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คานา
หลัก เกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางพิจ ารณางบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี การฝึ ก อบรม สั ม มนา การโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และเป็นอัตราค่าใช้จ่ายอ้างอิงสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ
และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เนื้ อ หาสาระของเอกสาร ได้ ป ระมวลและพิ จ ารณาจากเอกสารที่ เ กี่ ยวข้อง
เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า และหลั ก เกณฑ์ ร าคากลาง การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ราคาวัสดุเชื้อเพลิง ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และตรวจสอบ
ราคาปัจจุบันจากผู้ประกอบการ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยการโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ CD-ROM / DVD5 และ
ค่าผลิตสื่อโสตทัศน์ ซึ่งไม่ได้ปรากฎในเอกสารฉบับนี้สามารถอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย
และแนวทางการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจ าปี การฝึ ก อบรม สั ม มนา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับปีก่อนหน้า
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวั ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่ อ การปฏิ บัติง านของเจ้าหน้ าที่ ส านัก งบประมาณ และหน่ว ยรับ งบประมาณ โดยสามารถ
Download เอกสารได้จาก www.bb.go.th
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อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. การฝึกอบรมในประเทศ
รายการ
1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
(หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น)
- วิทยากรที่มิใช่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
1.2 ค่าอาหาร
- จัดครบทุกมื้อ
- จัดไม่ครบทุกมื้อ
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.4 ค่าเช่าทีพ่ ัก
- พักคนเดียว
- พัก 2 คน ๆ ละ
1.5 ค่ายานพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้้ามัน
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2560)
- ค่าแท็กซี่

หน่วย

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ

ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 1,600

ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 1,600

-

ไม่เกิน 270
มื้อ / คน
ไม่เกิน 270
มื้อ / คน
ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 1,000
วัน / คน
ไม่เกิน 500
วัน / คน
ไม่เกิน 50

มื้อ / คน
วัน
วัน

ไม่เกิน 2,000
ไม่เกิน 1,100

วัน / คัน
เที่ยว / คน

2,800
2,500

2,800
2,500

เที่ยว / คน

200

200

1-2
รายการ
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณีที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากไม่สามารถ
จ้าแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
5,000 บาท
2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
(หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้ง
พนักงานลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น)
- วิทยากรที่มิใช่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
2.2 ค่าอาหาร
- จัดครบทุกมื้อ
- จัดไม่ครบทุกมื้อ
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.4 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
- พัก 2 คน ๆ ละ
2.5 ค่ายานพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้้ามัน
- ค่าแท็กซี่

หน่วย
คน / หลักสูตร

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ
มื้อ / คน

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

100

100

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 200
มื้อ / คน
ไม่เกิน 200
มื้อ / คน

ไม่เกิน 700
วัน / คน
ไม่เกิน 500
วัน / คน

ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 50

วัน
วัน
วัน / คัน
เที่ยว / คน

ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 750
13,400
200

13,400
200

1-3
รายการ
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณีทเี่ สนอ
ขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถ
จ้าแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
5,000 บาท

หน่วย
คน / หลักสูตร

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานที่ราชการ

สถานที่เอกชน

70

70

1-4
2. การฝึกอบรมในต่างประเทศ
รายการ

หน่วย

1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าอาหาร
วัน / คน
1.2 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
ประเภท ก
วัน
ประเภท ข
วัน
ประเภท ค
วัน
- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
วัน
ประเภท ข
วัน
ประเภท ค
วัน
1.3 ค่ายานพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
และมติครม.เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
เที่ยว / คน
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1.4.1 ค่าลงทะเบียน
(ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัด
เรียกเก็บ)
1.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริง)
1.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดทาหนังสือเดินทาง
ราชการ (Official Passport)
ครัง้ / คน
1.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ครัง้ / คน
2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าอาหาร
2.2 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค

อัตราค่าใช้จ่าย
(บาท)
ไม่เกิน 2,500
ไม่เกิน 8,000
ไม่เกิน 5,600
ไม่เกิน 3,600
ไม่เกิน 5,600
ไม่เกิน 3,900
ไม่เกิน 2,500

400

1,000
1,000

วัน / คน

ไม่เกิน 2,500

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 6,000
ไม่เกิน 4,000
ไม่เกิน 2,400

1-5
รายการ

หน่วย

- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
วัน
ประเภท ข
วัน
ประเภท ค
วัน
2.3 ค่ายานพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
และมติครม.เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
เที่ยว / คน
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2.4.1 ค่าลงทะเบียน
(ตั้งให้ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัด
เรียกเก็บ)
2.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริง)
2.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดทาหนังสือเดินทาง
ราชการ (Official Passport)
ครัง้ / คน
2.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ครัง้ / คน
3. ค่าเครื่องแต่งตัว
ตั้งให้ตามสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัว มี ระยะเวลาเกิน 2 ปี ต่อครั้ง
โดยให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินอัตรา ดังนี้
3.1 ข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงิ าน
ข้าราชการต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ครั้ง / คน
3.2 ข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช้านาญงาน
ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต้าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช้านาญการ ระดับช้านาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต้าแหน่ง
ประเภทอ้านวยการ ระดับต้น ระดับสูง ข้าราชการ
ต้าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง
ครัง้ / คน

อัตราค่าใช้จ่าย
(บาท)
ไม่เกิน 4,200
ไม่เกิน 2,800
ไม่เกิน 1,700

400

1,000
1,000

7,500

9,000
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อัตราค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. อัตราค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
1.1 การประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ ฯลฯ
1.1.1 สถานีโทรทัศน์ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์ก้าหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
ช่วงเวลาแพร่ภาพ
รายการ
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
1. ค่าบริการเผยแพร่รายการ (ความยาว 50 นาที)
ชั่วโมงละไม่เกิน ชั่วโมงละไม่เกิน ชั่วโมงละไม่เกิน
* ความยาวเกิน 50 นาที ชั่วโมงแรกคิดตามอัตรา 50 นาที
120,000
95,000
75,800
เศษของชั่วโมงให้คิดตามเกณฑ์ 25 นาที หรือ 50 นาที
แล้วแต่กรณี
2. ค่าบริการเผยแพร่ VTR Logo
ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน
ความยาวไม่เกิน 10 วินาที
5,000
3,500
2,500
3. ค่าบริการเผยแพร่ Logo
ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน
ความยาวไม่เกิน 10 วินาที
2,500
1,500
1,000
4. ค่าเผยแพร่สกู๊ปข่าว และรายงานพิเศษ
ครั้งละไม่เกิน ครั้งละไม่เกิน
ความยาวไม่เกิน 3 นาที
35,000
25,000
หมายเหตุ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ช่วงเวลาแพร่ภาพมี 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ A
18.00-23.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
2. ระดับ B
04.00-08.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
12.00-13.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
10.00-18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
23.00-24.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
3. ระดับ C
04.00-10.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
08.00-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
13.00-18.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
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1.1.2 สถานีวิทยุ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์ก้าหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

ช่วงการเสนอ / ระบบ

ราคา (ต่อครั้ง)

ช่วงข่าวภาคหลัก

5,000

ช่วงข่าวต้นชั่วโมง
ช่วงในรายการ
ช่วงข่าวต้นชั่วโมง
ระบบ FM
ระบบ AM

2,000
1,000
4,000
100
50

1 – 2 นาที
2 – 5 นาที
ระบบ FM
ระบบ AM

3,000
4,000
500
300

1. ค่าเผยแพร่สปอต

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เครือข่ายทั่วประเทศ
เขตต่างจังหวัด
2. ค่าเผยแพร่ สารคดี บทความ
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เขตต่างจังหวัด

หมายเหตุ : - สปอตความยาวครั้งละไม่เกิน 30 วินาที
- สารคดี บทความ ความยาวครั้งละไม่เกิน 5 นาที

1.1.3 หนังสือพิมพ์ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ขนาดคอลัมน์
6 x 10 นิ้ว
6 x 10 นิ้ว
12 x 10 นิ้ว
12 x 10 นิ้ว
12 x 20 นิ้ว
12 x 20 นิ้ว
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประเภท
ขาวด้า
สี
ขาวด้า
สี
ขาวด้า
สี

หน่วย : บาท/คอลัมน์/ครัง้
ราคาต่อคอลัมน์
62,500
100,900
125,100
182,400
248,700
343,900
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1.1.4 โปสเตอร์ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
จานวน (แผ่น)
1 - 3,000
3,001 - 5,000
5,001 ขึ้นไป

ขนาด
(เซนติเมตร)
A3 (29.7 x 42)
A2 (42 x 59.4)
A3 (29.7 x 42)
A2 (42 x 59.4)
A3 (29.7 x 42)
A2 (42 x 59.4)

หน่วย : บาท / แผ่น
ชนิดกระดาษอาร์ตมัน
130 gsm.
160 gsm.
2.98
3.21
4.85
5.16
2.19
2.40
4.02
3.80
2.11
2.30
3.83
3.92

หมายเหตุ : ราคาส้าหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 ด้าน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

1.1.5 แผ่นพับ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
จานวน (แผ่น)

1- 3,000

3,001-5,000

5,001-10,000

10,001-50,000

50,001 ขึ้นไป

ขนาด
(เซนติเมตร)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)

หน่วย : บาท / แผ่น
กระดาษ
กระดาษ
อาร์ตมัน
ปอนด์
130 gsm.
80 gsm.
1.75

1.62

3.37

3.37

1.29

1.13

2.27

2.33

1.07

0.84

1.76

1.81

0.93

0.75

1.60

1.50

0.75

0.63

1.70

1.49

หมายเหตุ : ราคาส้าหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 ด้าน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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1.1.6 ค่าแปลเอกสาร ตัง้ งบประมาณตามอัตรา ดังนี้
หน่วย : บาท / หน้า
ภาษาที่แปล
1. แปลจากอังกฤษเป็นไทย

ราคา
300

2. แปลจากไทยเป็นอังกฤษ

300

3. แปลจากภาษาอื่น (นอกจากภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาไทย

650

4. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น (นอกจากภาษาอังกฤษ)

610

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาการแปลเอกสารซึ่งใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16
หรือเทียบเท่า และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

1.1.7 ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาไวนิล
ชนิด
ไวนิลทึบแสง
ไวนิลโปร่งแสง

หน่วย : บาท / ตารางเมตร
ขนาดป้ายโฆษณา
1-10 ตารางเมตร
10 ตารางเมตรขึ้นไป
356
326
510
500

หมายเหตุ
- ป้ายโฆษณาผ้าใบไวนิลอิงค์เจ็ทภายนอกอาคาร (Vinyl inkjet Outdoor)
- พิมพ์ที่ความละเอียดอย่างต่้า 1200 dpi
- เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่รวมค่าออกแบบ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
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1.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโสตทัศน์
1.2.1 ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ตั้งงบประมาณตามอัตราทีก่ รมประชาสัมพันธ์
ก้าหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
ชนิด
ราคา (ต่อครั้ง)
1. สปอตทั่วไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ
2. สปอตเชิงละครที่มีบทสนทนาพร้อมตัวแสดง
3. สารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป

ไม่เ กิ น 30,000
ไม่เกิน 100,000
ไม่ เ กิ น 60,000

หมายเหตุ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
- สปอตความยาวไม่เกิน 60 วินาที
- สารคดีสั้น และรายการสั้นทั่วไปความยาวไม่เกิน 5 นาที

1.2.2 ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ ตั้งงบประมาณตามอัตราทีก่ รมประชาสัมพันธ์ก้าหนด
ดังนี้
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ผลิตสปอต 30 วินาที
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
ผลิตสารคดี
- ความยาว 1 – 2 นาที
- ความยาว 2 – 5 นาที
- ภาษาอังกฤษ 3 – 5 นาที

ราคา
สปอตละไม่เกิน 10,000
สปอตละไม่เกิน 20,000
ตอนละไม่เกิน 5,000
ตอนละไม่เกิน 6,000
ตอนละไม่เกิน 9,000

หมายเหตุ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
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อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจ้างที่ปรึกษาไทย
ขั้นตอนการคานวณค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาทัง้ โครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง
(Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการค้านวณราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาทัง้ โครงการดังนี้
(1) ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหรือก้าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการด้าเนินงาน
(2) ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่จะเข้าด้าเนินการโครงการ
(3) ขั้นตอนที่ 3 ก้าหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ พร้อมกับประเมินระยะเวลาการท้างาน
ของแต่ละคนที่จะใช้ในการด้าเนินโครงการ
(4) ขั้นตอนที่ 4 ให้น้าอัตราเงินเดือนพื้ นฐานของที่ปรึกษาแต่ละคน (Basic Salary) คูณกับตัวคูณ
อัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) และคูณกับระยะเวลาการท้างาน จะได้ค่าจ้างที่ปรึกษาของแต่ละคน
ผลรวมค่าจ้างที่ปรึกษาของทุกคนจะเป็นค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ
* ค่าตอบแทนบุคลากร (ต่อคน) = อัตราเงินเดือนพืน้ ฐาน (Basic Salary) x อัตราค่าตอบแทน (Mark-Up
Factor) x ระยะเวลาในการท้างาน
* คณะรัฐมนตรีมีมติก้าหนดให้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) ก้าหนดไว้อยู่ระหว่าง 1.430 - 2.640
ขึ้นอยู่กับประเภทของทีป่ รึกษาและหลักฐานประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี
(5) ขั้นตอนที่ 5 ผลรวมค่าตอบแทนบุคลากรทัง้ โครงการ กับค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) หรือค่าใช้จ่าย
ด้าเนินการ จะได้ค่าทีจ่ ้างทีป่ รึกษาทั้งโครงการ
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อัตราค่าใช้จา่ ยการจ้างทีป่ รึกษา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี (เกณฑ์ สบน.)
หน่วย : บาท/เดือน

อัตรานี้เป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งคานวณรวม Mark-Up Factor ไว้แล้ว

อัตราเงินเดือน* (คานวณรวม Mark-Up Factor แล้ว)

รายการ

1. การจ้างทีป่ รึกษาไทย
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
1.1 บุคลากรหลัก
(1) กลุม่ วิชาชีพวิศวกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(2) กลุม่ วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี

สถาบันของรัฐที่ให้บริการ ที่ปรึกษาไม่ได้ทางานประจา
งานที่ปรึกษา
ในบริษทั ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาทางานประจาเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*

(Mark-Up Factor 1.760)

(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน**
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐาน
ครบทั้ง 3 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.640)

41,200 - 55,400
59,000 - 74,800
79,400 - 100,700
106,800

33,500 - 45,000
47,900 - 60,800
64,500 - 81,800
86,800

57,900 - 78,000
82,900 - 105,200
111,600 - 141,600
150,200

59,200 - 79,700
84,800 - 107,500
114,100 - 144,700
153,600

60,500 - 81,400
86,600 - 109,900
116,600 - 147,900
156,900

61,800 - 83,200
88,400 - 112,200
119,100 - 151,000
160,200

54,700 - 72,500
76,700 - 95,900
101,600 - 127,100
134,300

44,500 - 58,900
62,300 - 77,900
82,500 - 103,200
109,100

77,000 - 102,000
107,900 - 134,900
142,800 - 178,700
188,800

78,700 - 104,200
110,300 - 137,900
146,000 - 182,700
193,000

80,400 - 106,500
112,700 - 140,900
149,200 - 186,600
197,200

82,100 - 108,800
115,100 - 143,900
152,300 - 190,600
201,400

85,000 - 108,100 69,100 - 87,800
113,300 - 137,500 92,100 - 111,700
144,100 - 174,600 117,100 - 141,900
183,200
148,900

119,500 - 152,000
159,400 - 193,300
202,700 - 245,500
257,600

122,200 - 155,300
162,900 - 197,600
207,200 - 251,000
263,400

124,900 - 158,700
166,500 - 201,900
211,700 - 256,400
269,100

127,500 - 162,100
170,000 - 206,200
216,200 - 261,900
274,800

43,100 - 57,700
61,200 - 77,400
82,000 - 103,700
109,800

35,000 - 46,900
49,800 - 62,900
66,600 - 84,200
89,200

60,600 - 81,200
86,100 - 108,900
115,300 - 145,800
154,400

62,000 - 83,000
88,000 - 111,300
117,900 - 149,000
157,900

63,300 - 84,800
90,000 - 113,700
120,500 - 152,300
161,300

64,700 - 86,600
91,900 - 116,200
123,000 - 155,500
164,700

63,500 - 97,200 51,600 - 78,900
107,200 - 143,300 87,100 - 116,400
148,400 - 186,400 120,500 - 151,400
195,000
158,400

89,300 - 136,600
150,700 - 201,500
208,600 - 262,100
274,200

91,300 - 139,700
154,100 - 205,900
213,300 - 267,900
280,300

93,300 - 142,700
157,400 - 210,400
217,900 - 273,800
286,400

95,300 - 145,700
160,800 - 214,900
222,600 - 279,600
292,500

72,200 - 107,700 58,600 - 87,500
118,400 - 155,400 96,200 - 126,300
160,300 - 197,600 130,300 - 160,600
205,700
167,200

101,500 - 151,500
166,600 - 218,500
225,500 - 277,900
289,300

103,700 - 154,800
170,300 - 223,400
230,500 - 284,100
295,800

106,000 - 158,200
174,000 - 228,300
235,500 - 290,300
302,200

108,200 - 161,600
177,700 - 233,100
240,500 - 296,500
308,600

81,800 - 119,700 66,500 - 97,200
130,900 - 168,600 106,400 - 137,000
173,200 - 209,400 140,700 - 170,200
217,200
176,500

115,100 - 168,300
184,100 - 237,100
243,500 - 294,500
305,400

117,600 - 172,000
188,200 - 242,400
249,000 - 301,100
312,200

120,200 - 175,800
192,300 - 247,600
254,400 - 307,600
319,000

122,800 - 179,500
196,400 - 252,900
259,800 - 314,200
325,800

(3) กลุม่ วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
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หน่วย : บาท/เดือน
อัตราเงินเดือน* (คานวณรวม Mark-Up Factor แล้ว)

รายการ

(4) กลุม่ วิชาชีพการเงิน
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(5) กลุม่ วิจยั (ภาคเอกชน)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี

สถาบันของรัฐที่ให้บริการ ที่ปรึกษาไม่ได้ทางานประจา
งานที่ปรึกษา
ในบริษทั ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาทางานประจาเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*
กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐาน
ครบทั้ง 3 ข้อ**
(Mark-Up Factor 2.640)

(Mark-Up Factor 1.760)

(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน**
(Mark-Up Factor 2.475)

45,600 - 61,600
65,300 - 82,500
87,500 - 110,400
117,000

37,000 - 50,100
53,100 - 67,100
71,100 - 89,700
95,100

64,100 - 86,600
91,800 - 116,100
123,000 - 155,200
164,600

65,500 - 88,600
93,900 - 118,700
125,700 - 158,600
168,200

67,000 - 90,500
95,900 - 121,200
128,500 - 162,100
171,900

68,400 - 92,400
97,900 - 123,800
131,200 - 165,500
175,600

75,300 - 143,600 61,200 - 116,700
163,500 - 281,600 132,800 - 228,800
299,200 - 392,500 243,100 - 318,900
415,500
337,600

105,900 - 202,000
229,900 - 396,000
420,800 - 551,900
584,300

108,300 - 206,400
235,000 - 404,800
430,100 - 564,200
597,300

110,600 - 210,900
240,100 - 413,600
439,500 - 576,500
610,300

113,000 - 215,400
245,300 - 422,400
448,800 - 588,700
623,300

109,800 - 219,500 89,200 - 178,300
242,900 - 361,300 197,300 - 293,600
380,900 - 459,400 309,500 - 373,200
481,500
391,200

154,400 - 308,600
341,600 - 508,100
535,600 - 646,000
677,200

157,900 - 315,500
349,100 - 519,400
547,500 - 660,300
692,200

161,300 - 322,300
356,700 - 530,700
559,400 - 674,700
707,300

164,700 - 329,200
364,300 - 542,000
571,300 - 689,000
722,300

42,200 - 59,500
67,400 - 85,900
91,200 - 115,300
121,300

34,300 - 48,300
54,800 - 69,800
74,100 - 93,700
98,500

59,400 - 83,700
94,800 - 120,800
128,200 - 162,100
170,500

60,700 - 85,500
96,900 - 123,500
131,100 - 165,700
174,300

62,000 - 87,400
99,000 - 126,100
133,900 - 169,300
178,100

63,400 - 89,200
101,100 - 128,800
136,800 - 172,900
181,900

55,100 - 71,600
79,900 - 100,300
107,700 - 131,800
139,700

44,800 - 58,200
64,900 - 81,500
87,500 - 107,100
113,500

77,500 - 100,700
112,400 - 141,100
151,500 - 185,400
196,500

79,200 - 103,000
114,900 - 144,200
154,800 - 189,500
200,900

80,900 - 105,200
117,400 - 147,300
158,200 - 193,600
205,200

82,600 - 107,400
119,900 - 150,500
161,600 - 197,700
209,600

82,200 - 109,100 66,800 - 88,700
116,500 - 142,000 94,700 - 115,400
150,800 - 180,000 122,600 - 146,300
187,400
152,300

115,600 - 153,500
163,800 - 199,700
212,100 - 253,200
263,600

118,200 - 156,900
167,500 - 204,200
216,800 - 258,800
269,400

120,700 - 160,300
171,100 - 208,600
221,500 - 264,400
275,300

123,300 - 163,700
174,800 - 213,000
226,200 - 270,100
281,200

หมายเหตุ :
* อัตรานี้เป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งคานวณรวม Mark-Up Factor ไว้แล้ว
** หลักฐานประกอบการพิจารณาคานวณอัตราเงินเดือนตามตัวคูณค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพือ่ เป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
2) มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายสาหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท
3) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ
- รายละเอียดเพิม่ เติมดูได้จาก หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/12725 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในภาคผนวก
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รายการ
1.2 บุคลากรสนับสนุน
(1) บุคลากรสนับสนุน

อัตราเงินเดือน

- บุคลากรสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เป็นต้น
ไม่เกิน 30,000

(2) เลขานุการโครงการ

ไม่เกิน 15,000

(3) พนักงานพิมพ์ดดี / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ไม่เกิน 12,000

2. การจ้างทีป่ รึกษาต่างประเทศ

- ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มคี วามรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากมีความจาเป็นและไม่อาจจัดจ้างที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได้
ให้จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศได้ โดยใช้แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
10 เมษายน 2550 (หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ ว 55
ลงวันที่ 12 เมษายน 2550)

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2.1 ที่ปรึกษาต่างประเทศ มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
สาหรับ กลุ่มการบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น

- ประสบการณ์ 11 - 20 ปี

หมายเหตุ

300,000 - 450,000

- ประสบการณ์ 21 - 30 ปี

450,000 - 600,000

- ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป

550,000 - 600,000

2.2 ที่ปรึกษาต่างประเทศ มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
สาหรับด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
และสถาปนิก
- ประสบการณ์ 11 - 20 ปี

300,000 - 400,000

- ประสบการณ์ 21 - 30 ปี

350,000 - 600,000

- ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป

450,000 - 600,000
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อัตราค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วย : บาท
รายการ
1. ผู้ด้ ารงต้าแหน่งประเภททั่ วไประดั บอาวุโส ลงมา
ต้าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ช้ านาญการพิ เศษ ลงมา
ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับต้น หรือต้าแหน่งระดับ
8 ลงมา หรือต้าแหน่ง ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่ ง รั บ เงิ นเดื อนชั้ น 2 ลงมา หรื อผู้ ช่ วยผู้ พิ พ ากษา หรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3
ลงมา หรือข้ าราชการทหารซึ่ งมียศพั นเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการต้ารวจซึ่งมียศพันต้ารวจเอก
ลงมา
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้ตั้งงบประมาณในลักษณะเหมาจ่าย
ไม่เกินวันละ
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)
- กรณีมิได้ตั้งงบประมาณเบี้ยเลี้ยง
ค่าเดินทางเหมาจ่ายให้ตั้งงบประมาณ
ได้ดังนี้
(1) ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี
ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ
ร้านค้าเรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
วันละ
(2) ค่าท้าความสะอาดเสื้อผ้าส้าหรับ
ระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินวันละ
(3) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ในลักษณะ
เหมาจ่ายไม่เกินวันละ
1.2 ค่าเช่าที่พัก
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)

อัตราค่าใช้จ่าย
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง.

ประเภท จ.

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

500

500

500

500

500

500
ไม่เกิน
7,500

500
ไม่เกิน
5,000

500
ไม่เกิน
3,100

500
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40

500
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 25
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รายการ
1.3 ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
โดยหน่วยงานจะต้องระบุประเทศหรือ
สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ
พร้อมอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่จะต้อง
จ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (ต่อครั้ง)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน (ต่อเที่ยว)
2. ผู้ ด้ ารงต้ าแหน่ ง ประเภททั่ วไประดั บ ทั กษะพิ เศษ
ต้าแหน่ งประเภทวิชาการระดับ เชี่ย วชาญขึ้นไป ต้าแหน่ ง
ประเภทอ้านวยการระดับสูง ต้าแหน่งประเภทบริหาร หรือ
ต้ าแหน่ ง ระดั บ 9 ขึ้ นไป หรื อ ต้ าแหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่้าขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมีย ศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือข้าราชการต้ารวจซึ่งมียศพันต้ารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันต้ารวจเอกพิเศษขึ้นไป
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้ตั้งงบประมาณในลักษณะเหมาจ่าย
ไม่เกินวันละ
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)
- กรณีมิได้ตั้งงบประมาณเบี้ยเลี้ยงค่า
เดินทางเหมาจ่ายให้ตั้งงบประมาณได้ดังนี้
(1) ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี
ค่าบริการทีโ่ รงแรม ภัตตาคารหรือร้านค้า
เรียกเก็บเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ
(2) ค่าท้าความสะอาดเสื้อผ้าส้าหรับ
ระยะเวลาที่เกิน 7 วัน ได้เท่าที่
จ่ายจริงไม่เกินวันละ
(3) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดในลักษณะ
เหมาจ่ายไม่เกินวันละ
2.2.2 ค่าเช่าที่พัก
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554)

อัตราค่าใช้จ่าย
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง.

ประเภท จ.

1,000
400

1,000
400

1,000
400

1,000
400

1,000
400

3,100

3,100

3,100

3,100

3,100

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

500

500

500

500

500

500

500

500
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2.3 ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
(อัตราที่ตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
โดยหน่วยงานจะต้องระบุประเทศหรือ
สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ
พร้อมอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่จะต้อง
จ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)
- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (ต่อครั้ง)
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน (ต่อเที่ยว)
- ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ผู้เดินทางในตาแหน่งต่อไปนี้
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
- ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
- นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี
- ประธาน หรือรองประธานของสภา
ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
- ประธานศาลฎีกา รองประธานศาล
ฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์
(2) ผู้เดินทางนอกจากตาแหน่งทีก่ ล่าว
ใน (1) จะตั้งงบประมาณค่ารับรองได้
ต้องเป็นกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้
ก เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา หรือผู้แทนส่วนราชการ
ข เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจา
กู้เงิน หรือขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศในฐานะผู้แทน
รัฐบาลไทย
ค เดินทางไปปรึกษาหารือ หรือเข้า
ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทย
กับหน่วยงานต่างประเทศ

อัตราค่าใช้จ่าย
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง.
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ง เดินทางในฐานะทูตสันถวไมตรี
หรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ต่างประเทศ
จ เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตาม
ค้าเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
ฉ เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย
หรือส่งเสริมสินค้าไทยใน
ต่างประเทศ หรือส่งเสริมการลงทุน
ของต่างประเทศในประเทศไทย
หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ
ช เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
โดยให้ตั้งงบประมาณค่ารับรองได้เท่าที่
จ่ายจริง (เป็นคณะหรือคนเดียว)
- กรณีเดินทางไม่เกิน 15 วัน
- กรณีเดินทางเกิน 15 วัน
3. ค่าเครื่องแต่งตัว
ตั้งงบประมาณค่าเครื่องแต่งตัวตามสิทธิ มี
ระยะเวลาเกิน 2 ปี ต่อครั้ง โดยให้ตั้งงบประมาณ
ในลักษณะเหมาจ่าย (ต่อครั้ง) ดังนี้
3.1 ผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ต้าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ
ต้าแหน่งระดับ 5 ลงมา หรือต้าแหน่งที่เทียบเท่า
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมา หรือข้าราชการต้ารวจ
ซึ่งมียศพันต้ารวจตรีลงมา
3.2 ผูด้ ้ารงต้าแหน่งประเภททั่วไประดับช้านาญ
งาน ขึ้นไป ต้าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช้านาญการ ขึ้นไป ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ
ต้าแหน่งประเภทบริหาร หรือต้าแหน่งระดับ 6
ขึ้นไป หรือต้าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการต้ารวจ
ซึ่งมียศพันต้ารวจโท ขึ้นไป

อัตราค่าใช้จ่าย
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หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐาน
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี

หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐานของการฝึกอบรม สัมมนา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ตำมกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
1.2 หนั ง สื อ กระทรวงกำรคลัง ด่ว นที่ สุ ด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวัน ที่ 14 มกรำคม 2556
เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำปี 2556
1.3 หนั ง สือ กระทรวงกำรคลัง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0406.4/840 ลงวัน ที่ 16 มกรำคม 2556
เรื่อ ง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรั บ อัต รำค่ำ จ้ำ งขั้น ต่ ำ และเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)
1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 146 ลงวันที่ 10 มิ ถุนำยน 2558 เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 มีนำคม 2558 เรื่องกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ อบรม ณ ต่ำงประเทศ
1.6 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐโดยกำรจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
1.7 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 26 ลงวันที่ 1 มีนำคม 2560 เรื่อง
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
1.8 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
1.9 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.10 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 สภำผู้แทนรำษฎร
1.11 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.12 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจยั และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.13 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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2. ความหมาย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำร
หรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน
กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำบุคลำกร
หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
บุคลากรของรัฐ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรทุกประเภทรวมทั้งพนักงำน ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
การฝึกอบรม หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่น ทั้ ง ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมี โ ครงกำรหรือหลัก สูตรและช่วงเวลำจัดที่ แน่นอนที่ มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ พั ฒ นำบุคคลหรือ เพิ่ ม ประสิท ธิภ ำพในกำรปฏิบัติ งำน โดยไม่ มี ก ำรรับ ปริญ ญำหรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
การฝึกอบรมประเภท ก หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลำกรของรัฐ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับสูง ข้ำรำชกำร
ตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นและระดับสูง หรือ ตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
การฝึกอบรมประเภท ข หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึก อบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น
บุคลำกรของรัฐ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติง ำน ระดับชำนำญงำน และระดับ
อำวุโส ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ระดับชำนำญกำร และระดับชำนำญกำรพิเศษ
ข้ำรำชกำรตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่ำ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมทีผ่ ู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่
บุคลำกรของรัฐ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมำยควำมรวมถึง บุคลำกรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลำกรของรัฐที่
เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม
การประชุมระหว่างประเทศ หมำยควำมว่ำ กำรประชุมหรือสัมมนำระหว่ำงประเทศทีส่ ่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐ รัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศไทย
โดยมีผู้แทนจำกสองประเทศขึ้นไปเข้ำร่วมประชุมหรือสัมมนำ
การดูงาน หมำยควำมว่ำ กำรเพิ่มพูนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ด้วยกำรสังเกตกำรณ์ ซึ่งกำหนด
ไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ให้มีกำร
ดูงำน ก่ อ น ระหว่ำงหรือ หลัง กำรฝึก อบรมหรือกำรประชุม ระหว่ำงประเทศ และหมำยควำมรวมถึ ง
โครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมเฉพำะกำรดูงำนภำยในประเทศที่หน่วยงำนของรัฐจัดขึ้น
ค่าอาหาร หมำยควำมว่ำ ค่ำอำหำรเช้ำ อำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็น
กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส่วนรำชกำร กรณีเป็นกำรฝึกอบรมในประเทศ ให้ตั้งงบประมำณ
ในงบดำเนินงำน สำหรับกรณีเป็นกำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศ ให้ตั้งงบประมำณในงบรำยจ่ำยอื่น และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์ก รอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณเป็นเงินอุดหนุน ให้ตั้งงบประมำณในงบเงิน
อุดหนุน ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยของสำนักงบประมำณ
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3. ลักษณะพื้นฐานของหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม สัมมนา
หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรมที่ หน่วยรับงบประมำณและหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้
ได้รับงบประมำณ เป็นผู้จัดฝึกอบรมตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยรับงบประมำณ และ / หรือเป็นผู้จัดส่ง
บุคลำกรของหน่วยงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมที่หน่วยรับงบประมำณอื่น ดังนี้
3.1 หน่วยรับงบประมำณ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนภำยนอกองค์กร (หน่วยรับงบประมำณอื่น)
ตำมภำรกิ จ หน้ำที่ ของหน่วยรับงบประมำณ นั้น ดังนี้
3.1.1 ประชุม ชี้แจงให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ เช่น กำรประชุม
ชี้แจงเรื่องกำรจัดทำงบประมำณของสำนักงบประมำณ กำรประชุมชี้แจงเรื่องกำรปรั บปรุงระบบรำชกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) เป็นต้น
3.1.2 ฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกร เช่น ฝึกอบรมผู้บริหำรระดับสูงของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) สถำบันพระปกเกล้ำ กระทรวงกลำโหม เป็นต้น
3.2 หน่วยรับงบประมำณ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับประชำชน เกษตรกร สหกรณ์ วิสำหกิจขนำดย่อม
สถำบันและอื่ นๆ เพื่ อ ประกอบเป็นวิชำชีพ พั ฒ นำศัก ยภำพ และเพิ่ม ประสิท ธิภำพในกำรปฏิบั ติง ำน
ตำมภำรกิ จ หน้ำที่ ของหน่วยรับงบประมำณ นั้น ซึ่งจ ำแนกเป็นด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรอุตสำหกรรม
ด้ำนกำรพำณิชย์ และด้ำนอื่น ๆ
3.3 หน่วยรับงบประมำณ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนภำยในองค์กร ดังนี้
3.3.1 ประชุมชี้แจงแนวทำง หลักเกณฑ์ และ / หรือคู่มือในกำรปฏิบัติงำน
3.3.2 ให้ควำมรู้ขั้นพื้นฐำน
3.3.3 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
3.3.4 พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
3.3.5 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
3.4 หน่วยรับงบประมำณ เป็นผู้จัดส่งบุคลำกรของหน่วยรับงบประมำณ ไปฝึกอบรมที่หน่วยรับ
งบประมำณอื่น หรือสถำบันต่ำง ๆ ดังนี้
3.4.1 เพื่อพัฒนำบุคลำกรของส่วนรำชกำร ฯลฯ ให้เป็นผู้บริหำรระดับสูงตำมหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ. กำหนด
3.4.2 เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกร เช่น หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำของสถำบัน
กำรศึกษำ หรือสถำบันต่ำง ๆ
3.4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เช่น หลักสูตร / โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำของ
สถำบันกำรศึกษำ หรือสถำบันต่ำงๆ
4. แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการฝึกอบรม สัมมนา
4.1 กำรจัดกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของทุกหน่วยงำนควรกำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน
ทั้งด้ำนจำนวนคน หลักสูตร และระยะเวลำ รวมทั้งในแต่ละหลักสูตรควรต้องตอบสนองต่อภำรกิจหลักของ
หน่ วยงำน โดยจะต้อ งคำนึ งถึ งประโยชน์ ที่ ค ำดว่ำจะได้รั บและควำมคุ้ ม ค่ำของกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ
(ประหยัด ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล) ทั้ งนี้ ควรพิจำรณำกำหนดสัดส่วนจำนวนคนที่จ ะเข้ำรับ กำร
ฝึกอบรมให้มีควำมเหมำะสมกับอั ตรำก ำลังในภำพรวมเพื่อไม่ ให้กระทบต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ หลักของ
หน่วยงำนนั้น ๆ
4.2 กำรจัดสรรงบประมำณควรพิ จ ารณาถึง ทิ ศทาง สถานการณ์ และวิก ฤตการณ์ ต่ าง ๆ ที่
ประเทศเผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นสาคัญ
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4.3 กำรฝึกอบรม สัมมนำให้แก่หน่วยงำนภำยในและประชำชนทั่วไป ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์
เชิงคุณภำพมำกกว่ำเชิงปริมำณ และให้ควำมรูม้ ำกกว่ำกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน ควรสอดแทรกแนวคิด
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวในทุกหลักสูตร รวมทั้งกำรเผยแพร่โครงกำร
ตำมพระรำชดำริ เพื่อเป็นกำรปลูกจิตสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
4.4 พิ จ ำรณำใช้ส ถำนที่ ร ำชกำร และวิท ยำกรควรเป็ นบุ คลำกรของรัฐเป็ นล ำดั บ แรก ทั้ ง นี้
หน่วยงำนที่มีสถำนที่จัดฝึกอบรมของตนเอง ควรใช้สถำนที่ของหน่วยงำนเป็นหลัก หำกไม่มีสถำนที่ของ
ตนเองอำจขอควำมร่วมมือใช้สถำนที่จำกภำครำชกำรด้วยกัน เพื่อเป็นกำรใช้สถำนที่รำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ
4.5 ควรมีกำรบูรณำกำรแผนหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรมภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือ ระหว่ำง
หน่ วยงำนภำยในกระทรวง กรณี มี ห ลั ก สู ตรที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ คล้ ำยคลึ งกั น หรือ สอดคล้ องกั น และมี
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน เพื่อเป็นกำรประหยัดงบประมำณและลดควำมซ้ำซ้อน
4.6 กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ ให้แก่บุคคลภำยนอก ทั้งบุคลำกรในภำคเอกชนและผู้ประกอบกำร
ควรให้มีกำรสมบทค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม เช่น ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ
4.7 ควรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและรูปแบบกำรฝึกอบรม มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทำเป็นชุดควำมรู้ไว้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยควบคู่กับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่ใช้เทคนิคและกำรลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4.8 หลัก สูตรกำรฝึก อบรมที่จัดให้มีก ำรศึก ษำดูงำนในต่ำงประเทศ ควรพิจ ำรณำให้เ ป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและประหยัด โดยคำนึง ถึง ปัจ จัยที่มีผ ลต่อค่ำใช้จ่ำย เช่น ระยะเวลำกำรศึก ษำดูง ำน
กลุ่ม ประเทศ อัตรำชั้นค่ำโดยสำรเครื่องบิน เป็นต้น และให้ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 พฤษภำคม 2559 เรื่อง กำรพัฒ นำบุคลำกรภำครัฐโดยจัดหลักสูตรฝึก อบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
(ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2559) ดังนี้
4.8.1 ควรเน้นกำรดูงำนในประเทศ ตำมสถำนที่และกิจกรรมเป้ำหมำยที่เหมำะสม เช่น
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
4.8.2 หำกเป็นกำรดูงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนบริเวณพื้นที่ชำยแดน ควรพิจำรณำกำรพักค้ำง
ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ประกอบธุรกิจตำมแนวชำยแดนได้ดำเนินธุรกิจชุมชน
และได้ประโยชน์จำกกำรดูงำน
4.8.3 ในกรณีจำเป็นต้องดูงำน ณ ต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษำ
จำกต้นแบบ ให้พิจำรณำกำรเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ของประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน หรือบวกสำม
ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ เป็นลำดับแรก
4.9 กำรจัดฝึ ก อบรม สัม มนำ ไม่ ให้ จัดท ำของแจก/ของที่ ร ะลึก เช่ น กระเป๋ำ เสื้ อ เป็ นต้ น
ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/ผู้จัดฝึกอบรม
4.10 ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำที่ผ่ำนมำ เพื่อนำมำใช้ พิจำรณำ
ปรับปรุงหลัก สูตรให้ทันต่อ สภำวกำรณ์ปัจจุบัน และกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้มี ควำมเหมำะสม ชัดเจน
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด
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หลักเกณฑ์ แนวทางและลักษณะพื้นฐานของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
กำหนดเกณฑ์และอั ตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ตำมระเบียบ คำสั่ง ข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร
พ.ศ. 2553 แจ้งตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 322 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2553
1.2 ประกำศกรมประชำสัม พั น ธ์ ลงวัน ที ่ 30 กั นยำยน พ.ศ. 2562 เรื่อ ง ก ำหนดอัต รำ
กำรให้บริกำรประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)
1.3 ประกำศกรมประชำสัม พัน ธ์ ลงวัน ที ่ 9 ธัน วำคม พ.ศ. 2562 เรื่อ ง ก ำหนดอัต รำ
กำรให้บริกำรประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุกระจำยเสียงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)
1.4 ข้อ สังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิส ำมัญ พิจ ำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.5 ข้อ สัง เกตของคณะกรรมำธิกำรวิส ำมั ญ พิจ ำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 สภำผู้แทนรำษฎร
1.6 ข้อ สังเกตของคณะอนุกรรมำธิก ำรฝึกอบรม สัม มนำ ประชำสัม พันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริก ำร
ค่ำ จ้ำ งที ่ป รึก ษำ กำรวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำ ใช้จ ่ำยในกำรเดิน ทำงไปต่ำงประเทศ
งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น องค์ก ำรมหำชน หน่วยงำนในก ำกั บ รัฐวิสำหกิ จ กองทุ น
และเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.7 ข้อ สัง เกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึก อบรม สัม มนำ ประชำสัม พันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริก ำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบด ำเนิน งำน งบเงินอุ ดหนุ น งบรำยจ่ำยอื่น และทุ นหมุ น เวียน ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2563
1.8 ข้อ สัง เกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึก อบรม สัม มนำ ประชำสัม พันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริก ำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2-6
2. ความหมาย
ค่า ใช้ จ่า ยในการประชาสั ม พั นธ์ หมำยถึ ง ค่ ำใช้จ่ ำยที่ ห น่ว ยงำนใช้ ในกำรเผยแพร่ข้อ มู ล
ข่ำวสำร เรื่อ งรำว องค์ควำมรู้ โดยกำรถ่ำยทอดผ่ำนสื่อประเภทต่ำง ๆ ไปสู่ป ระชำกรกลุ่ ม เป้ำหมำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องต่ำง ๆ ทั้งนี้ให้หมำยรวมถึงวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร่
สารคดี หมำยถึง เรื่อ งเกี่ยวกับ ข้อเท็จ จริง เรื่องรำวเกี่ยวกับ บุคคลที่ มีตัวตนจริง เหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นจริง มีเจตนำเบื้องต้นในกำรให้สำระ ควำมรู้ ควำมคิด อีกทั้งให้เกิดควำมเพลิดเพลิน
สปอต หมำยถึง สื่อซึ่งผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทำงด้ำนทำงกำรโฆษณำ และได้ผ่ำนกำรบันทึก
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ น ำไปออกอำกำศตำมสถำนี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ต่ ำ ง ๆ ตำมที่ ก ำหนดไว้ ในแผนงำน
สื่อโฆษณำในลักษณะสปอตจะอยู่ในรูปของแผ่ นเสียง เทป CD หรือ DVD แล้วแต่ชนิดของกำรใช้งำนและ
ควำมต้องกำรของแต่ละสถำนี โดยสปอตมำตรฐำนสำหรับสถำนีวิทยุจะมีควำมยำว 30 วินำที สำหรับ
สถำนีโทรทัศน์จะมีควำมยำว 1 นำที
**ข้อควำมที่ผู้จัดรำยกำรอ่ำนสดๆ โฆษณำสินค้ำไม่นับว่ำเป็นสปอต
โปสเตอร์ หมำยถึง ภำพหรือข้อควำมโฆษณำ ที่ ทำขึ้นโดยใช้วัสดุชนิดใดก็ ได้ที่ส ำมำรถเขียน
พิม พ์ ติด ฉลุ ภำพหรือข้อ ควำมนั้น ๆ ลงไปได้ อำจจะเป็นผ้ำ กระดำษ ไม้ อัด สังกะสี กระจก
พลำสติก หรือโลหะ เพื่อเร่งเร้ำให้ผู้พบเห็นเกิดควำมสนใจ เร้ำใจให้มีควำมเห็นคล้อยตำม ข้อควำมนั้นต้อง
สั้นกะทัดรัด อำจเป็นคำคม คำพังเพย หรือข้อควำมคล้องจองกัน ซึ่งทำให้ผู้ดูเข้ำใจ จดจำได้ง่ำยและ
รวดเร็ว ตลอดจนระลึกถึงและนำไปปฏิบัติตำม
แผ่นพับ หมำยถึง สิ่งพิ มพ์ใด ๆ ที่มี กำรพับเข้ำหรือกำงออกขณะที่ใช้งำน โดยมีวัตถุป ระสงค์
เพื่อ กำรโฆษณำ ประชำสัมพั นธ์ หรือเป็นคู่มือสินค้ำ เช่น แผ่นพับแนะนำสินค้ำ แผ่นพับ แนะนำบริก ำร
แผ่นพับส่งเสริมกำรขำย แผ่นพับแนะนำองค์กร แผ่นพับแนะนำสถำนที่สำคัญ แผ่นพับแนะนำสถำนศึกษำ
แผ่นพับแนะนำสถำนที่เที่ยว แผ่นพับแจ้งข่ำวสำร แผ่นพับแนะนำร้ำนค้ำ แผ่นพับรับสมัครสมำชิก แผ่นพับ
คู่มือสินค้ำ แผ่นพับคู่มือกำรใช้บริกำร แผ่นพับแผนที่ ฯลฯ
แปลเอกสาร หมำยถึง กำรให้ควำมหมำยจำกภำษำหนึ่ง มำเป็น อีก ภำษำหนึ่ง เพื่อให้เกิ ด
ควำมเข้ำใจในควำมหมำยนั้น
หนัง สื อ หมำยถึ ง เอกสำรที่ เขี ยนหรื อ พิ ม พ์ ขึ้น เช่ น รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี
คู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ซึ่งนำข้อควำมที่พิมพ์ หรือเขียนแล้วรวมเป็นเล่ม
อาร์ตเวิร์ค หมำยถึง กำรออกแบบ และจัดทำต้น แบบงำนพิมพ์ เพื่อส่งให้โรงพิมพ์ดำเนินกำร
ถ่ำยภำพ สำหรับจัดทำเป็นฟิล์มหรือแม่พิมพ์ต่อไป
3. ลักษณะพื้นฐานของงบประมาณโฆษณา ประชาสัมพันธ์
3.1 งบประมำณเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ จะต้องตอบสนองต่อผลผลิต วัตถุประสงค์ ภำรกิจของ
หน่วยงำน และควรเป็นภำพรวมของหน่วยงำนที่มี ทิศทำงที่ส อดคล้องกั บ ยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำย
รัฐบำล
3.2 หน่วยรับงบประมำณจะต้องจำแนกวงเงินที่จัดสรรเพื่อ “กำรประชำสัมพันธ์” ออกเป็น “รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์” อยู่ในหมวดรำยจ่ำยของงบดำเนินงำน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรประมวลข้อมูล
รำยกำรประชำสัมพันธ์ในภำพรวมของประเทศ
3.3 หน่ว ยรับ งบประมำณควรเลือ กใช้สื ่อ เทคโนโลยี ที ่ท ัน สมัย มีต ้น ทุน ต่ ำ หรือ ใช้สื ่อ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
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4. แนวทางในการพิจารณางบประมาณรายการประชาสัมพันธ์
4.1 กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนต้องกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย
และประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจน เช่น ต้องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรือ่ งใด หรือต้องกำรเผยแพร่งำน/กิจกรรม
ที่ได้จัดทำขึ้นแก่ประชำชนกลุ่มใด และประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนไว้ล่วงหน้ำและ
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้ งนี้ ต้อ งสอดคล้องกับ ภำรกิ จ หลัก พันธกิจ ของหน่วยงำน และเหมำะสมกั บเรื่องที่ จ ะ
ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งต้องสำมำรถแสดงถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่
ต้องกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
4.2 กำรพิจำรณำประเภทของสื่อในกำรประชำสัมพันธ์จะต้องเหมำะสมกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
โดยต้องกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน กำรเลือกช่วงระยะเวลำและควำมถี่ในกำรประชำสัมพันธ์ ให้
เหมำะสม โดยเฉพำะกำรใช้สื่อทำงวิทยุ โทรทัศน์ ควรพิจำรณำใช้สื่อที่เป็นของรัฐเป็นอันดับแรก
4.3 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ หน่วยงำนควรเลือกรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ที่สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยและสภำพพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงควำมทั นสมัยเป็นสำกล ควำมหลำกหลำย ควำมสะดวก
ในกำรเข้ำถึงได้ง่ำยและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย โดยให้ควำมสำคัญกับ กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงำนผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำนหรื อสื่ อ ออนไลน์ ซึ่ ง จะสำมำรถช่ ว ยลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นกำร
ประชำสั ม พั น ธ์โดยรวมได้ ส้ าหรับ การประชาสั ม พั นธ์ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ค ล้ายคลึง กั น หรือ ซ้าซ้อ นกั บ
หน่วยงานอื่น ควรมีการบูรณาการการท้างานร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนและประหยัดงบประมาณ
4.4 หน่วยงำนควรพิจำรณำใช้ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหน่วยงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ของรัฐ เนื่องจำกมีอัตรำค่ำบริกำรที่ต่ำกว่ำภำคเอกชน ทำให้ประหยัดงบประมำณด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ได้
4.5 กำรจัดนิ ท รรศกำรประชำสัม พัน ธ์ กำรเสริม สร้ำงควำมรู้ต ำมแผนงำน โครงกำรต่ ำง ๆ
ควรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม โดยให้หน่วยงำนดำเนินกำรเองแทนกำรจ้ำงเอกชน หำกมีกำรจ้ำงเอกชน
ให้รำยงำนผลสัมฤทธิ์ที่ได้
4.6 ควรมีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ที่ผ่ำนมำ
เพื่อนำมำใช้พิจำรณำปรับปรุง/พัฒนำเนื้อหำสำระของกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้กำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์เกิด
ประโยชน์สูงสุด

2-8

หลักเกณฑ์ แนวทาง และลักษณะพื้นฐานของการจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี หนังสือกระทรวงกำรคลัง
ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 หนัง สื อ ส ำนั ก เลขำธิก ำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวัน ที่ 12 เมษำยน 2550
เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศของหน่วยงำนของรัฐ
1.2 หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
1.3 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2546 เรื่อง แนวทำง
กำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำไทยอัตรำใหม่
1.4 ข้อ สังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมั ญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.5 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิก ำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 สภำผู้แทนรำษฎร
1.6 ข้อ สังเกตของคณะอนุก รรมำธิก ำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัม พันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ ำงที่ ป รึ ก ษำ กำรวิ จัย และถ่ำ ยทอดเทคโนโลยี ค่ ำเช่ ำ ค่ำใช้ จ่ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปต่ ำงประเทศ
งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.7 ข้อ สังเกตของคณะอนุก รรมำธิก ำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัม พันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบด ำเนิ นงำน งบเงินอุ ดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น และทุ น หมุ นเวียน ประจ ำปี งบประ มำณ
พ.ศ. 2563
1.8 ข้อ สังเกตของคณะอนุก รรมำธิก ำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัม พันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2. ความหมาย
“ค่าจ้างที่ปรึกษา” หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ที่มีประสบกำรณ์
ควำมรู้ ควำมชำนำญ เพื่อ ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนเทคนิค วิชำกำร ในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ
แก่หน่วยงำน ยกเว้นค่ำจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง

2-9
3. ประเภทของที่ปรึกษา
ประเภทของที่ปรึกษำ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 สถาบันของรัฐ ได้แก่ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันทำงวิชำกำรของรัฐ หรือองค์ก ร
ที่ให้บริกำรงำนที่ปรึกษำ
3.2 บริษัทที่ปรึกษา (เอกชน) ได้แก่ กำรจ้ำงที่ปรึกษำนิติบุคคล ซึ่งทำงำนเต็มเวลำ (Full Time)
3.3 ที่ปรึกษาอิสระ (บุคคล) ได้แก่ กำรจ้ำงที่ปรึกษำซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำงำนประจำในบริษัท
หรือ สถำบัน ของรัฐ โดยมี ข้อ ได้เ ปรียบในกำรจ้ำงที่ ส ำมำรถดำเนินกำรได้เร็วกว่ำกำรว่ำจ้ำงที่ ป รึก ษำ
นิติบุคคลและมีอัตรำค่ำตอบแทนต่ำกว่ำ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษำทุกประเภทจะต้องจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง
4. ลักษณะพื้นฐานของโครงการจ้างที่ปรึกษา
4.1 เป็นโครงกำรตำมอำนำจหน้ำที่ โดยตรง หรือเป็นโครงกำรที่ ได้รับ มอบหมำยเชิงนโยบำย
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ภำรกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงำนและมีทิศทำงที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์
ของกระทรวงและนโยบำยรัฐบำล
4.2 เป็นโครงกำรที่ มีควำมจำเป็น สำมำรถนำมำใช้ป ระโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง เพื่อให้
ผลกำรจ้ำงที่ปรึกษำมีควำมคุ้มค่ำ
4.3 เป็นโครงกำรที่เข้ำลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นโครงกำรสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหำของประเทศ
(2) เป็นโครงกำรตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล หรืออยู่ในควำมสนใจของสำธำรณชน
(3) เป็นโครงกำรที่ต้องใช้องค์ควำมรู้เฉพำะทำงหรือมีเทคนิคซับซ้อน ต้องใช้ควำมชำนำญ
พิเศษที่บุคลำกรของหน่วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง โดยควรพิจำรณำสถำบันกำรศึกษำระดั บสูงทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนก่อนกำรพิจำรณำบริษัทเอกชน
ยกเว้น กำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยเพื่อกำรร่ำงหรือพัฒนำกฎหมำย หน่วยงำนควรใช้ บริกำร
จำกหน่วยงำนของรัฐที่ให้บริกำรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ปรึกษำด้ำน
กฎหมำยของรัฐสภำ กรมพระธรรมนูญ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเป็นลาดับแรก แต่หำกมีควำมจำเป็นและไม่อำจจัดจ้ำงที่ปรึกษำไทยที่เหมำะสมได้ ให้จ้ำงที่ปรึกษำ
ต่ำงประเทศได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ (ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่
12 เมษำยน 2550)
(1) กรณีเป็นกำรจ้ำงที่ป รึกษำ โดยใช้งบประมำณจำกแหล่งเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ ซึ่งมี กำร
กำหนดเงื่อนไขให้พิจำรณำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศ
(2) กรณีได้รับกำรยืนยันเป็นหนังสือจำกศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลังว่ำไม่มีที่ปรึกษำไทย
ในสำขำบริกำรหรืองำนนั้น และไม่มีที่ปรึกษำของสถำบันกำรศึกษำของรัฐสำมำรถให้บริกำรได้
(3) กรณีเป็นกำรจ้ำงที่ ปรึกษำของส่วนรำชกำรในต่ำงประเทศ หรือมีกิ จกรรมที่ ต้องปฏิบัติใน
ต่ำงประเทศ
โดยหากไม่ เ ป็ น ไปตามกรณี ข้ า งต้ น และมี ความจ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษาต่ า งประเทศ
ให้เสนอรัฐมนตรีพิจารณา
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5. แนวทางการพิจารณางบประมาณการจ้างที่ปรึกษา
5.1 การจ้างที่ปรึกษาไทย ประกอบด้วย
5.1.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1) บุคลากรหลัก ต้องมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชำชีพ
ได้แก่ กลุ่มวิชำชีพวิศวกรรม กลุ่มวิชำชีพสถำปัตยกรรม กลุ่มวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
กลุ่มวิชำชีพกำรเงิน กลุ่มวิจัย (ภำคเอกชน) และกลุ่มวิชำชีพอื่นนอกเหนือจำกข้ำงต้น
2) บุคลากรสนับสนุน ได้แก่
(1) บุคลำกรสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม เป็นต้น
(2) เลขำนุกำรโครงกำร
(3) พนักงำนพิมพ์ดีด / เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
5.1.2 ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) หรือค่าใช้จ่ายดาเนินการ เช่น ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำติดต่อสื่อสำร ค่ำเดินทำง ค่ำสำรวจสภำพภูมิประเทศ ค่ำจัดทำรำยงำน ค่ำจัดทำเอกสำรประกวดรำคำ
ค่ำน้ำค่ำไฟ ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง ค่ำที่พักและเบี้ยเลี้ยง ค่ำเจำะสำรวจดิน ค่ำจัดแบบ ค่ำจัดประชุมสัมมนำ ฯลฯ
ส ำหรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ น อกเหนื อ จำกเกณฑ์ ข้ ำ งต้ น ให้ ใ ช้ อั ต รำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ก ำหนดโด ย
กระทรวงกำรคลัง (ถ้ำมี)
5.2 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกำรจ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ เช่น เงินกู้
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จำกต่ ำ งประเทศ และหำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งตั้ ง งบประมำณ
ในกำรจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำต่ ำ งประเทศ ขอให้ พิ จ ำรณำโดยใช้ แ นวทำงตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
10 เมษำยน 2550 (หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2550)
ทั้งนี้ ได้จำแนกที่ปรึกษำต่ำงประเทศเป็น 2 กลุ่มงำน ดังนี้
5.2.1 ที่ปรึกษำต่ำงประเทศมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไป สำหรับกลุ่มกำรบริหำรจัดกำร
เช่น ผู้จัดกำรโครงกำร เป็นต้น
5.2.2 ที่ปรึกษำต่ำงประเทศมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำโทขึ้นไป สำหรับด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และสถำปนิก
5.3 การตั้งงบประมาณการจ้างที่ปรึกษา
5.3.1 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร กรณีเป็นกำรจ้ำงเพื่อให้ได้ม ำซึ่งองค์ควำมรู้หรือ
วิชำกำร ให้ตั้งงบประมำณในงบรำยจ่ำยอื่น สำหรับกรณีเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อให้ได้มำซึง่ ครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้ำง ให้ตั้งงบประมำณในงบลงทุน
5.3.2 ค่ ำจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำของรั ฐวิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชน หน่ วยงำนตำมรัฐ ธรรมนู ญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณเป็นเงินอุดหนุน
ให้ตั้งงบประมำณในงบเงินอุดหนุน สำหรับ หน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกข้ำงต้นให้เป็นไปตำมหลัก กำร
จำแนกประเภทงบรำยจ่ำย
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หลักเกณฑ์ ลักษณะค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
1. หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
กำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ตำมกฎหมำย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ และคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ดังนี้
1.1 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 1 - 8) พ.ศ. 2526 - 2553
1.2 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
1.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2550
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 9 มิ ถุนำยน 2558 ตำมหนังสือสำนัก เลขำธิก ำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 146 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2558 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่
3 มีนำคม 2558 เรื่อง กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ อบรม ณ ต่ำงประเทศ
1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐโดยกำรจัด
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
1.6 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.7 ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 สภำผู้แทนรำษฎร
1.8 ข้อ สังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึก อบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.9 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิก ำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจยั และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.10 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจยั และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2. ความหมาย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้รับ
รำชกำรประจำในประเทศไทย ซึ่งเดินทำงไปรำชกำรนอกอำณำจั กรไทย เพื่อประชุม เจรจำธุรกิจ ดูงำน
ตรวจบัญชี หรือปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงอื่นเป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็น
กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศของส่วนรำชกำร ให้ตั้งงบประมำณใน
งบรำยจ่ำยอื่น สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุน ให้ตั้งงบประมำณในงบเงินอุดหนุน ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยของสำนักงบประมำณ
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3. ลักษณะค่าใช้จ่าย
3.1 จัดส่งผู้แทนรัฐบำล คณะผู้แทนรัฐบำล หรือคณะผู้แทนเข้ำร่วมประชุม ปรึกษำหำรือ เจรจำธุรกิจ
และดูง ำน ซึ่ง หน่วยรับ งบประมำณ และหน่วยงำนอื่ นใดที่ มี ก ฎหมำยก ำหนดให้ได้รับ งบประมำณ
ดำเนินกำรตำมภำรกิจและหรือตำมนโยบำยรัฐบำล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1.1 เพื่อประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริมนโยบำยต่ำงประเทศเชิงรุกในด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำกำรลงทุน กำรเมือง สังคมและวัฒนธรรม และด้ำนอื่น ๆ ทั้งในกรอบทวิภำคีและพหุภำคีกับนำนำ
ประเทศ
3.1.2 เพื่อส่งเสริม และขยำยลู่ทำงกำรค้ำ กำรลงทุ น เศรษฐกิจ และกำรบริกำรกั บนำนำ
ประเทศ
3.1.3 เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักธุรกิจไทยและสนับสนุนแนวทำงแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน
3.2 จัดส่งผู้แทนหรือคณะผู้แทนเข้ำร่วมประชุม / สัมมนำ ตำมภำรกิจของหน่วยรับงบประมำณ
และหน่ วยงำนอื่ นใดที่ มี ก ฎหมำยก ำหนดให้ ได้ รั บ งบประมำณในฐำนะคณะกรรมกำร กรรมกำร
คณะทำงำน สมำชิก ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และได้รับเชิญจำกนำนำประเทศ เพื่อพัฒนำ
เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงประเทศ
3.3 จัดกำรประชุมหรือกำรร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ซึ่งหน่วยรับงบประมำณ
และหน่วยงำนอื่ นใดที่ มี ก ฎหมำยก ำหนดให้ได้รับ งบประมำณ ดำเนินกำรตำมภำรกิ จ และ/หรือตำม
นโยบำยรัฐบำล
4. แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
4.1 กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศจะต้องตอบสนองต่อภำรกิจหลักของหน่วยรับงบประมำณ
และหน่วยงำนอื่นใดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ได้รับงบประมำณ รวมทั้งต้องเป็นไปตำมลักษณะค่ำใช้จ่ำยตำม
ข้อ 3. และแผนปฏิบัตริ ำชกำรของหน่วยงำน
4.2 กำรจัดสรรงบประมำณควรพิ จ ารณาถึง ทิ ศทาง สถานการณ์ และวิก ฤตการณ์ ต่ าง ๆ ที่
ประเทศเผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นสาคัญ
4.3 พิจำรณำตั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเฉพาะรายการที่มีความจ้าเป็น และเป็นภารกิจหลัก หรือ
เป็นไปตามพั นธกรณี ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล การด้าเนิน งานต้อง
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจำรณำอัตรำค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไป
โดยประหยัด เหมำะสม และสอดคล้องกับกำรใช้จ่ำยจริง ทั้งเรื่องของระยะเวลำกำรเดินทำงและจำนวน
บุคลำกรที่เดินทำง ควรพิจำรณำผู้ที่เดินทำงให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงและเป็นไปตำม
ควำมจำเป็นเฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่ำนั้น ควรระบุประเทศอย่างชัดเจน ไม่ควรระบุเป็นกลุ่มประเทศ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ
4.4 ไม่ตั้งงบประมำณสำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ เพื่อประชุมสังเกตกำรณ์ เนื่องจำก
สำมำรถติดตำมข่ำวสำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ได้
4.5 กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศในภารกิจเกี่ยวกั บการส่งเสริมและขยายโอกาสทาง
การค้า การลงทุ น เศรษฐกิ จ และบริก าร ควรมี ก ารบูร ณาการการท้ างานร่วมกั นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การฝึกอบรม สัมมนา
หน้า
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
2. หนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม
2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่าปี 2556
3. หนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม
2556 เรื่อ ง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่่า และ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ วันที่ 5 กุ ม ภาพันธ์ 2556 ตามหนัง สือส่านัก เลขาธิก าร
คณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556
เรื่ อ ง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรั บ อั ตราค่ า จ้ างขั้ น ต่่ า และเพิ่ ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
5. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 9 มิ ถุนายน 2558 ตามหนังสือส่านักเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 146 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
6. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามหนัง สือส่านัก เลขาธิก าร
คณะรัฐ มนตรี ด่ว นที ่ส ุด ที ่ นร 0506/ว 160 ลงวัน ที ่ 13 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
7. พระราชกฤษฎี ก าค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ (ฉบั บที่ 9) พ.ศ. 2560
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 26 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560
8. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 สภาผู้แทนราษฎร
10. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริ ก าร ค่ าจ้ างที่ ปรึ กษา การวิ จั ยและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ค่ าเช่ า ค่ าใช้ จ่ าย
ในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด่าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การ
มหาชน หน่วยงานในก่ากับ รัฐวิสาหกิ จ กองทุ นและเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ. 1-1
ผ. 1-18
ผ. 1-20

ผ. 1-21

ผ. 1-23
ผ. 1-25
ผ. 1-33
ผ. 1-44
ผ. 1-44

ผ. 1-46

หน้า
11. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด่าเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด่าเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผ. 1-47

ผ. 1-47

ผ. 1-44
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ควรมีการวางระบบและกาหนดให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน โดย
จาแนกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย การฝึกอบรมระดับพื้นฐานที่ จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ การฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในตาแหน่งตามความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะเฉพาะ
เรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
โดยตรง
2. การพั ฒ นาศัก ยภาพบุคคลภายนอกตามกลุ่ม เป้าหมายในความรับ ผิดชอบ ควรเป็นการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก ซึ่งมีความจาเป็นต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาหรับหลักสูตรที่ดาเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น เกษตรแปลงใหญ่
SMEs ฯลฯ ควรมีการกาหนดมาตรฐานและบูรณาการหลักสูตรร่วมกันให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
เพื่อมิให้การฝึกอบรม สัมมนาเกิดความซ้าซ้อน ตลอดจนพิจารณาใช้สถานที่ฝึกอบรม สัมมนาของทาง
ราชการในโอกาสแรก และส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งด้านการผลิตสื่อ ระบบ
E-Learning และความเหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
- ไม่มีข้อสังเกต -

ผ. 1-45
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร
รัฐบาล สานักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณ ควรมีแผนในการจัดทางบประมาณในภาวะ
วิก ฤต โดยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ ไม่จ าเป็นหรือไม่ เร่ง ด่วนเพื่อให้ส อดคล้องกั บ สถานการณ์ วิก ฤต และ
พิจารณาปรับลดงบประมาณ การจัดฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงการพิจารณาปรับลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วน การจัดสรรงบประมาณ
ควรพิจารณาถึงทิศทาง สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่ประเทศเผชิญอยู่ในปัจจุบันเป็นสาคัญ

ผ. 1-46
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน
หน่วยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ควรกาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จานวนคนต่อรุ่น หลักสูตรและระยะเวลาให้ชัดเจน
สอดคล้อง และไม่ ซ้าซ้อ นกัน รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดย
คานึงถึง ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ และความคุ้ม ค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ (เหมาะสม ประหยัด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล) ทั้งนี้ ควรพิจารณากาหนดสัดส่วนจานวนคนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้มี
ความเหมาะสมกับอัตรากาลังในภาพรวมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
2. กรณีการจัดอบรมภายในหน่วยงานเดียวกัน หากหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์คล้ ายคลึงกันและ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ควรควบรวมหลักสูตรและจัดอบรมในคราวเดียวกัน เช่น การส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนหนังสือราชการ ควรมีการอบรมพร้อมกันภายใต้หลักสูตรการ
ปฐมนิเทศ เป็นต้น รวมทั้ง ควรควบรวมและจัดฝึกอบรมหรือบูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
ในการจัดฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายหรือเนื้อหาหลักสูตรซ้ากัน เพื่อลด
ความซ้าซ้อนและประหยัดงบประมาณ
3. กรณีการจัดฝึกอบรม สัมมนาให้แก่ประชาชน ควรเป็นการฝึกอบรมเพื่อเน้นการให้ความรู้
มากกว่าการฝึกอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
4. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม สัมมนาโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อความทันสมัย เช่น การผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-Learning โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ใช้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผ. 1-47
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และทุนหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาตั้งไว้สูงมาก ควรปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ให้เป็น Trainer the trainer หรือนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาใช้
ในองค์กรเพื่อทาให้เกิดการสร้างและกระจายความรู้ในองค์กร โดยนาเทคโนโลยีมาช่วย เช่น การจัดท า
คลิปวีดีโอให้ความรู้เรื่องการเกษตรใหม่ ๆ ซึ่งวิธีนี้จะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม
ได้มาก
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไม่มีข้อสังเกต -

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
หน้า
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 322 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553
2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 สภาผู้แทนราษฎร
6. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างทีป่ รึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างทีป่ รึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างทีป่ รึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายการประชาสัม พันธ์ ควรให้ความสาคัญ กั บ การประชาสัม พันธ์ในภารกิจ หลัก และ
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เป้ า หมายให้ ชั ด เจน เลื อ กรู ป แบบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพพื้นที่ มีความทันสมัย หลากหลาย สะดวก ประหยัดและเข้ าถึงได้ง่าย สาหรับการ
ประชาสัมพั นธ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ควรมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อลดความซ้าซ้อนและประหยัด
งบประมาณ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
- ไม่มีข้อสังเกต -

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร
- ไม่มีข้อสังเกต -

ผ. 2-15
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับ
รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ในภารกิ จ หลั ก และก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
กลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นสาคัญ เพื่ อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ควรพิจารณาเลือกรูป แบบหรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพ
พื้นที่ เช่น หนังสือพิม พ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ ในแนวเขตชายแดน เนื่องจากประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก โดยควรพิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กาหนดไว้ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและหลากหลาย โดยการใช้สื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Youtube หรือการใช้สื่อรูปแบบใหม่ เช่น โปรแกรมการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Application) ซึ่งเป็นวิธีการใช้งานที่สะดวก ประหยัดและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
4. การประชาสัมพั นธ์ที่ มี วัตถุป ระสงค์คล้ายคลึงกั นหรือซ้าซ้อนกับ หน่วยงานอื่น ควรมีการ
บูรณาการการทางานร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนและประหยัดงบประมาณ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ไม่มีข้อสังเกต ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตั้งงบประมาณเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน
ควรปรับ ปรุง เทคนิคและวิธีก ารให้ทั นสมั ยและเหมาะสมกั บ ยุคดิจิทั ล ในปั จ จุบัน โดยควรลดการใช้
วิธี ก ารจั ด ท าแผ่ น พั บ เพื่ อ แจกจ่ า ยและพิ จ ารณาถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ เ ป็ น ส าคั ญ
และการจัดท างบประมาณเกี่ยวกั บค่าใช้จ่ายในการประชาสัม พันธ์ในปีง บประมาณถัดไปควรก าหนด
ช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น สื่ อ ออนไลน์ ห รื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับยุคสมัยปัจจุบัน

ภาคผนวก
อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจ้างที่ปรึกษา
หน้า
1. หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128
ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
2. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2556
เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร
3. หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55
ลงวันที่ 12 เมษำยน 2550 เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ้ำงทีป่ รึกษำต่ำงประเทศของหน่วยงำนของรัฐ
4. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2546
เรื่อง แนวทำงกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนทีป่ รึกษำไทยอัตรำใหม่
5. ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตงิ บประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
6. ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตงิ บประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 สภำผู้แทนรำษฎร
7. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น
องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
8. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
9. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ควรดำเนินกำรจ้ำงเฉพำะงำนที่มีควำมจำเป็นและหน่วยงำนที่ขำด
บุคลำกรซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ไม่สมควรจ้ำงที่ปรึกษำในแผนงำน
พื้นฐำนของหน่วยงำน รวมทั้งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำนหลักโดยฝึกปฏิ บัติ
หรือกำรเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอก และนำองค์ควำมรู้มำถ่ำยทอดให้บุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อลด
จำนวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำและลดภำระงบประมำณ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
โครงกำรวิจัยและกำรจ้ำงที่ ป รึก ษำพบว่ำ หลำยหน่วยงำนตั้งงบประมำณมี ควำมซ้ำซ้อนกั น
โดยเฉพำะหัวข้อวิจัยและกำรจ้ำงที่ปรึกษำกลุ่มเดียวกัน
ดัง นั้ น เพื่ อ ประหยั ดงบประมำณแผ่ น ดิน หำกพบว่ำ เป็ น โครงกำรต่อ เนื่ อ งต้อ งตรวจสอบ
กลั่นกรองด้วยว่ำ เป็นโครงกำรที่ต่อเนื่องจริง เพื่อสร้ำงบรรทัดฐำนให้หน่วยงำนในกำรเสนอของบประมำณ
และควรมี กำรกลั่นกรองรำยละเอี ยดขอบเขตงำน (TOR) ของทุ ก หน่วยงำนอย่ำงละเอียด ก่อนเข้ำสู่
กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร เพื่อป้องกันกำรเอื้อประโยชน์ในกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรโดยไม่เหมำะสม กับทั้งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินและเงินนอกงบประมำณของหน่วยรับ
งบประมำณจะต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งอำจต้องมีกำรเสนอขอแก้ไขกฎหมำย
ของหน่วยงำนที่ มีก ฎหมำยเฉพำะในส่วนของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยเฉพำะเงินรำยได้และกำรใช้
จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ควรเข้ำสู่ระบบงบประมำณแผ่นดิน
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร
- ไม่มีข้อสังเกต -

ผ. 3-45
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. กำรจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรตำมอำนำจหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยนโยบำย ควรดำเนินกำรเท่ำที่
จำเป็น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ภำรกิจ วิสัยทัศน์ และสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ได้จริง โดยพิจำรณำอัตรำค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ รำคำกลำงกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด โดยคำนึงถึงควำมประหยัด เหมำะสม สอดคล้องกับลักษณะงำน
และระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
2. กำรจ้ำงที่ปรึกษำที่มีวัตถุประสงค์และกำรดำเนินงำนคล้ำยคลึงกัน หรือซ้ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่น
ควรมี กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกั น เพื่อควำมคุ้ม ค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (เหมำะสม ประหยัด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล)
3. กำรดำเนินงำนในภำรกิจพื้นฐำน เช่น กำรจัดทำยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน กำรศึกษำและวิเครำะห์
โครงกำร กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในชุมชนควรดำเนินงำนโดยบุคลำกรที่ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในหน่วยงำนไม่ควรจ้ำงที่ ปรึกษำ เพื่ อเป็นกำรประหยัดงบประมำณและพัฒ นำองค์ ควำมรู้แก่บุคลำกร
ของหน่วยงำน

ผ. 3-46
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และทุนหมุนเวียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงกำรวิจัยและกำรจ้ำงที่ ปรึกษำพบว่ ำ หลำยหน่วยงำนตั้ง งบประมำณมี ควำมซ้ำซ้อนกั น
โดยเฉพำะหั วข้ อ วิ จัย และกำรจ้ำงที่ ป รึก ษำกลุ่ ม เดี ยวกั น ดัง นั้ น เพื่ อประหยัด งบประมำณแผ่น ดิ น
หำกพบว่ำเป็นโครงกำรต่อ เนื่ องต้อ งตรวจสอบกลั่นกรองด้วยว่ ำเป็นโครงกำรที่ ต่อเนื่องจริง เพื่อสร้ำง
บรรทัดฐำนให้หน่วยงำนในกำรเสนอของบประมำณ และควรมีกำรกลั่นกรองรำยละเอียดขอบเขตงำน
(TOR) ของทุ ก หน่ ว ยงำนอย่ ำงละเอี ย ดก่ อ นเข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของสภำผู้ แ ทนรำษฎรเพื่ อ ป้ อ งกั น
กำรเอื้อประโยชน์ในกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยไม่เหมำะสม กับทั้ งกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมำณของหน่วยรับ งบประมำณจะต้องเป็นไปตำมที่ กฎหมำย
ก ำหนดอย่ ำงเคร่ง ครัด ซึ่ งอำจต้ อ งมี ก ำรเสนอขอแก้ ไขกฎหมำยของหน่ว ยงำนที่ มี ก ฎหมำยเฉพำะ
ในส่วนของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยเฉพำะเงินรำยได้และกำรใช้จ่ ำยเงินนอกงบประมำณควรเข้ำสู่
ระบบงบประมำณแผ่นดิน
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ควรมีกำรบูรณำกำรกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนสำรสนเทศของแต่ละหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้
กระทรวงเดียวกันเพื่อลดภำระและประหยัดในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมถึงควรพิจำรณำควำมซ้ำซ้อน
ของโครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีเป้ำหมำยเดียวกันด้วย

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์ ลักษณะค่าใช้จ่าย
และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
หน้า
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 สภาผู้แทนราษฎร
4. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน
หน่วยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผ. 4-1
ผ. 4-7
ผ. 4-7

ผ. 4-8

ผ. 4-8

ผ. 4-8

ผ. 4-1

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
หมวดที่ 2
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้อ 12 ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
บัญชีหมายเลข 6
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(1) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
อัตรา
ข้าราชการ
(บาท : วัน : คน)
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่ง
2,100
ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งประดับ 8 ลงมา หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึง่ มียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึง่ มียศ
พันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ
9 ขึ้นไป หรือตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึง่ รับเงินเดือน
ชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

3,100

(2) กรณีมิได้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(2.1) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ
จากผูเ้ ดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,500 บาทต่อคน
(2.2) ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า สาหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 7 วัน ให้เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
(2.3) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม (2.1) – (2.2) ให้คิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด
จะนามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

ผ. 4-2
บัญชีหมายเลข 7
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(1) อัตราค่าเช่าที่พัก
ข้าราชการ

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บ อาวุ โส ลงมา ต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับ ชานาญการพิ เศษ ลงมา ต าแหน่ งประเภท
อานวยการระดั บต้น หรือตาแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตาแหน่ งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
ลงมา

ไม่เกิน
7,500

ไม่เกิน
5,000

ไม่เกิน
3,100

เพิ่มขึ้น
จาก
ประเภท
ก. อีก
ไม่เกิน
ร้อยละ
40

เพิ่มขึ้น
จาก
ประเภท
ก. อีก
ไม่เกิน
ร้อยละ
25

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชีย่ วชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น 3 ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4
ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

ไม่เกิน
10,000

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

เพิ่มขึ้น
จาก
ประเภท
ก. อีก
ไม่เกิน
ร้อยละ
40

เพิ่มขึ้น
จาก
ประเภท
ก. อีก
ไม่เกิน
ร้อยละ
25

ผ. 4-3
(2) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. แคนาดา
3. ไต้หวัน
5. นิวซีแลนด์
7. ปาปัวนิวกีนี
9. ราชรัฐโมนาโก
11. ราชรัฐอันดอร์รา
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
15. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
19. รัฐสุลต่านโอมาน
21. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
25. สาธารณรัฐโครเอเซีย
27. สาธารณรัฐเช็ก
29. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
33. สาธารณรัฐเปรู
35. สาธารณรัฐฟินแลนด์
37. สาธารณรัฐมอริเซียส
39. สาธารณรัฐโมซัมบิก
41. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
45. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
47. สาธารณรัฐอินเดีย
49. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
51. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

2. เครือรัฐออสเตรเลีย
4. เติร์กเมนิสถาน
6. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
8. มาเลเซีย
10. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา
14. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
16. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
18. ราชอาณาจักรสวีเดน
20. โรมาเนีย
22. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
24. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
26. สาธารณรัฐชิลี
28. สาธารณรัฐตุรกี
30. สาธารณรัฐประชาชนจีน
32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
34. สาธารณรัฐโปแลนด์
36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
38. สาธารณรัฐมอลตา
40. สาธารณรัฐเยเมน
42. สาธารณรัฐสโลวัก
44. สาธารณรัฐออสเตรีย
46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
50. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
52. สาธารณรัฐฮังการี
54. ฮ่องกง

ผ. 4-4
(3) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. เครือรัฐบาฮามาส
3. จาเมกา
5. มาซิโดเนีย
7. รัฐกาตาร์
9. รัฐบาห์เรน
11. ราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบีย
13. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
15. สหภาพพม่า
17. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
19. สาธารณรัฐแกมเบีย
21. สาธารณรัฐคอสตาริกา
23. สาธารณรัฐเคนยา
25. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
27. สาธารณรัฐชาด
29. สาธารณรัฐเซเนกัล
31. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
33. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
35. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
37. สาธารณรัฐไนเจอร์
39. สาธารณรัฐเบนิน
41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
43. สาธารณรัฐมอลโดวา
45. สาธารณรัฐยูกันดา
47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
53. สาธารณรัฐอิรกั
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

2. จอร์เจีย
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
6. ยูเครน
8. รัฐคูเวต
10. รัฐอิสราเอล
12. ราชอาณาจักรตองกา
14. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
16. สหรัฐเม็กซิโก
18. สาธารณรัฐกานา
20. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
22. สาธารณรัฐคีร์กซิ
24. สาธารณรัฐแคเมอรูน
26. สาธารณรัฐจิบูตี
28. สาธารณรัฐซิมบับเว
30. สาธารณรัฐแซมเบีย
32. สาธารณรัฐไซปรัส
34. สาธารณรัฐตูนิเซีย
36. สาธารณรัฐเนปาล
38. สาธารณรัฐบุรุนดี
40. สาธารณรัฐเบลารุส
42. สาธารณรัฐปานามา
44. สาธารณรัฐมาลี
46. สาธารณรัฐลัตเวีย
48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
52. สาธารณรัฐอาหรับอิยิปต์
54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
56. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ผ. 4-5
(4) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก. ประเภท ข.
ประเภท ง. และประเภท จ.
(5) ประเทศ ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ญี่ปุ่น
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี
(6) ประเทศ จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผ. 4-6
บัญชีหมายเลข 8
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(1) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิ บั ติการ หรือ ตาแหน่ งระดั บ 5 ลงมา หรือต าแหน่ งที่ เที ยบเท่ า หรือผู้ช่ วย
ผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมี ยศพั นตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจตรี ลงมา
ผู้ดารงต าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บช านาญงาน ขึ้นไป ต าแหน่ งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภท
บริหาร หรือ ตาแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่ เที ยบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2
ขึ้นไป หรือ ข้าราชการทหารซึ่งมี ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ขึ้นไป
(2) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (1)

อัตรา
(บาท : คน)
7,500

9,000

ผ. 4-7
ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ควรพิจารณาเฉพาะภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และเป็นพันธกรณีในลักษณะข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกาหนดวัตถุประสงค์
จานวนคน ระยะเวลา และประเทศให้ชัดเจน เท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสาคัญและ
ต้องดาเนินการตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการรายงานผลต่อต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงกรณีหน่วยงานไปจัดทา
พันธกรณีระหว่างกันที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง
ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
- ไม่มีข้อสังเกต -

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร
- ไม่มีข้อสังเกต -

ผ. 4-8
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน
หน่วยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ควรพิจารณาเฉพาะรายการที่มี ความจาเป็น และเป็นภารกิจหลัก หรือเป็นไปตามพันธกรณี
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล การดาเนินงานต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ควรกาหนดวัตถุประสงค์ เหตุผลความจาเป็น เป้าหมาย
จานวนคน ระยะเวลา งบประมาณ ผลประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ และระบุประเทศอย่างชัดเจน โดย
คานึงถึงความประหยัด เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
2. กรณีเป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีความสาคัญ และส่งผลต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ควรมีการรายงานผลต่อต้น สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นกลไกกระบวนการ
ขั บ เคลื่ อ นและน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ไป เช่ น กรณี ก ารประชุ ม องค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ
(International Maritime Organization : IMO) ของกรมเจ้าท่า เป็นต้น
3. กรณีเป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศในภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและขยายโอกาสทาง
การค้า การลงทุ น เศรษฐกิ จ และบริก าร ควรมี ก ารบูร ณาการการท างานร่วมกั นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และทุนหมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ไม่มีข้อสังเกต ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไม่มีข้อสังเกต -

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2265 1000
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