถานท่ี
ของเอกชน เชน โรงแรม รีสอรท ศูนยประชุม ฯ  ใหระบุเหตุผลความจําเปนในการใชสถานท่ีดังกลาวไวดวย 
              8. วิทยากร  
        ระบุชื่อวิทยากร ตําแหนง และสถานท่ีปฏิบัติงานอยูของวิทยากร พรอมท้ังจัดทํากําหนดการแนบ
ทายโครงการสงดวย  
              9. งบประมาณ 
         หรือคาใชจายการดําเนินงานตามโครงการตองใชงบประมาณหรือคาใชจายท่ีระบุถึงจํานวนเงิน  
จํานวนวัสดุ  ครุภัณฑ  หรือจํานวนบุคคล และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการ  สําหรับงบประมาณ ควร
ระบุใหชัดเจนวามีคาใชจายอะไรบางเปนขอๆพรอมท้ังระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณท่ีสนับสนุน 
              10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           ผูจัดทําโครงการ หนวยท่ีเสนอดําเนินการจัดทําโครงการ 
              11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
           บอกประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยระบุวา ใครจะไดรับ
ประโยชนอยางไร  มากนอยเพียงใด  มีผลเชิงบวกอยางไรบาง กลาวถึงผลประโยชนท่ีพึงจะไดรับจากความสําเร็จ
ของโครงการ  เปนการคาดคะเนผลท่ีจะไดรับเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ  ซ่ึงผลท่ีไดรับตองเปนไปในทางท่ีดี 
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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              12. การประเมินผล/ตัวชี้วัด  
           เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  ซ่ึงตองระบุวิธีการประเมินผลใหชัดเจนวาจะ
ประเมินโดยวิธีใด อาจเขียนเปนขอ ๆ หรือเขียนรวม ๆ กันก็ได เชน จากการสังเกต จากการตอบแบบสอบถาม 
พรอมกับใสตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการดวย 
 

ข้ันตอนการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา 

 ผูตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดทําสัญญายืมเงินราชการเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจายในการ

ฝกอบรม ท่ีมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ผูจัดฝกอบรมสรุปผลการฝกอบรม เพ่ือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

 2. รับเอกสารใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรมและรับคืนเงินเหลือจายจากการฝกอบรม 

เพ่ือตรวจสอบใบสําคัญและหักลางเงินยืมราชการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงิน 

 3. นําเอกสารใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรมมาตรวจสอบโดยพิจารณาจากเอกสารประกอบ 

การเบิกเงินคาใชจายในการฝกอบรมวาถูกตองตามระเบียบหรือไม เชน 

 3.1  การเบิกจายคาใชจายเก่ียวกับการใชและตกแตงสถานท่ีฝกอบรมถูกตองหรือไม 

 3.2  การเบิกคาของสมนาคุณในการดูงาน เบิกจายถูกตองหรือไม 

 3.3  การเบิกจายคากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม เบิกจายถูกตองหรือไม 

 3.4  การเบิกจายท่ีเก่ียวของกับพัสดุ มีการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบพัสดุหรือไม 

 3.5  การเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกจายตามบัญชีหมายเลข 2 หรือไม 

 3.6  การเบิกจายคาอาหารผูเขารับการฝกอบรม เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดหรือไม 

 3.7  การเบิกจายคาสมมาคุณวิทยากร เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดหรือไม 

 3.8  มีการนับเวลาในการจายคาสมนาคุณวิทยากรถูกตองหรือไม 

 3.9  คาเชาท่ีพัก เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดหรือไม 

 3.10  มีการคํานวณการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝกอบรมถูกตองหรือไม 

 3.11  ลายมือชื่อผูเขารับการอบรมครบถวนถูกตองและสัมพันธกับการเบิกคาใชจายหรือไม 

 4. เม่ือตรวจสอบใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรมเรียบรอยแลว จึงออกใบเสร็จรับเงินและ

ใบสําคัญเพ่ือเปนหลักฐานในการหักลางเงินยืม 

 5. นําใบสําคัญคาใชจาย เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตคาใชจาย 

 6. จัดเก็บเอกสารท่ีไดรับการอนุมัติคาใชจายเรียบรอยแลว เพ่ือรอรับการตรวจสอบจากหนวยงาน

ตรวจสอบ 
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บทท่ี 4 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน 

  
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน จําเปนตอง

ดําเนินการอยางเปนข้ันตอน เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางม่ันใจและไดผลงาน

ท่ีมีคุณภาพ มีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การวางแผนการตรวจสอบ (Engagement Plan)   

 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  2.1 จัดทํากระดาษทําการ (Working Papers) 

  2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     2.3 สรุปผลการตรวจสอบ 

 3. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นตามแผนผัง (Flowchart) ตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 
 

 

                  1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  การตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการจัดงาน โดยกําหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบภายใน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

                          1.1  การกําหนดประเด็นการตรวจสอบ เปนการกําหนดในเรื่องความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจ ซ่ึงอาจสงผลใหไมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงาน งาน/
โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดําเนินการ ดังนี้  

 

การวางแผนการตรวจสอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน

เมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ

- รวบรวมหลักฐาน

- รวบรวมกระดาษทําการ

- สรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทํารายงาน จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

กระดาษทําการ
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                           1.1.1 รวบรวมขอมูลรายละเอียด แผนงาน งาน/โครงการท่ีจะตรวจสอบ รายละเอียด
งบประมาณท่ีไดรับ คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ   
                           1.1.2 วิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาศึกษาวิเคราะหวาขอเท็จจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน มีความแตกตางจากกฎระเบียบ หลักเกณฑหรือสิ่งที่ควรจะเปน ตามแผนงาน 
งาน/โครงการ หรือไม ถามีขอแตกตางและเกิดผลกระทบตอผลสําเร็จของแผนงาน งาน/โครงการ ประเด็น    
การตรวจสอบ ดังนี้ 
                                   1) หนวยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการจัดงานเพียงพอและเหมาะสม 
                                   2) หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ครบถวน 
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
                                   3) หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
                                   4) หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เรื่องคาใชจายในการฝกอบรม
และการจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                          1.1.3 กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ เม่ือไดประเด็นการตรวจสอบแลว ข้ันตอน 
ตอไปคือกําหนดวัตถุประสงควาในประเด็นการตรวจสอบดังกลาวจะตรวจสอบ เพ่ือใหทราบขอเท็จจริง  
ปญหา อุปสรรคและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังสาเหตุและขอเสนอแนะ กําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบ  
ดังนี้ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
1. หนวยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายใน  
เรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและ
การจัดงานเพียงพอและเหมาะสม 

1. เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีระบบการควบคุม
ภายในเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม
และการจัดงานเพียงพอและเหมาะสม 

2.  หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงาน 
เรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 
ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงาน
เรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและ     
การจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

3.  หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเรื่อง         
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน ครบถวน 
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
4 . หนวยรับตรวจมีการปฏิบตัิงานในระบบ 

GFMIS เรื่องคาใชจายในการฝกอบรมและ     
การจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

3. เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงาน  ใน
ระบบ GFMIS เรื่องการเบิกจายคาใชจายใน     การ
ฝกอบรมและการจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไป
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ประเด็นการตรวจสอบ 1 – 4 4. เพ่ือใหทราบปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและ    
การจัดงาน เพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุง      
การปฏิบัติงาน 
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                            1.1.4  กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ เม่ือกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับ
ประเด็นการตรวจสอบแลว ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การตรวจสอบดังกลาว โดยขอบเขตการตรวจสอบตองครอบคลุมถึงระบบงาน เอกสาร หลักฐาน ระยะเวลา  
 
             2. จัดทํากระดาษทําการ (Working Papers) 

                การจัดทํากระดาษทําการ (Working Papers) การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและ 

การจัดงานจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกรายละเอียดการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบ 

ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ขอมูลจากการประเมินและวิเคราะห เพ่ือชวยในการสรุปผลการ

ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ โดยกําหนดรูปแบบกระดาษทําการใหสอดคลองกับประเด็นการ

ตรวจสอบ การกําหนดแบบฟอรมกระดาษทําการ  ดังนี้ 
 

ชื่อกระดาษทําการ 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

รายละเอียดการตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
1. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีระบบ  
การควบคุมภายในเรื่องการเบิกจายคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการจัดงาน มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
 

1. ประเมินการเบิกจายคาใชจาย 
ในการฝกอบรม 
2. ประเมินการเบิกจายคาใชจาย 
ในการจัดงาน 
3. ประเมินการจัดทําสัญญายืมเงิน 

WP TE_01 

2. กระดาษทําการตรวจสอบคาใชจาย       
ในการฝกอบรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการเบิก 
คาใชจายในการฝกอบรม ครบถวน ถูกตอง 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ   
สั่งการท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ/หลักสูตร 
2. การจัดซ้ือจัดจาง  
3. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 
4. ความครบถวนของหลักฐานการจาย 
5. แบบฟอรมการจายตามระเบียบ 
6. การอนุมัติการเบิกจาย 
7. การประทับตราจาย 

WP TE_02 

3. กระดาษทําการตรวจสอบคาใชจาย       
ในการจัดงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการเบิก 
คาใชจายในการจัดงาน ครบถวน ถูกตอง 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ   
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 

1. โครงการจัดงาน 
2. การจัดซ้ือจัดจาง  
3. การเบิกคาใชจายตามระเบียบ 
4. ความครบถวนของหลักฐานการจาย 
5. การอนุมัติการเบิกจาย 
6. การประทับตราจาย 

WP TE_03 

4. กระดาษทําการตรวจสอบสัญญาการยืม
เงินเพ่ือใชในการฝกอบรมและจัดงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. การจัดทําสัญญาการยืมเงิน 
2. การสงหลักฐานการจายและเงิน 
เหลือจาย  
 

WP TE_04 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ               



11 
 

ชื่อกระดาษทําการ 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

รายละเอียดการตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
- เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีการจัดทํา
สัญญาการยืมเงินครบถวน ถูกตอง เปนไป
ตามระเบียบ 
 
5. กระดาษทําการตรวจสอบการบันทึกบัญชี
ในระบบ GFMIS การฝกอบรมและ  การจัด
งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจ 
มีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เรื่องการเบิก 
จายคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน 
ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

1. วันท่ีเอกสารขอเบิก 
2. ประเภทเอกสารขอเบิก 
3. การอางอิง 
4. รหัสบัญชี 
5. การหักลางลูกหนี้เงินยืม 

WP TE_05 

6. กระดาษทําการตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม
และการจัดงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เพ่ือใหม่ันใจวาหนวยรับตรวจมีหลักฐาน
ใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรมและ     
การจัดงาน ในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 
ครบถวน 
 

1. รายการเบิกจายในระบบ GFMIS 
2. หลักฐานการจาย 

WP TE_06 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ               
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                  3. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ในประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดไว ดังนี้  
 3.1 หนวยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

และการจัดงานเพียงพอและเหมาะสม มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี ้

 3.1.1 สัมภาษณผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี และเจาหนาท่ีผูจัดฝกอบรมและจัดงาน 

 3.1.2 สอบทานระบบควบคุมภายในในการปฏิบัติงานเก่ียวกับเบิกจายคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและการจัดงานวาเพียงพอหรือไม 

 3.1.3 สอบทานเอกสารโครงการ/หลักสูตร 

 3.1.4 สอบทานสัญญาการยืมเงิน กรณียืมเงินเพ่ือดําเนินการจัดฝกอบรมหรือ 

การจัดงาน 

 3.1.5 สังเกตการณสถานท่ีจัดเก็บใบสําคัญเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจาย 

ในการฝกอบรมและการจัดงานอยูในท่ีปลอดภัยหรือไม 

 3.1.6 สอบถามปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.2 หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ครบถวน 

ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี ้

 3.2.1 สอบทานโครงการ/หลักสูตร ดังนี้ 

     1) มีโครงการหรือหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 

     2) โครงการมีการกําหนดบคุคลเปาหมายท่ีจะเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 

 - ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม 

 - เจาหนาท่ี (ผูจัดฝกอบรม) 

 - วิทยากร 

 - ผูเขารับการฝกอบรม 

 - ผูสังเกตการณ 

     3) โครงการมีการระบุรายการคาใชจายในการฝกอบรมสอดคลองตามรายการ 

ท่ีระเบียบกําหนด 

     4) ผูอนุมัติโครงการฝกอบรมเปนหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

โดยตรวจสอบกับคําสั่งท่ีหัวหนาสวนราชการไดมอบอํานาจในการอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรประกอบ 

 3.2.2 ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของใบสําคัญเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม 

ดังนี้ 

     1) มีหลักฐานใบสําคัญการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 - รายงานขอซ้ือขอจาง 

 - การรับราคา 

 - ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง/สัญญา 

 - ใบสงมอบ/แจงหนี ้

 - รายงานการตรวจรับ 

 - การอนุมัติเบิกจายเงิน 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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 - ใบเสร็จรับเงิน 

    2) คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด - 

ปดการฝกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   

คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม และ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ เบิกจายไดเทาท่ีจายจริง จําเปน เหมาะสม 

และประหยัด สําหรับคาอาหารวางและเครื่องด่ืม เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1104/526  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556 คือ 

 - สถานท่ีราชการไมเกิน 35 บาท/ม้ือ/คน 

 - สถานท่ีเอกชนไมเกิน 50 บาท/ม้ือ/คน 

   3) คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ไมเกินอัตรา 

ใบละ 300 บาท 

   4) คาของสมนาคุณในการดูงาน แหงละไมเกิน 1,500 บาท 

   5) คาสมนาคุณวิทยากร 

  หลักเกณฑการจาย : 

 - บรรยาย จายไดไมเกิน 1 คน 

 - อภิปราย จายไดไมเกิน 5 คน 

 - แบงกลุม ในการฝกภาคปฏิบัติ อภิปราย ทํากิจกรรม จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

 การนับเวลาบรรยาย : 

 - ไมนอยกวา 50 นาที = 1 ชั่วโมง 

 - ไมนอยกวา 25 นาที แตไมถึง 50 นาที = ครึ่งชั่วโมง 

 - ไมตองหักเวลาพักรับประทานอาหารวาง 
 

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร : 
 

ประเภทวิทยากร อบรมประเภท ก อบรมประเภท ข /บุคคลภายนอก 

วิทยากรบุคลากรของรัฐ ไมเกิน ชั่วโมงละ 800 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท 

วิทยากรมิใชบุคลากรของรัฐ ไมเกิน ชั่วโมงละ 1,600 บาท ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

   1. วิทยากรท่ีมีความรู ความสามรถ ประสบการณพิเศษ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของ

งบประมาณ 

   2. หลักฐานการจาย คือ ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร 

     6) คาอาหาร : คาอาหาร 3 ม้ือหลัก คือ ม้ือเชา ม้ือกลางวัน และม้ือเย็น 

อัตราคาอาหาร ดังนี้ 

 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555  

 

 

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              



14 
 

(บาท : วัน : คน) 

ระดบัการฝกอบรม 
อบรมในสถานท่ีราชการ อบรมในสถานท่ีเอกชน 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ 

1. อบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 700 ไมเกิน 500 ไมเกิน 1,000 ไมเกิน 700 

2. อบรมขาราชการประเภท ข  

   และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 

                                - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 5  ลงวันท่ี 14    

มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2556  

(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝกอบรม 
อบรมในสถานท่ีราชการ อบรมในสถานท่ีเอกชน 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ 

1. อบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850 

2. อบรมขาราชการประเภท ข  

   และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 950 ไมเกิน 700 

    7) คาเชาท่ีพักในการฝกอบรมซ่ึงผูจัดเปนผูจัดให เบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 

แตไมเกินอัตราท่ีระเบียบกําหนด ดังนี้ 

 - การฝกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก 

ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองคูเวนแตกรณีท่ีไมเหมาะสม 

 - การจัดท่ีพักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาท่ีตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนง

ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองคู 

เวนแตกรณีท่ีไมเหมาะสม 

 - ผูสังเกตการหรือเจาหนาท่ีตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือ

ตําแหนงท่ีเทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับผูเชี่ยวชาญ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได 

 - ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม 

หรือวิทยากร ใหพักหองพักคนเดียว หรือหองพักคูก็ได และเบิกจายคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริง 

 - อัตราคาเชาท่ีพัก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555  

 

 

 

 

 

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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(บาท : วัน : คน) 

ระดบัการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 
1. อบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 2,000 บาท ไมเกิน 1,100 บาท 
2. อบรมขาราชการประเภท ข  
   และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 1,200 บาท ไมเกิน 750 บาท 

หลักฐานการจาย : ใบเสร็จรับเงิน 

                              - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 5  ลงวันท่ี 14 

มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2556 

(บาท : วัน : คน) 

ระดบัการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 
1. อบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 2,400 บาท ไมเกิน 1,300 บาท 
2. อบรมขาราชการประเภท ข  
   และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 1,450 บาท ไมเกิน 900 บาท 

หลักฐานการจาย : ใบเสร็จรับเงิน 

   8) คายานพาหนะ การจัดฝกอบรมท่ีสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมจัดยานพาหนะ   

ใหหรือรับผิดชอบคายานพาหนะ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 - ใชยานพาหนะของสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะ

จากสวนราชการอ่ืน ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาท่ีจายจริง 

 - ใชยานพาหนะประจําทาง/เชาเหมายานพาหนะ ใหจัดยานพาหนะตาม

ระดับของการฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้ 

 (ก) อบรมขาราชการประเภท ก จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ

ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

 (ข) อบรมขอราชการประเภท ข จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ

ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน 

 (ค) อบรมบุคคลภายนอก จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนง

ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้ เบิกจายคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริง จําเปน เหมาะสม และประหยัด 

 - สวนราชการท่ีจัดฝกอบรมจะจายคาพาหนะรับจางไป - กลับ ใหวิทยากร

กรณีอยูในทองท่ีเดียวกันกับสถานท่ีจัดฝกอบรม โดยตองมีหลักฐานการเบิกตามแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับ

วิทยากร 

    9) การฝกอบรมท่ีสวนราชการท่ีจัดอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ 

ท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกบุคคล 

ตามระเบียบ แตถาผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณเปนบุคลากรของรัฐใหเบิกจากตนสังกัดตามเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน 

 - คาเชาท่ีพัก ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาท่ีพักไดเทาท่ี

จายจริง แตไมเกินอัตราตามระเบียบกําหนด 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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 - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณโดยใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจาก

สถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแต

กรณี โดยใหนับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน หรือ เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน แลวนําจํานวนวัน X อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ท้ังนี้ ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณไดในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง 

    10) การจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการไมจัดอาหาร ท่ีพักยานพาหนะ 

ท้ังหมดหรือบางสวน ใหสวนราชการเบิกจายคาใชจายตามหลักเกณฑ ดังนี้ใหแกผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการ 

ดังนี้ 

 - ผูเขาอบรมท่ีเปนบุคลากรของรัฐ ตามหลักเกณฑ ขอ 18 แหงระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3)   

พ.ศ. 2555 

 - ผูเขาอบรมท่ีมิใชบุคลากรของรัฐเบิกคาใชจาย ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

รายการ อัตรา 
คาอาหาร ไมจัดอาหารท้ัง 3 ม้ือ จายไมเกิน 240 บาท : วัน : คน 
 จัดอาหารให 2 ม้ือ    จายไมเกิน   80 บาท : วัน : คน 
 จัดอาหารให 1 ม้ือ    จายไมเกิน 160 บาท : วัน : คน 
คาเชาท่ีพัก เหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท/วัน 
คาพาหนะเดินทาง เบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติงาน 
หลักฐานการจาย : แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบคุคลภายนอก 

 3.2.3 สอบทานสัญญาการยืมเงินกับเอกสารประกอบการยืมเงิน กรณียืมเงินเพ่ือจัด

ฝกอบรมและจัดงาน ดังนี้ 

    1) สัญญาการยืมเงินเปนไปตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด มีการพิมพหนา-

หลังอยูในแผนเดียวกัน 

    2) รายการคาใชจายในสัญญาการยืมเงินสอดคลองตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

    3) สัญญาการยืมเงินไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ โดยตรวจสอบกับคําสั่ง 

ท่ีหัวหนา  สวนราชการไดมอบอํานาจในการอนุมัติสัญญายืมเงินประกอบ 

    4) สัญญาการยืมเงินมีการลงลายมือชื่อครบถวน 

    5) สัญญาการยืมเงินถูกบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงิน มีการออก

ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และเปนไปในคราวเดียวกัน 

    6) ตรวจสอบหลักฐานการสงใชเงินยืม ครบถวน ถูกตอง ภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดผูยืมสงหลักฐานการจายเงินและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนดเวลาภายในสามสิบวัน 

นับจากวันไดรับเงิน 

 3.2.4 ตรวจทานเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือขออนุมัติเดินทางฉบับจริง 

แบบขอใชรถราชการ (แบบ 3) เปนตน 

 3.2.5 สอบทานการอนุมัติคาใชจายในการฝกอบรมครบถวนทุกรายการ โดยหัวหนา

สวนราชการ 
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 3.3 หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน ครบถวน ถูกตอง 

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี ้

 3.3.1 สอบทานการพิจารณา 

     1) อนุมัติการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือนโยบาย 

ของทางราชการ 

     2) อนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน โดยหัวหนาสวนราชการ  

ตามการจายจริง จําเปน เหมาะสม และประหยัด 

 3.3.2 สอบทานใบสําคัญประกอบการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน โดย 

    1) กรณีสวนราชการจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ตามระเบียบ ขอ 15 , 16 

และ 17 มาบังคับใช 

 - คาอาหาร : คาอาหาร 3 ม้ือหลัก คือ ม้ือเชา ม้ือกลางวัน และม้ือเย็น 

                                   - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555  

(บาท : วัน : คน) 

ระดบัการฝกอบรม 
อบรมในสถานท่ีราชการ อบรมในสถานท่ีเอกชน 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ 

1. อบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 700 ไมเกิน 500 ไมเกิน 1,000 ไมเกิน 700 

2. อบรมขาราชการประเภท ข  

   และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 

                                   - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 5  ลงวันท่ี 14    

มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2556  

(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝกอบรม 
อบรมในสถานท่ีราชการ อบรมในสถานท่ีเอกชน 

จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไมครบม้ือ 

1. อบรมขาราชการประเภท ก ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850 

2. อบรมขาราชการประเภท ข  

   และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 950 ไมเกิน 700 

         

                                 - คาเชาท่ีพัก : พักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยใหพักเปนหองคู เวนแต 

เปนกรณีไมเหมาะสม อัตราคาเชาท่ีพัก (บาท : วัน : คน) : พักคนเดียว ไมเกิน 1,200 บาท พักคู ไมเกิน 750 บาท 

หลักฐานการจาย : ใบเสร็จรับเงิน 

 - คายานพาหนะ เบิกจายคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริง จําเปน เหมาะสม และ

ประหยัด ใชยานพาหนะของสวนราชการท่ีใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาท่ีจายจริง, ใชยานพาหนะประจําทาง/

เชาเหมายานพาหนะ ใหจัดยานพาหนะตามระดับของการฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

กรณีเชายานพาหนะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหารพัสดุ
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และอบรมบุคคลภายนอก จัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป

ระดับปฏิบัติงาน 

    2) กรณีสวนราชการไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ใหนําขอ 18 

แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 มาบังคับใช โดยเบิกตามเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวน 

 - คาท่ีพัก (จายจริง / มีใบเสร็จ) 

 - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพ่ือเบิกจายโดยนับต้ังแตเวลา 

ท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการตามปกติแลวแตกรณี โดยใหนับ 24 ชั่วโมง = 1 วัน เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน คํานวณจํานวนวนั X อัตรา

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

 - ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณไดในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง 

 3.3.3 สอบทานการอนุมัติคาใชจายในการจัดงานครบถวนทุกรายการ โดยหัวหนา 

สวนราชการ 

 3.4 หนวยรับตรวจมีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เรื่องคาใชจายในการฝกอบรมและ 

การจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี ้

 3.4.1 สอบทานเอกสารการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน  

กับเอกสารบันทึกรายการในระบบ GFMIS ดังนี้ 

     1) บันทึกชื่อบัญชีถูกตองตามนโยบายบัญชีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 
5102010199 คาใชจายดานการฝกอบรม 

- ในประเทศ 
คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม (การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน 
การฝกงาน) บุคลากรในประเทศของหนวยงานท่ีมีโครงการ
หรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอน เชน คาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม คาใชจาย
ในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการ 
ดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คายานพาหนะ 
คาใชจายท่ีจําเปนในการจัดฝกอบรม เปนตน 

5102030199 คาใชจายในการฝกอบรม 
- บุคคลภายนอก 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอกหนวยงาน (ผูเขารับ
การอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ) ในประเทศ เชน 
คาลงทะเบียน คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาอาหาร 
เชน การฝกอบรมใหเกษตรกร 
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รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี คําอธิบาย 
5104030219 คาประชาสัมพันธ คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธ

ของหนวยงาน ไมวาจะเปนการใหความรูขอมูลหรือขาวสาร 
โดยวิธีใด รวมท้ังคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงาน 
เชน คาบริการสื่อโฆษณา คาจัดพิมพเอกสารแผนพับ 
คาลางอัดขยายรูป คาฟลม เทป/ซีดีประชาสัมพันธ คาบลูฟ
เพจสี เปนตน โดยใชแหลงเงินคาใชสอย 

     2) จํานวนเงินถูกตอง ครบถวน ตามรายการท่ีขอเบิก 

 3.4.2 สอบทานสัญญาการยืมเงิน การบันทึกเงินยืมและลางเงินยืมในระบบ GFMIS 

ครบถวน ถูกตอง และระบุวันท่ีตามข้ันตอนปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

หัวขอตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
1. วันท่ีบันทึก ขบ. ในระบบ GFMIS บันทึกผานรายการ ตรงกับวันท่ีอนุมัติในสัญญายืมเงิน 
2. การบันทึกรายการลางเงินยืม (บช.01/G1) - วันท่ีเอกสาร ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเอกสารหรือหลักฐาน

จากผูยืม (วันท่ีบันทึกสงใชใบสําคัญ/หลังสัญญายืมเงิน) 
- วันท่ีผานรายการ ใหระบุวันท่ีท่ีบันทึกรายการหักลาง
เงินยืม 

3. การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินสงคืน  
    (บช.01/BD) 

- วันท่ีเอกสาร ใหระบุวันท่ีตามหลักฐานการรับเงิน 
- วันท่ีผานรายการ ใหระบุวันท่ีท่ีรับเงินจริง 

4. การบันทึกรายการนําสง  (นส.02-1/R6) - วันท่ีเอกสาร ใหระบุวันท่ีตามใบรับฝากเงิน 
- วันท่ีผานรายการ ใหระบุวันท่ีตามใบรับฝากเงิน 

5. การบันทึกลางรายการเบิกเกินสงคืน  
    (บช.01/BE) 

- วันท่ีเอกสาร ใหระบุวันท่ีบันทึกรายการลางเบิกเกิน
สงคืนรอนําสง 
- วันท่ีผานรายการ ใหระบุวันท่ีบันทึกรายการลาง
เบิกเกินสงคืนรอนําสง 

6. การระบุเลขท่ีอางอิงในระบบ ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

                4. การสรุปผลการตรวจสอบ 

     การสรุปผลการตรวจสอบเปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนการจัดทํารายงาน 

ผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยผูตรวจสอบจะตองรวบรวม

ขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ ท่ีไดระหวางการตรวจสอบ เพ่ือสรุปหาขอตรวจพบหรือสิ่งท่ีตรวจพบท้ังดานดี

และปญหาขอบกพรองท่ีคิดวามีคาควรแกการตรวจสอบ ท้ังนี้ ควรสําเนาเอกสารท่ีตรวจพบใชประกอบการ

อางอิง การตรวจสอบผูตรวจสอบภายในตองสรุปขอตรวจพบใหครบองคประกอบ โดยตองชี้ใหเห็นขอเท็จจริงวา

ผูตรวจสอบภายในพบอะไร สภาพท่ีเกิดเปนอยางไร (Statement of Condition) สิ่งท่ีตรวจพบตางจาก

ขอกําหนด กฎหมาย หรือสิ่งท่ีควรจะเปนอยางไร (Audit Criteria) สิ่งท่ีตรวจพบมีผลอยางไรบาง (Effect) ทําไม

จึงเกิดข้ึนได (Cause) และจะแกไขไดอยางไร องคประกอบของขอตรวจพบประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

     1. สภาพท่ีเกิดจริง (Condition) ไดแก  สิ่ งท่ีผูตรวจสอบประมวลผลขอเท็จจริงจากการ

สังเกตการณ การสอบถามพนักงานผูปฏิบัติ วิเคราะห ทดสอบ และสอบทาน โดยมีขอมูลหลักฐานท่ีแนชัด 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              



20 
 
     2. เกณฑการตรวจสอบ (Criteria) ไดแก หลักเกณฑท่ีจะใชในการตรวจสอบ โดยอาจกําหนด 

จากกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนงานท่ีกําหนด หรือหลักปฏิบัติท่ีดี 

     3. ผลกระทบ (Effect) ไดแก ขอมูลแสดงโอกาสความเสี่ยง หรือผลเสียหายท่ีจะเกิดจากปญหา

นั้น โดยควรระบุในเชิงปริมาณ จํานวนความเสียหาย จํานวนวันท่ีลาชา การระบุผลกระทบท่ีชัดเจนมีสาระสําคัญ 

ๆ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหขอตรวจพบไดรับความสนใจจากผูท่ีเก่ียวของ 

     4. สาเหตุ (Cause) ไดแก ขอมูลแสดงสาเหตุ สาเหตุท่ีเกิดปญหานั้นเกิดจากระบบการควบคุม

ภายในท่ีไมดี หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระบบ นโยบาย มาตรฐาน ท่ีหนวยงานกําหนด 

      5. ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอมูลตามความเห็นท่ีผูตรวจพบความเสี่ยง โดยอาจ

เสนอตามความเห็นท่ีพัฒนามาจากความเห็นของผูตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหขอเสนอแนะ

นั้น มีคุณคาเปนท่ียอมรับและปฏิบัติได ขอเสนอแนะควรทําในลักษณะสรางสรรคและคํานึงถึงตนทุนและ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับวาคุมคาท่ีจะปฏิบัติ 
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บทท่ี 5 

สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Finding) ท่ีพบบอย 
 

 สิ่งท่ีตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีรวบรวมและสรุปจากหลักฐานท่ีไดระหวาง

การตรวจสอบผลการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ ขอตรวจพบท่ีควรแกการรายงาน 

ใหผูเก่ียวของทราบ ท่ีพบบอย ไดแก 

สิ่งท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานมิไดกําหนดบุคคลเปาหมายที่ เบิกจาย
คาใชจายในการฝกอบรม เชน วิทยากร เจาหนาที่ เปนตน  

   1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน และผูรับผิดชอบ
โครงการควรศึกษา คนควา กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
อย า งสม่ํ า เสมอ  เพื่ อ ใหมีความเข า ใจในระ เบียบ 
ที่เก่ียวของอยางเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน 
   2. หัวหนาฝายบริหารทั่วไปควรสอบทานและกํากับ
ดูแล การจัดทําหลักฐานการขอเบิกเงินใหถูกตองเปนไป
ตามระเบียบ 
   3. หัวหนาหนวยงานตองกํากับดูแลให เจาหนาที่
ปฏิบัติงานให ถูกตอง ตามหลักเกณฑและระเบียบ 
ที่เก่ียวของ 

2. การจายเงินคาวิทยากรไมใชแบบใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร 
3. แบบใบสํา คัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรม
บุคคลภายนอก ไมปรากฏวันที่รับเงินและลงชื่อผูที่มี
หนาที่จายเงิน 
4. การจัดที่พักใหแกเจาหนาที่ผูจัดการฝกอบรม ไมได 
พักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไป 

5. การคํานวณวันครบกําหนดการสงใชเงินยืมในสัญญา  
การยืมเงิน เพื่อจายคาใชจายในการฝกอบรมไมถูกตอง 

   1. เจาหนาที่การเงินและบัญชีควรศึกษา คนควา 
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความ
เขาใจในระเบียบที่ เ ก่ียวของอยางเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
   2. หัวหนาฝายบริหารทั่วไปควรสอบทานและกํากับ
ดูแลการจัดทําสัญญาการยืมเงินใหถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบ 

6. เจาหนาที่ผู รับคืนเงินยืม ไมไดบันทึกการรับคืน 
ในสัญญาการยืมเงิน 
7. อํานาจในการอนุมัติใหยืมเงนิระบไุมถูกตอง  

8. แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) ผูเบิกคาใชจายระบุระยะเวลารวมในการ
เดินทางแสดงจํานวนไมถูกตอง โดยมิไดแสดงรายการ
นับเปนวัน/ชั่วโมง/นาที  และมิไดระบุระยะเวลารวม 
ในการเดินทาง 

   1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน และผูรับผิดชอบ
โครงการควรศึกษา คนควา กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความเขาใจในระเบียบที่เก่ียวของ
อยางเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน 
   2. หัวหนาหนวยงานตองกํากับดูแลการเบิกจายเงิน 
ใหปฏิบัติสอดคลองเปนไปตามระเบียบ 

9. แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) สวนที่ 1 มิไดพิมพแบบฟอรมหนา 1 และ 2 
ไวในฉบับเดียวกัน 

   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีตองศึกษา 
และทําความเขาใจในระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือคูมือ
แนวทางที่เก่ียวของที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 

10. การตรวจสอบใบสํา คัญหลักฐานการจาย เงิน 
ไมปรากฏหลักฐานการลงนามของผูตรวจสอบใบสําคัญ 

   หัวหนาหนวยงานตองกํากับดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย และมีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนคร้ังคราว 

11. เจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความ “จายเงินแลว” 
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ป ที่จายเงินไมครบถวน 

   1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน และผูรับผิดชอบ
โครงการควรศึกษา คนควา กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความเขาในในระเบียบที่เก่ียวของ
อยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
   2. หัวหนาหนวยงานตองกํากับดูแล ตลอดจนตองสุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนระยะๆ โดย
กํา กับให เจ าหนาที่ การเงินลงชื่ อและประทับตรา 
“จายเงินแลว” ใหเปนไปตามระเบียบ 

12. การระบุบัญชีแยกประเภทไมสอดคลองตามผังบัญชี
มาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐ Version 2560 

   1. ใหเจาหนาที่การเงินบันทึกบัญชีถูกตองตามผังบัญชี
มาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด และควรคํานึงถึง
วัตถุประสงคของการใชจายเงินเปนหลัก วาสอดคลอง 
กับบัญชีใดในผังบัญชีก็ควรที่จะเลือกใชบัญชีนั้น 
   2. หากมีขอสงสัยหรือไมเขาใจในการบันทึกบัญช ี
ใหเจาหนาที่การเงินสอบถามจากกลุมบัญชี กองคลัง     
กรมสงเสริมการเกษตร 
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รหัสกระดาษทําการ WP TE_01  
 

รายการ มี/ใช 
ไมมี 

/ไมใช 

ไมมี

เหตุการณนี้ 

คําอธิบาย/ 

คําชี้แจง 

คาใชจายในการฝกอบรม     

1. มีโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนา       

สวนราชการ ประกอบการเบิกจาย (ขอ 8)  
    

2. ผูอนุมัติโครงการฝกอบรมตองเปนหัวหนาสวนราชการเจาของ

งบประมาณ (ขอ 8) 
    

3. โครงการที่ ได รับอนุมัติมี รายการคาใชจ ายในการฝกอมรม  

เปนไปตาม 15 รายการในระเบียบฯ (ขอ 8) 
    

4. โครงการฝกอบรมในสวนของงบประมาณ มีหมายเหตุ “คาใชจาย

ทุกรายการถัวจายกันได” 
    

5. ในโครงการที่ขออนุมัติระบุบคุคลเปาหมายตามระเบียบฯ 

    - ประธานในพิธี เปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมี เกียรติ 

และผูติดตาม  

    - เจาหนาที่ (ผูจัดฝกอบรม) 

    - วิทยากร 

    - ผูเขารับการฝกอบรม 

    - ผูสังเกตการณ 

    

6. มีหลักฐานใบสําคัญการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ  

(ยกเวน คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม และคาที่พัก) 
    

7. คาใชจายรายการที่ (1) - (9) ตามระเบียบฯ ขอ 8 เปนดุลยพินิจของ

หัวหนาสวนราชการ เบิกจายไดเทาที่จายจริง จําเปน เหมาะสม และ

ประหยัด 

   
 

8. คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม เปนไปตามมาตรการฯ คือ 

    (1) สถานที่ราชการไมเกิน 35 บาท/มื้อ/คน 

    (2) สถานที่เอกชนไมเกิน 50 บาท/มื้อ/คน 

   
 

9. คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู เขารับการฝกอบรม 

ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท 
    

10. คาของสมนาคุณในการดูงาน แหงละไมเกิน 1,500 บาท     

11. คาสมนาคุณวิทยากร     
      11.1 หลักเกณฑการจาย เปนไปตามระเบียบฯ คือ บรรยาย : 

จายไดไมเกิน 1 คน / อภิปราย : จายไดไมเกิน 5 คน / แบงกลุม : 

ในการฝกภาคปฏิบัติ อภิปราย ทํากิจกรรม จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

    

      11.2 การนับเวลาบรรยาย เปนไปตามระเบียบฯ คือ ไมนอยกวา 

50 นาที = 1 ชม. / ไมนอยกวา 25 นาที แตไมถึง 50 นาที = คร่ึง ชม.  
   

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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รายการ มี/ใช 
ไมมี 

/ไมใช 

ไมมี

เหตุการณนี้ 

คําอธิบาย/ 

คําชี้แจง 

       11.3 อัตราคาสมนาคุณวิทยากร เปนไปตามระเบียบฯ คือ 

ประเภทวิทยากร อบรมประเภท ก อบรมประเภท ข 

บุคคลภายนอก 

บุคลากรของรัฐ ไมเกิน  

ชม.ละ 800 บาท 

ไมเกิน  

ชม.ละ 600 บาท 

มิใชบุคลากรของรัฐ ไมเกิน  

ชม.ละ 1,600 บาท 

ไมเกิน  

ชม.ละ 1,200 บาท  

   

 

      11.4 หลักฐานการจายเปนใบสําคัญรับเงนิสาํหรับวิทยากร      

      11.5 มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือตอบรับการเปนวิทยากร     

12. คาอาหาร  

      - ตามระเบยีบฯ                                  (บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการฝกอบรม 

อบรมในสถานท่ี

ราชการ 

อบรมในสถานท่ี

เอกชน 

จัด

ครบ 

ทุกมื้อ 

จัดไมครบ 

ทุกมื้อ 

จัด

ครบ 

ทุกมื้อ 

จัดไมครบ 

ทุกมื้อ 

1. ขาราชการประเภท ก ไมเกิน 

700 

ไมเกิน 

500 

ไมเกิน 

1,000 

ไมเกิน 

700 

2. ขาราชการประเภท ข 

และบุคคลภายนอก 

ไมเกิน 

500 

ไมเกิน 

300 

ไมเกิน 

800 

ไมเกิน 

600 

     - ตามมาตรการฯ (บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการ

ฝกอบรม 

อบรมในสถานท่ี 

ราชการ 

อบรมในสถานท่ี

เอกชน 

จัดครบ 

ทุกมื้อ 

จัดไมครบ

ทุกมื้อ 

จัดครบ

ทุกมื้อ 

จัดไมครบ

ทุกมื้อ 

1. ขาราชการ

ประเภท ก 

ไมเกิน 

850 

ไมเกิน 

600 

ไมเกิน 

1,200 

ไมเกิน 

850 

2. ขาราชการ

ประเภท ข และ

บุคคลภายนอก 

ไมเกิน 

600 

ไมเกิน 

400 

ไมเกิน 

950 

ไมเกิน 

700 

 

   

 

13. คาเชาที่พัก            

     13.1 เบิกจายไดเทาที่จายจริง มีใบเสร็จรับเงิน     

      13.2 การฝกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก พักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองคู 

   
 

      13.3 อัตราคาเชาที่พัก ประเภทเภท ข และบุคคลภายนอก :  

พักคนเดียว ไมเกิน 1,200 บาท / พักคู ไมเกิน 750 บาท  

   
 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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รายการ มี/ใช 
ไมมี 

/ไมใช 

ไมมี

เหตุการณนี้ 

คําอธิบาย/ 

คําชี้แจง 

14. คายานพาหนะ เบิกจายคาพาหนะไดเทาที่จายจริง จําเปน 

เหมาะสม และประหยัด 

   
 

      14.1 อบรมขาราชการประเภท ก จัดยานพาหนะตามสิทธิของ

ขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

      14.2 อบรมขอราชการประเภท ข จัดยานพาหนะตามสิทธิของ

ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน 

      14.3 อบรมบุคคลภายนอก จัดยานพาหนะตามสิทธิของ

ขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (รถประจําทาง

เทานั้น) 

   

 

15. คาพาหนะรับจางไป - กลับ ใหวิทยากร มีหลักฐานการเบิก 

ตามแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร 

   
 

16. คาเบี้ยเลี้ยง คํานวณถูกตอง 

      - 24 ชม. = 1 วัน / เกิน 12 ชม. = 1 วัน จํานวนวันคูณกับอัตรา

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

      - หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของ

อัตราเบี้ยเลี้ยง 

   

 

17. การจัดฝกอบรมบุคคลภายนอก กรณีสวนราชการไมจัดอาหาร 

ที่พัก ยานพาหนะ ใหแกผูเขารับการฝกอบรม  

   
 

     17.1 ผูเขาอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

ในระเบียบฯ ขอ 18 

   
 

      17.2 ผูเขาอบรมที่มิใชบุคลากรของรัฐ ตามหลักเกณฑ ดังนี้     

            (1) คาอาหาร  

                 - ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ จายไมเกิน 240 บาท/วนั/คน 

                   - จัดอาหารให 2 มื้อ จายไมเกิน   80 บาท/วัน/คน 

                   - จัดอาหารให 1 มื้อ จายไมเกิน 160 บาท/วัน/คน 

   

 

            (2) คาเชาทีพ่ัก เหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท/วนั     

            (3) คาพาหนะเดินทาง เบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการ

ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

   
 

            (4) หลักฐานการจายเปน แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจาย 

ในการฝกอบรมบุคคลภายนอก 

   
 

คาใชจายในการจัดงาน     

18. มีการอนุมัติการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกต ิ

หรือนโยบายของทางราชการ      

   
 

19. มีการอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน โดยหัวหนา        

สวนราชการ ตามการจายจริง จําเปน เหมาะสม และประหยัด 

   
 

20. เบิกจายคาใชจายในการจัดงานถูกตอง ครบถวนตามระเบียบ     

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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รายการ มี/ใช 
ไมมี 

/ไมใช 

ไมมี

เหตุการณนี้ 

คําอธิบาย/ 

คําชี้แจง 

21. มีการอนุมัติเบิกจายคาใชจายในการจัดงานครบถวนทุกรายการ     

สัญญาการยืมเงนิ     

22. สัญญาการยืมเงินจัดทาํ 2 ฉบับ      

23. สัญญาการยืมเงินมีการลงลายมือชื่อและลงวัน เดือน ป ครบถวน 

ผูยืม / ผูตรวจสอบ / ผูอนุมัต ิ

   
 

24. สัญญาการยืมเงินมีการออกเลขที่และบันทึกวันครบกําหนดสงใช     

25. การคํานวณวันครบกําหนดที่ระบุในสัญญาการยืมเงิน ภายใน

สามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน 

   
 

26. กรณีผูยืมสงใชเงินยืมเปนเงินสดมีการออกใบเสร็จรับเงินทันทีทุกคร้ัง     

27. กรณีผูยืมสงใชเงินยืมเปนใบสําคัญมีการออกใบรับใบสําคัญทันที

ทุกคร้ัง 

    

28. มีการบันทึกรายการสงใชเงินยืมดานหลังของสัญญาการยืมเงิน

อยางถูกตองครบถวน    

    

29. มีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมและบันทึกการชดใชเงินยืม

เปนปจจุบัน 

   
 

30. หัวหนาหนวยงานมีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และเปนปจจุบัน  

     30.1 ผูทําหนาที่เจาหนาที่การเงินและบัญช ี

   
 

      30.2 ผูทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการจายเงิน 

ใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ กอนเบิกจายเงิน 

   
 

31. การจัดเก็บใบสําคัญคูจายเก็บรักษาอยูในที่ปลอดภัย     

32. มีการตรวจสอบหลักฐานทุกคร้ัง กอนอนุมัติจายวาจายได ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

   
 

 33. ใบสําคัญคูจายหรือหลักฐานการจายไดรับการตรวจสอบและอนุมัติ

จากผูมีอํานาจกอนการเบิกจายหรือไม  

   
 

34. มีการประทับตราจายเงินแลว ในใบสําคัญจายและหลักฐาน 

การจายครบถวนทุกชุด 

   
 

35. หนวยงานมีคูมือ/ข้ันตอนการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม

และการจัดงาน 

   
 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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 การปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายในการฝกอบรม ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ รหัสกระดาษทําการ WP TE_02   

 

 
 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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 การปฏิบัติงานเรื่องการเบิกจายในการจัดงาน ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ รหัสกระดาษทําการ WP TE_03 

 

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              



31 
 

                การจัดทําสัญญายืมเงินครบถวน ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ รหัสกระดาษทําการ WP TE_04   

 

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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               การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เรื่องการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน ครบถวน 

ถูกตอง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด รหัสกระดาษทําการ WP TE_05   
 

 

 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              
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                    หลักฐานใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงานครบถวน รหัสกระดาษทําการ  

WP TE_06  

 

 
 
คูมือการตรวจสอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ              


