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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ และเพ่ือใหการบริหารงานดานการงบประมาณเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และหนังสือส่ังการอื่นใดในสวนที่กําหนด

ไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“เจาหนาที่ทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาลพนักงานสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง
นายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เลขานุการและที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดรับคาจางจากเงิน
งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติ

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๖ ง/หนา ๑๔/๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ 
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ราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและไดกําหนดใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“หนวยงานผูจัด” หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นที่มิใชองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจจัดหรือ
จัดรวมกัน 

“การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน 
การฝกงานหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“การอบรม” หมายความวา การใหความรูโดยการบรรยายและการตอบปญหา
จากวิทยากรเพียงฝายเดียว 

“การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความวา การใหความรูโดย
การบรรยายเชนเดียวกับการอบรม แตเปนการใหความรูเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอาจกําหนดให
มีการฝกปฏิบัติดวยก็ได 

“การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความวา การประชุมใน
ลักษณะเปนการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น เพ่ือนําขอสรุปที่ไดไปพัฒนา
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติดวยก็ได 

“การบรรยายพิเศษ” หมายความวา การใหความรูโดยการบรรยายในเรื่องที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหความรูพิเศษเพิ่มเติมแกเจาหนาที่ทองถ่ิน 

“การฝกศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวย
การศึกษาและฝกปฏิบัติ 

“การดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการ
สังเกตการณซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตรหรือโครงการใหมีการดูงานกอน ระหวางหรือหลังการ
ฝกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตรหรือโครงการที่กําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดขึ้น 

“การฝกงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณ ดวยการ
ปฏิบัติงานซึ่งกําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนาม
ดวย 

“ผูเขารับการฝกอบรม” หมายความวา เจาหนาที่ทองถ่ินหรือบุคคลภายนอกที่
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการจัดขึ้น 

“วิทยากร” หมายความวา ผูบรรยาย ผูอภิปราย หรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งทํา
หนาที่ใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร และใหรวมถึงผูดําเนินการสัมมนา 

“การฝกอบรมระดับตน” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสวน
ใหญเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๑ และระดับ ๒ หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การฝกอบรมระดับกลาง” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

“การฝกอบรมระดับสูง” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสวน
ใหญเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

“การฝกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมสวนใหญมิใชเจาหนาที่ทองถ่ิน 

“คาอาหาร” หมายความวา คาอาหารเชา อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 
“การประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ” หมายความวา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหรือสวนราชการผูจัดฝกอบรมเปนผูติดตอจัดอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ แต
ไมออกคาใชจายใหและเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวน
ราชการที่สงผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ 

“ชวงระหวางการฝกอบรม” หมายความวา ชวงเวลาตั้งแตเวลาสิ้นสุดการ
ลงทะเบียนหรือเวลาเริ่มพิธีเปดการฝกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝกอบรมตามหลักสูตรหรือ
โครงการ 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธี

ปฏิบัติที่กําหนดในวรรคแรก ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัด ก็ได 
 

หมวด ๑ 
ทั่วไป 

   
 

ขอ ๖  หลักสูตรการฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัด ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาถึงความเปนมาตรฐานของหลักสูตร ควรมุงเนนถึงการสราง
ประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ 
ตลอดจนความคุมคาในการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และตองไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรม 

การฝกอบรมที่จัดโดยสวนราชการ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการ
มหาชนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหนวยงานอื่น ให
เจาหนาที่ทองถ่ินสามารถเขารับการฝกอบรมและเบิกคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ได 

 
ขอ ๗  การจัดฝกอบรม การเดินทางไปจัดและเขารับการฝกอบรม การเดินทาง

ไปดูงานทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ตามที่กําหนดในหลักสูตร ตองไดรับอนุมัติจากผูมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน โดยใหพิจารณาอนุมัติเฉพาะผูที่ปฏิบัติหนาที่เก่ียวของหรือเปนประโยชนตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควรและภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

 
ขอ ๘  กรณีการฝกอบรมที่กําหนดใหมีการลงทะเบียน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจะกําหนดใหมีการลงทะเบียนกอนเวลาเริ่มการฝกอบรมตามหลักสูตรหรือ
โครงการไดไมเกินกวาหนึ่งวัน 

 
ขอ ๙  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนตองจัดฝกอบรมใหแก

ข าราชการพนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานที่มีกฎหมายจัดตั้ ง เปนการเฉพาะหรือ
บุคคลภายนอก ใหเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมตามหลักเกณฑและอัตราเชนเดียวกับการจัด
ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ทองถ่ินตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๐  การฝกอบรมที่ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายในประเทศหรือ

ตางประเทศทั้งหมดไมวาเปนเงิน บริการ หรือส่ิงของ ใหงดเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ 
กรณีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศบางสวน 

หากจําเปนตองเบิกคาใชจายสมทบ ใหเบิกคาใชจายสวนที่ไมไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑ
ของระเบียบนี้เวนแตการฝกอบรมในตางประเทศใหเบิกคาใชจายสมทบไดไมเกินวงเงินที่ไดรับ
ความชวยเหลือภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียง
เที่ยวเดียวใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตอง
ไมสูงกวาสิทธิที่พึงไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน 

(๒) คาที่พัก ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามจํานวนที่ไดจายจริงโดยอนุโลม 
ตามหลักเกณฑและอัตราแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถ่ินซึ่งเมื่อรวมกับคาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือจะตองไมเกินสิทธิที่พึง
ไดรับ 

(๓) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาดได ซึ่งเมื่อรวมกับคาเบี้ย
เ ล้ี ย งที่ ไ ด รั บความช วย เหลื อจะต อ ง ไม เ กินอั ตราตามสิทธิ ที่ พึ ง ได รับตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน กรณีผูให
ความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารครบทุกมื้อ ใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หากจัดเลี้ยงอาหารไมครบ
ทุกมื้อใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบสวนที่ไมไดจัดเลี้ยงตามหลักเกณฑและอัตราของระเบียบนี้ 

(๔) คาเครื่องแตงตัว กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่ํากวาสิทธิที่
พึงไดรับใหเบิกคาเครื่องแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคาเคร่ืองแตงตัวที่ไดรับ
ความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก 
(๑) ประธานในพิธีเปดปดการฝกอบรม และผูติดตาม 
(๒) เจาหนาที่ทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรม 
(๓) วิทยากร 
(๔) แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 
(๕) ผูเขารับการฝกอบรม 
(๖) ผูสังเกตการณ 
คาใชจายของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเบิกจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูจัดฝกอบรม เวนแตคาใชจายในการเดินทางของบุคคล (๓) ใหเบิกจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือสวนราชการตนสังกัดไดเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมรองขอ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการตนสังกัดตกลงยินยอม 

บุคคลตาม (๔) จะเบิกคาใชจายในการเดินทางมาฝกอบรมจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตนสังกัดหรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมก็ได 

 
ขอ ๑๒  การเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ 
(๑) เจาหนาที่ทองถ่ินแตละประเภทใหเปนไปตามระดับตําแหนง ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่

ทองถ่ินโดยอนุโลม 
(๒) ลูกจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบตําแหนงลูกจางในการเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
ขอ ๑๓  การเทียบตําแหนงบุคคลตามขอ ๑๑ ที่มิไดเปนขาราชการหรือลูกจาง

เพ่ือเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมเทียบตําแหนงได 
ดังนี ้

(๑) บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเทียบเทาขาราชการ ระดับ ๑ 
(๒) บุคคลที่เคยรับราชการมาแลว ใหเทียบตามระดับตําแหนงหรือช้ันยศครั้ง

สุดทายกอนออกจากราชการ 
(๓) บุคคลที่ องคกรปกครองส วนทอง ถ่ินขอเทียบระดับตํ าแหน ง กับ

กระทรวงมหาดไทยไวแลว 
(๔) วิทยากรที่บรรยายในหลักสูตรระดับตนหรือระดับกลาง ใหเทียบเทา

ขาราชการ ระดับ ๘ กรณีบรรยายในหลักสูตรระดับสูงใหเทียบเทาขาราชการระดับ ๑๐ เวนแต
บุคคลตาม (๒) ที่มีระดับตําแหนงช้ันยศสูงกวา ใหใชช้ันยศที่สูงกวานั้นได 

(๕) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรเทียบระดับตําแหนง
นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๔)องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขอเทียบระดับตําแหนงกับผูวา
ราชการจังหวัด โดยแจงรายละเอียดตามแบบบัญชีหมายเลข ๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจดัฝกอบรมที่จัดในประเทศ 

   
 

ขอ ๑๔  การพิจารณาหาสถานที่เพ่ือจัดฝกอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ทองถ่ินผูจัดฝกอบรม 

 
ขอ ๑๕  คาใชจายในการจัดฝกอบรม ไดแก 
(๑) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม 
(๒) คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
(๓) คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
(๔) คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร 
(๕) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและส่ิงตีพิมพ 
(๖) คาใชจายในการติดตอส่ือสาร 
(๗) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 
(๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม 
(๙) คาของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๐) คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
(๑๑) คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
(๑๒) คาสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) คาอาหาร 
(๑๔) คาเชาที่พัก 
(๑๕) คายานพาหนะ 
คาใชจายตาม (๑) ถึง (๑๐) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง โดยประหยัดเพื่อ

ประโยชนในการฝกอบรม 
คาใชจายตาม (๑๑) ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 

๒ 
คาใชจายตาม (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและ

อัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๖  การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้
(๑) กรณีวิทยากรสังกัดหนวยงานเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัด

ฝกอบรม 
(ก) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงซึ่ งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

กําหนดใหมีหนาที่เปนวิทยากรในการฝกอบรมประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงซึ่ งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
กําหนดใหมีหนาที่ฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในตําแหนงใหแก
เจาหนาที่ลําดับรองลงมาหรือเปนการใหความรูในลักษณะการปฐมนิเทศแกเจาหนาที่ทองถ่ินใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนสังกัด 

(ค) กรณีที่มาตรฐานกําหนดตําแหนงมิไดกําหนดใหมีหนาที่เปนวิทยากร
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัด แตลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเปนปกติประจํา จะตองทํา
หนาที่เปนวิทยากรในการฝกอบรม 

(๒) กรณีเปนวิทยากรตางสังกัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรม ไม
อยูในบังคับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ (๑) 

(๓) หลักเกณฑการจาย 
(ก) ช่ัวโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจายคาสมนาคุณ

วิทยากรไดไมเกิน ๑ คน 
(ข) ช่ัวโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการอภิปรายเปนคณะ หรือสัมมนา

ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน ๕ คน โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาดวย 
(ค) ช่ัวโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ 

แบงกลุมอภิปรายหรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตรหรือโครงการแลว และ
จําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุม ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน 

(ง) ช่ัวโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวขางตน ให
เฉล่ียจายคาสมนาคุณภายในจํานวนเงินที่จายไดตามหลักเกณฑ 

การนับเวลาชั่วโมงการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชาใหนับหกสิบนาทีเปนหนึ่ง
ช่ัวโมงถาไมถึงหกสิบนาทีหรือเกินหกสิบนาทีและสวนที่ไมถึงหรือเกินหกสิบนาทีนั้น นับไดไมนอย
กวาหาสิบนาทีใหถือเปนหนึ่งช่ัวโมง แตถาสวนที่ไมถึงหรือเกินหกสิบนาทีนั้น นับไดไมนอยกวา
ย่ีสิบหานาทีแตไมถึงหาสิบนาทีใหเบิกจายคาสมนาคุณไดก่ึงหนึ่ง 

(๔) อัตราการจาย 
(ก) วิทยากรที่ เปนขาราชการ พนักงานและลูกจางของสวนราชการ 

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐใหเบิกจายไดตามระดับการฝกอบรม ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ 

(ข) วิทยากรที่มิใชบุคคลตาม (ก) ใหจายเพิ่มไดอีกไมเกินหนึ่งเทาของแต
ละระดับการฝกอบรม 

(ค) การฝกอบรมระดับกลางและระดับสูง ที่จําเปนตองใชวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถเปนพิเศษและจะเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดขางตน 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัด 

(ง) การฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดรวมกับหนวยงานอื่น ถา
วิทยากรไดรับคาสมนาคุณจากหนวยงานอื่นแลว ใหงดเบิกคาสมนาคุณวิทยากรจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๗  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจัดอาหารใหและออก

คาใชจายใหสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้
(๑) การจัดอาหารใหจัดในชวงระหวางการฝกอบรม 
(๒) กรณีการฝกอบรมที่บุคคลตามขอ ๑๑ เดินทางไป - กลับ ในแตละวันหามมิ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจัดอาหารใหกอนเวลาเริ่มการฝกอบรมหรือหลังเวลา
ส้ินสุดการฝกอบรมในแตละวัน 

(๓) กรณีการฝกอบรมที่บุคคลตามขอ ๑๑ สวนใหญจําเปนตองพักแรมในชวง
ระหวางการฝกอบรม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจัดอาหารใหแกผูที่จําเปนตอง
พักแรมได 

(๔) กรณีที่มีความจําเปนจะตองจัดอาหารใหเฉพาะวิทยากรโดยไมจัดใหแก
บุคคลอื่นใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรมพิจารณาตามความจําเปนและ
เหมาะสม 

(๕) ใหเบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริงตามระดับการฝกอบรมไมเกินอัตราตาม
บัญชีหมายเลข ๔ 

 
ขอ ๑๘  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจัดใหพักแรมรวมกัน

และออกคาใชจายเกี่ยวกับคาที่พักสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัด
ฝกอบรมพิจารณาจัดใหเฉพาะผูที่จําเปนตองพักแรมในชวงระหวางการฝกอบรมและใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(๑) กรณีสถานที่พักแรมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ใหผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรมพิจารณาจัดที่พักสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม 

(๒) กรณีสถานที่พักแรมของเอกชน 
(ก) การจัดที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรมระดับตนและการฝกอบรม

ระดับกลางผูสังเกตการณ เจาหนาที่ทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรม 
ซึ่งมีระดับตําแหนงหรือช้ันยศไมสูงกวาระดับ ๘ หรือเทียบเทา ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
ตอหนึ่งหอง เวนแต เปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน ไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได 

(ข) การจัดที่พักสําหรับบุคคลที่นอกเหนือ (ก) ใหผูบริหารทองถ่ินผูจัด
ฝกอบรมพิจารณาตามความเหมาะสม 

(๓) อัตราคาเชาที่พัก ใหเบิกจาย ดังนี ้
(ก) กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ใหเบิกจายตามอัตราที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐเรียก
เก็บ 

(ข) กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
ตามระดับการฝกอบรม ไมเกินอัตราคาเชาหองพักตามบัญชีหมายเลข ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีพักแรมรวมกันในสถานที่ของเอกชนโดยเหมารวมหองพัก ใหเบิกจายใน
ลักษณะเหมาไดเทาที่จายจริง โดยไมเกินวงเงินที่คํานวณไดตามหลักเกณฑตาม (๒) และไมเกิน
อัตราคาเชาที่พักตามบัญชีหมายเลข ๕ 

 
ขอ ๑๙  คายานพาหนะ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจัด

ยานพาหนะกอนชวงระหวางหรือหลังการฝกอบรมและออกคาใชจายดังกลาวสําหรับบุคคล ตาม
ขอ ๑๑ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(๑) กรณีใชยานพาหนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรม หรือกรณี
ยืมยานพาหนะจากสวนราชการหรือหนวยงานอื่นใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง 

(๒) กรณีใชยานพาหนะอื่นนอกเหนือจาก (๑) ใหจัดยานพาหนะโดยอนุโลม
ตามสิทธิของเจาหนาที่ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน ดังนี้ 

(ก) การฝกอบรมระดับตน ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการระดับ 
๒ หรือเทียบเทา 

(ข) การฝกอบรมระดับกลาง ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการ
ระดับ ๖ หรือเทียบเทา 

(ค) การฝกอบรมระดับสูง ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิของขาราชการระดับ 
๑๐ หรือเทียบเทา เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชช้ันธุรกิจ กรณีที่ไมสามารถเดินทางโดย
ช้ันธุรกิจใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

สําหรับอัตราคายานพาหนะ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนและ
ประหยัด โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรม 

 
ขอ ๒๐  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมประสานงานเรื่องอาหาร 

ที่พักและหรือยานพาหนะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมคํานวณคาใชจายเฉลี่ยตอคนแตละระดับการฝกอบรม แลวแจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการที่สงผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณทราบ 
เพ่ือเบิกจายเงินคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม และผูสังเกตการณตอไป 

 
ขอ ๒๑  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก และ

หรือยานพาหนะ หรือมิไดประสานงานในเรื่องดังกลาว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัด
ฝกอบรมเบิกคาใชจายในการเดินทางในสวนที่มิไดดําเนินการ สําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ (๑) ถึง 
(๔) โดยอนุโลมตามหลักเกณฑและอัตราแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน เวนแต 

(๑) การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้
(ก) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๒ มื้อ ใหเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางได
ไมเกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(ค) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๑ มื้อ ใหเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางได
ไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(ง) การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในขอ ๒๔ (๔) 

(๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับสถานที่จัด
ฝกอบรมหามเบิกคาพาหนะรับจาง (รถแท็กซี่) 

 
หมวด ๓ 

คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ 
   

 
ขอ ๒๒  คาใชจายในการจัดฝกอบรมตามขอ ๑๕ ที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมเรียก

เก็บเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ใหผูเขารับ
การฝกอบรมเบิกจายได ดังนี้ 

(๑) การฝกอบรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ที่
จัดหรือรวมกันจัดตามหลักสูตรหรือโครงการที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น ให
เบิกจายไดเทาที่จายจริงในอัตราที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ 

(๒) การฝกอบรมที่จัดโดยสวนราชการที่ไมสามารถเบิกคาใชจายไดตาม (๑) 
หรือหนวยงานอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกไดตาม (๑) ใหเบิกจายคาลงทะเบียนไดเทาที่จายจริง ไมเกิน
อัตราตามบัญชีหมายเลข ๖ 

การเบิกคาลงทะเบียนตาม (๒) ตองมีระยะเวลาการฝกอบรมในแตละวัน เกิน
กวา ๓ ช่ัวโมงครึ่งข้ึนไป หากระยะเวลาการฝกอบรมในแตละวันไมเกิน ๓ ช่ัวโมงครึ่ง ใหเบิก
คาลงทะเบียนไดก่ึงหนึ่ง 

 
ขอ ๒๓  กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก 

และคายานพาหนะใหทั้งหมด หรือกรณีที่คาลงทะเบียนตามขอ ๒๒ ไดรวมคาใชจายเกี่ยวกับ
คาอาหาร คาที่พัก และคายานพาหนะไวทั้งหมด ใหผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณงด
เบิกคาใชจายดังกลาว 

 
ขอ ๒๔  กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก 

และหรือคายานพาหนะบางสวน หรือกรณีที่คาลงทะเบียนไดรวมคาอาหาร คาที่พัก และหรือคา
ยานพาหนะบางสวนใหผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ฝกอบรมเฉพาะสวนที่หนวยงานผู จัดฝกอบรมมิไดออกให โดยอนุ โลม  ตามระเบียบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน เวนแตการ
เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(๑) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหารทุกมื้อใหงดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๒ มื้อ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน ๑ 

ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 
(๓) การฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร ๑ มื้อ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน ๒ 

ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 
(๔) การนับเวลาเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีระหวางการฝกอบรมมีการจัด

อาหาร 
(ก) กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมมิไดกําหนดใหมีการลงทะเบียน 

ใหนับเวลาเดินทางตั้งแตเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการถึงเวลา
เร่ิมการฝกอบรม 

(ข) กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมกําหนดใหมีการลงทะเบียน ให
นับเวลาเดินทางตั้งแตเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ จนถึง
เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน เวนแตกรณีกําหนดใหมีการลงทะเบียนลวงหนากอนวันที่เร่ิมการ
ฝกอบรม และใหมีการจัดเลี้ยงอาหารหรือประสานงานเรื่องอาหาร ใหนับเวลาเดินทางจนถึงเวลา
เร่ิมการฝกอบรม 

(ค) การเดินทางกลับจากฝกอบรม ใหนับเวลาในการเดินทางตั้งแตเวลา
ส้ินสุดการฝกอบรมตามที่กําหนดในหลักสูตรหรือโครงการ จนถึงเวลาเดินทางกลับถึงสถานที่อยู 
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 

(ง) นําเวลาการเดินทางไปฝกอบรมตาม (ก) หรือ (ข) และการเดินทาง
กลับจากฝกอบรมตาม (ค) คํานวณรวมกันเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมมีระยะเวลาเกินกวา ๖๐ วัน และคาบเกี่ยว
ระหวางปงบประมาณ ใหนําเวลาการเดินทางไปฝกอบรมตาม (ก) หรือ (ข) และการเดินทางกลับ
จากฝกอบรมตาม (ค) คํานวณรวมกันเมื่อการฝกอบรมเสร็จสิ้น โดยไมถือเปนคาใชจายคางเบิก
ขามป 

 
ขอ ๒๕  กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมที่เปนสวนราชการ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดประสานงานเรื่องอาหาร ที่พักและยานพาหนะตามขอ ๒๐ ทั้งหมดหรือบางสวน ให
เบิกคาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณตามจํานวนเงินตอคนตามที่หนวยงานผู
จัดฝกอบรมแจง 

สําหรับคาใชจายในสวนที่หนวยงานผูจัดฝกอบรมมิไดประสานงานให ใหผูเขารับ
การฝกอบรมและผูสังเกตการณเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมโดยอนุโลม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑขอ ๒๔ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๖  กรณีหนวยงานผูจัดฝกอบรมไมออกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาที่พัก 
และคายานพาหนะ หรือไมประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ ใหผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูสังเกตการณเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมโดยอนุโลมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๗  การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก ที่ปฏิบัติราชการ กับ

สถานที่จัดฝกอบรมหามเบิกคาพาหนะรับจาง (รถแท็กซี่) 
 

หมวด ๔ 
คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมที่จัดในตางประเทศ 

   
 

ขอ ๒๘  คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมที่จัดใน
ตางประเทศซึ่งไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑในหมวด ๒ เวน 

(๑) คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตาม
บัญชีหมายเลข ๗ 

(๒) คาอาหาร ใหเบิกจายไดไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗ 
(๓) คาที่พัก ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๘ 
 
ขอ ๒๙  คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกตการณ ในการเดินทางไป

ฝกอบรมตางประเทศที่หนวยงานผูจัดในประเทศจัด หรือหนวยงานของตางประเทศจัด ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑในหมวด ๓ เวนแต 

(๑) คาลงทะเบียน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงในอัตราที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ 
(๒) กรณีหนวยงานผูจัดประสานงานเรื่องอาหาร ที่พัก และหรือยานพาหนะ ให

เบิกคาใชจายดังกลาวตามจํานวนเงินตอคนที่หนวยงานผูจัดแจงตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
(ก) คาอาหาร ใหเบิกจายไดไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗ 
(ข) คาที่พัก ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๘ 
(ค) คายานพาหนะตามหลักเกณฑและอัตราตามขอ ๑๙ 

 
หมวด ๕ 

คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคคลภายนอก 
   

 
ขอ  ๓๐   การฝ กอบรมบุคคลภายนอกให จั ด ได เฉพาะการฝ กอบรม

ภายในประเทศเทานั้น 
 
ขอ ๓๑ คาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอกใหเทียบเทาการฝกอบรมระดับ

ตน โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในหมวด ๒ เวนแต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) คาอาหาร ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๙ 
(๒) คาที่พัก ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑๐ 
สําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ (๑) ถึง (๔) ใหผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรมใชดุลย

พินิจพิจารณา หากประสงคจะจัดที่พักใหในอัตราสูงกวาที่กําหนดก็ใหเบิกจายได แตอัตราท่ีพัก
ตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 

 
ขอ ๓๒  กรณีบุคคลภายนอกผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญไดมีการเทียบ

ตําแหนงไวแลวเทียบเทาตําแหนงขาราชการระดับ ๓ ข้ึนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัด
ฝกอบรมเบิกจายคาใชจายเทียบเทาการฝกอบรมระดับกลาง 

 
ขอ ๓๓  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร ที่พักและ

หรือยานพาหนะ ใหเบิกคาใชจายใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคคลภายนอกในสวนที่มิไดจัด
ให ดังนี้ 

(๑) คาอาหาร ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามบัญชีหมาย ๑๑ 
(๒) คายานพาหนะ ใหเบิกจายไดโดยอนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ินเทียบเทากับขาราชการระดับ ๑ 
(๓) คาที่พัก ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑๐ 
(๔) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พักกับสถานที่ฝกอบรม หามเบิกคา

พาหนะรับจาง (รถแท็กซี่) 
 
ขอ ๓๔  เจาหนาที่ทองถ่ินที่เขารวมฝกอบรมในหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม 

บุคคลภายนอกใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในหมวด ๓ 
 

หมวด ๖ 
การเบิกจายเงนิและการรายงาน 

   
 

ขอ ๓๕  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมออกคาใชจายเกี่ยวกับ
คาอาหาร คาที่พัก และหรือคายานพาหนะ ใหใชใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยแนบบัญชีลายมือช่ือจํานวนบุคคลเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการ
เบิกจาย ยกเวน ประธานในพิธีเปดปด การฝกอบรม วิทยากร แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม 

 
ขอ ๓๖  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมประสานงานเรื่องอาหาร 

ที่พัก และหรือยานพาหนะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ใหคํานวณเงินคาอาหาร คาที่พัก และหรือคายานพาหนะ โดยเฉลี่ยตอคน
ตามจํานวนบุคคลตามขอ ๑๑ และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการที่สงผูเขา
รับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณทราบกอนกําหนดการฝกอบรม 

(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการที่สงผูเขารับการฝกอบรม
หรือผูสังเกตการณ เบิกจายเงินยืมใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณ เพ่ือจายเปน
คาใชจายตามรายการตาม (๑) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรม 

กรณีหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม มีระยะเวลาเกินกวา ๖๐ วัน ใหเบิกจายเงิน
ยืมใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเปนงวด งวดละไมเกิน ๖๐ วัน 

(๓) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมไดรับใบเสร็จรับเงินเปน
คาอาหาร คาที่พักและหรือคายานพาหนะที่ออกใหแกผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเปน
รายบุคคล ใหผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณนําใบเสร็จรับเงินดังกลาวเปนหลักฐานใน
การชดใชเงินยืมตอไปกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมไดรับใบเสร็จรับเงินเปน
คาอาหาร คาที่พักและหรือคายานพาหนะที่ออกในนามองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรม
เปนยอดรวม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมจัดทํารายละเอียดคาใชจายตามแบบใบ
แจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรมทายระเบียบ พรอมแนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่ง
เจาหนาที่ที่ผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรมมอบหมายเปนผูรับรองสําเนา และแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการที่สงผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณทราบอยางชาไม
เกิน ๕ วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม ทั้งนี้จะแจงรวมหรือเปนรายบุคคลก็ได 

กรณีหลักสูตรการฝกอบรมมีระยะเวลาเกินกวา ๖๐ วัน ใหจัดทํารายละเอียด
คาใชจายเปนงวดงวดละไมเกิน ๖๐ วัน 

(๔) หลักเกณฑตาม (๒) - (๓) ใหใชบังคับกรณีการเบิกคาใชจาย สําหรับ
บุคคลตามขอ ๑๑ (๑) ถึง (๔) ดวย 

 
ขอ ๓๗  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมโดยอนุโลมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน สําหรับ
วิทยากรที่เบิกคาใชจายในการเดินทางจากตนสังกัด และสําหรับบุคคลตามขอ ๑๑ (๒) (๕) และ 
(๖) ที่เปนขาราชการ เจาหนาที่ทองถ่ิน หรือลูกจางของทางราชการ ใหแนบโครงการหรือหลักสูตร
การฝกอบรมและหลักฐานการอนุมัติใหเดินทางไปฝกอบรมเพื่อประกอบการขอเบิกเงิน 

 
ขอ ๓๘  การเบิกคาใชจายสมทบกรณีไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น ให

จัดทํารายละเอียดคาใชจายตามแบบรายละเอียดคาใชจายกรณีที่ไดรับความชวยเหลือทายระเบียบ 
พรอมแนบสําเนาหนังสือของหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการ
เบิกจายและกรณีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือไมไดระบุวงเงินใหความชวยเหลือไวใหคํานวณเงิน
คาใชจายที่ไดรับความชวยเหลือโดยอิงอัตราคาใชจายตามระเบียบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๙  การเบิกคาใชจายใหแกบุคคลภายนอก ตามขอ ๓๓ ใหใชแบบใบสําคัญ
รับเงินคาใชจายในการเดินทางมาฝกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก พรอมแนบโครงการหรือ
หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อประกอบการเบิกจาย 

 
ขอ ๔๐  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมทุกกรณี ไมตองมีเอกสาร

ประกอบฎีกาเพียงแตหมายเหตุหลังฎีกาวาเบิกเปนคาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมหลักสูตร
ใด จํานวนเงินเทาใดตามสัญญาเงินยืมเลขที่เทาใด 

 
ขอ ๔๑  กรณีที่ระเบียบกําหนดใหแนบบัญชีลายมือช่ือจํานวนบุคคลเพื่อ

ประกอบการเบิกจายใหผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรมใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายได
ตามความจําเปนและเหมาะสมในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรม ผูสังเกตการณ หรือเจาหนาที่
ทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรมไมสามารถเขารวมในการฝกอบรมได 
เนื่องจากมีเหตุจําเปน เจ็บปวย มีราชการสําคัญเรงดวน เปนตน ทําใหจํานวนเงินคาใชจายที่ขอ
เบิกไมตรงกับจํานวนลายมือช่ือของบุคคลดังกลาว 

 
ขอ ๔๒  หลักฐานการเบิกคาใชจายกรณี อ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๔๓  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูจัดฝกอบรมประเมินผลการฝกอบรม 

และรายงานตอผูบริหารทองถ่ินผูจัดฝกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม 
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณที่เขารับการฝกอบรมที่หนวยงาน

อ่ืนเปนผูจัดใหจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอผูบริหารทองถ่ินตนสังกัดภายใน ๖๐ 
วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับจากการฝกอบรมถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ 

 
ขอ ๔๔  การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอน 
 
ขอ ๔๕  การปรับปรุงบัญชีและอัตราคาใชจายที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปน

อํานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ขอ ๔๖  การดําเนินการใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะ
แลวเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
อารีย วงศอารยะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  แบบรายละเอียดขอเทียบตําแหนง (บัญชีหมายเลข 1) 
๒.  อัตราคาอาหารวาง เครื่องดื่ม ในการฝกอบรมในประเทศ (บัญชีหมายเลข 

2) 
๓.  อัตราคาสมนาคุณวิทยากร (บัญชีหมายเลข 3) 
๔.  อัตราคาอาหารในการฝกอบรมในประเทศ (บัญชีหมายเลข 4) 
๕.  อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ (บัญชีหมายเลข 5) 
๖.  อัตราการเบิกจายคาลงทะเบียนในการฝกอบรม (บัญชีหมายเลข 6) 
๗.  อัตราคาอาหารวาง เครื่องดื่ม ในการฝกอบรมในตางประเทศ (บัญชี

หมายเลข 7) 
๘.  อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ(บัญชีหมายเลข 8) 
๙.  อัตราคาอาหารในการฝกอบรมบุคคลภายนอก (บัญชีหมายเลข 9) 
๑๐.  อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมบุคคลภายนอก(บัญชีหมายเลข 10) 
๑๑.  อัตราการเบิกจายคาอาหารใหแกผูเขารับการฝกอบรมในการฝกอบรม

บุคคลภายนอก(บัญชีหมายเลข 11) 
๑๒.  แบบใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม 
๑๓.  แบบรายละเอียดคาใชจายกรณีที่ไดรับความชวยเหลือ 
๑๔ .  แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการเดินทางมาฝกอบรมสําหรับ

บุคคลภายนอก 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ 

 


