ข้ อสั งเกตจากการตรวจสอบและจากการถาม-ตอบ
และแนวทางแก้ไข
โดย
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจนั ทร์
ผู้อาํ นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
วันที่ 23 ธันวาคม 63 ณ โรงแรมไมด้ า จังหวัดนครปฐม

ขอตรวจพบ
•ลูกหนี ้เงินยืมส่งใช้ หนี ้เงิน
ยืมล่าช้ า และบางรายส่งคืน
เกิน 20% ของเงินยืม เช่น
การยืมเงินเพื่อจัดฝึ กอบรม
สัมมนา

ขอเสนอแนะ
•หน่วยงานต้ องมี

มาตรการในการเร่งรัด
ติดตามลูกหนี ้ ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
ควรมีการสรุปผลฯ เสนอ
ผู้บริหารเพื่อสัง่ การติดตาม
เร่งรัดหนี ้ให้ ชําระคืนโดยเร็ว
รวมถึงการประมาณการยืม
เงินที่รัดกุมและไม่ยืมเกิน
ความจําเป็ น

ผลกระทบ
•การคืนเงินยืมเป็ นเงินยืม

ล่าช้ า และคืนเป็ นเงินสด
ค่อนข้ างมากอาจส่งผลให้
ระบบการหมุนเวียนของ
ลูกหนี ้เงินยืมขาดสภาพ
คล่อง และมีความเสี่ยงอาจ
มีการนําเงินที่เหลือไป
หมุนเวียนใช้ ก่อน

ข้อตรวจพบ
• การเบิกจายเงินจาก

ข้อเสนอแนะ
•ตามระเบียบการเบิก

ผลกระทบ

•เปนการไมปฏิบัติตาม
คลัง ใหกับผูขาย/ผูรับจาง จายเงินจากคลัง พ.ศ. 2562 ระเบียบและหนวยงานอาจ
เกิน 5 วันทําการ นับจาก ขอ 28 วรรค 3 กําหนดวา ถูกรองเรียนจากผูขายหรือผู
วันที่คณะกรรมการตรวจรับ การซื้อทรัพยสิน จางทําของ รับจางได
ครบถวนถูกตองแลว
หรือเชาทรัพยสิน ใหสวน
ราชการดําเนินการขอเบิก
เงินจากคลังโดยเร็ว อยาง
ชาไมเกินหาวันทําการนับ
แตจากวันที่ไดตรวจรับ
ทรัพยสินหรือตรวจรับงาน
ถูกตองแลว

ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

• ลูกหนี้คารักษาพยาบาล •ใหจัดทําระบบการ

ผลกระทบ

•ขาดระบบการกํากับ
ติดตามหนี้ที่ดี ทําให
ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS ควบคุมลูกหนี้ เปนราย
หนวยงานอาจสูญเสียรายได
ไมสามารถแยกรายละเอียด ประเภทและตรวจสอบ
ของรายการลูกหนีร้ ะบบ
รายการของลูกหนี้หากยังไม หรือไดรับเงินที่จะนํามาใช
Manual กับระบบ GFMIS ไห ชําระตามกําหนดใหติดตาม ประโยชนลาชา
ตรงกันได และมีลูกหนี้คาง ทวงถามลูกหนี้ที่เหลือ
ชําระนาน

ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

การสงใชเงินยืมไมไดออกใบ
รับใบสําคัญในกรณีที่ไดรับ
ชดใชเปนใบสําคัญ หรือ
ออกใบรับใบสําคัญไว แต
ไมไดใหผูยืมที่สงใชใบสําคัญ
หรือผูสงใชใบสําคัญไมรับ
ไป

ใหเจาหนาที่ผูรับคืนเงินยืม
บันทึกการรับเงินแลวหรือ
ใบสําคัญในสัญญายืมเงิน
พรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
และหรือใบรับ ใบสําคัญ
ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดใหผูยืมไวเปน
หลักฐานทุกครั้งดวย

หากใบสําคัญเกิดการสูญ
หาย จะทําใหไมทราบวามี
การชดใชเงินยืมใบสําคัญ
แลว และจะทําใหผูยืมยัง
เปนลูกหนี้คางชําระได
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ขอตรวจพบ
การจัดสงรายงานการเงิน
ประจําเดือนที่เรียกจาก
ระบบ GFMIS สงให สตง.
บางเดือนที่ไมทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ขอเสนอแนะ

ผลกระทบ

ใหดําเนินการจัดทํารายงาน
ผูรับผิดชอบรายงานสงให
สตง. ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปและใหผูบริหาร
หนวยงานติดตามและกํากับ
โดยเครงครัดดวย

ทําใหคะแนนการประเมิน
มิติดานบัญชี องคกรที่มี
ความเปนเลิศในการบริหาร
จัดการดานการเงินการ
บัญชี ภาพรวมของกรม
อนามัยลดลง
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ขอตรวจพบ

ขอเสนอแนะ

• การจัดซื้อสิ่งของที่เปน
ครุภัณฑโดยสภาพ จากเงิน
งบประมาณ งบดําเนินงาน
โดยยืมเงินจากเงินทดรอง
ราชการไปจัดซื้อ

• ใหเจาหนาที่ และ
ผูเกี่ยวของ ศึกษาและทํา
ความเขาใจกับกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปใหทัน
เหตุการณ การจัดซื้อ
ครุภัณฑตองใชงบลงทุน
และไมใหมีการยืมจากเงิน
ทดรองราชการไปจัดซื้อ
เนื่องจากเงินทดรองราชการ
มีไวสําหรับทดรองใชจาย
ตามประมาณการรายจาย
งบดําเนินงานหรืองบกลาง
บางรายการเทานั้น

ผลกระทบ
•เปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบและเปนการใช
จายเงินผิดหมวดประเภท
รายจายตามงบประมาณ

ขอตรวจพบ

ขอเสนอแนะ

ผลกระทบ

• การคืนเงินประกัน
สัญญาและหนังสือค้ํา
ประกันสัญญาใหกับผูรบั
จางลาชา เนื่องจากไมได
จัดทําทะเบียนคุมหลัก
ประกันหรือจัดทําแตไมไดมี
การสอบทานอยาง
สม่ําเสมอ

•ใหจัดทําทะเบียนคุมหลักประกัน

•อาจทําใหเกิดขอ
พิพาทกับผูรับจางได
และอาจถูกทักทวง
จาก สตง.ได

สัญญา และทําการสอบทานวามี
สัญญาใดที่ครบกําหนดรับประกัน
จะไดดําเนินการคืนเงิน หรือ
หนังสือค้ําประกัน ใหกับผูรับจาง
แตกอนการคืนหลักประกันสัญญา
ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจ สอบความ
ชํารุดบกพรองของสิ่งกอสราง แลว
ทําหนังสือ แจงผลการตรวจสอบนี้
ใหผูบริหารทราบทุกครั้ง

ข้อตรวจพบ
การใชเงินนอกงบประมาณ
บางประเภท มีการนําไปใช
เพื่อการอื่นที่ไมตรงตาม
วัตถุประสงค หรือ
หลักเกณฑของโครงการ
และบางโครงการเมื่อสิ้นสุด
การดําเนินงานแลว แตยัง
ไมมีการปดบัญชี หรือทํา
บันทึกแจงกองคลัง เพื่อปด
บัญชีตอไป

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

การใชจายเงินนอก
เปนการดําเนินการที่ผิด
งบประมาณตองเปนไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง
วัตถุประสงค และ
อาจเสี่ยงที่จะถูกลงโทษได
หลักเกณฑการเบิกจายของ
โครงการและใหถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเงินนอก
งบประมาณที่กรมฯกําหนด
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ขอตรวจพบ

ขอเสนอแนะ

ผลกระทบ

• การตรวจสอบความมี
อยูจริงของวัสดุและครุภัณฑ
พบวามีหลายหนวยงานที่ยัง
บริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็น
นี้ไมรัดกุมดีพอ เชน
- มีวัสดุที่หมดอายุในคลัง
- ไมพบครุภัณฑที่บันทึกไวใน
ทะเบียนทรัพยสิน
- มีตัวตนของครุภัณฑแตใน
ทะเบียนทรัพยสินไมมี
- บันทึกรายละเอียดของ
ครุภัณฑในระบบ GFMIS
กับในทะเบียนทรัพยสินไม
ตรงกัน

•เจาหนาที่พัสดุ หรือคณะกรรม การ
ตรวจสอบพัสดุประจําปเรงสํารวจ
ครุภัณฑใหถูกตองและบันทึกครุภัณฑที่
ไดมาไมวาประการใดตองลงทะเบียน
ทรัพยสินและเมื่อมีการจําหนายหรือ
เปลี่ยน แปลงผูรับผิดชอบในทรัพยสิน
นั้น เจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออก
จากทะเบียนทรัพยสินหรือบันทึก
ผูรับผิดชอบใหม จัดพิมพเก็บไวปองกัน
ขอมูลสูญหายใหถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดเพื่อเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป
- ทําใหงบประมาณสูญเสีย
งบประมาณโดยไมเกินประโยชน
- ใหจัดซื้อวัสดุดวยความประหยัดและ
รัดกุม

•ไมสามารถยืนยันวาครุภัณฑ
ที่มีอยูจริงครบถวน ถูกตอง
หรือ ไม และอาจบงบอกถึง
ระบบควบคุมภายในที่ไมมีประ
สิทธิ ภาพและไมสอดคลอง
ตามระเบียบ

ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

เบิกค่ าอาหารว่ าง และอาหาร
กลางวันเกินกว่ า รายชื่ อผู้เข้ า
รับการอบรม โดยไม่ มี
หนังสื อชี้แจงสาเหตุ
ประกอบการเบิกจ่ าย หรื อมี
หนังสื อชี้แจง แต่ เหตุผลไม่
เพียงพอ

ให้ ผู้จัดการการอบรมประสานงาน
กับผู้อบรมล่วงหน้ าเพื่อยืนยันการ
เข้ าร่ วมอบรมทุกครั้ง โดยควรให้ ผู้
เข้ าอบรม ส่ งใบแจ้ งการตอบรับเข้ า
ร่ วมอบรมทุกคน แต่ หากมีเหตุทที่ าํ
ให้ ผู้อบรม ไม่ สามารถมาได้ และทาง
ผู้จัดได้ สั่งอาหารไปแล้ ว ก็สามารถ
นําหลักฐานใบแจ้ งการตอบรับเข้ า
ร่ วมอบรมมาแนบประกอบการชี้แจ้ ง
หรื ออาจมีการร้ องขอหลักฐาน
เพิม่ เติมจากผู้ตรวจสอบภายในหรื อ
จากสตง .ได้

ทําให้ เสี ยงบประมาณ
โดยใช่ เหตุ และอาจ
ถูกมองว่ าส่ อไป
ในทางทุจริตได้
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ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

- การอบรมประเภท ข เบิก
ค่ าทีพ่ กั ห้ องพักคนเดียว
สํ าหรับผู้เข้ ารับการอบรมซึ่ง
เป็ นตําแหน่ งเชี่ยวชาญโดยไม่
มีเหตุจําเป็ น หรื อไม่
เหมาะสม

- ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายใน
การอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2549 และทีแ่ ก้ ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555 ข้ อ 16 กําหนดให้ ผู้เข้ า
รับการอบรม ต้ องพักสองคน
ต่ อหนึ่งห้ อง ยกเว้ นกรณีไม่
เหมาะสม หรื อมีเหตุจําเป็ น
ดังนั้นเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับ
ดังกล่าว จึงต้ องพักห้ องพักคู่

- ทําให้ ราชการเสี ย
งบประมาณโดยใช่ เหตุ และ
ไม่ เป็ นตามทีร่ ะเบียบฯ
กําหนด
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ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

- ผู้ยืมเงินไม่ ใช่ ผ้ ูเดินทาง
ไปราชการหรื อร่ วมคณะ
เดินทางไปด้ วย โดยชี้แจง
ว่ ายืมแทนเจ้ าหน้ าทีใ่ น
กลุ่มงานเดียวกันซึ่งติด
สั ญญาเงินยืมอีกฉบับหนึ่ง
อยู่

- ผู้ยืมต้ องเป็ นผู้การเดินทางไป
ราชการ หรื อมีรายชื่ อร่ วมคณะ
เดินทางไปในครั้งนั้น ซึ่งตามระเบียบ
การเบิกจ่ าย เงินจากคลังฯ กําหนดไว้
ว่ าเงินยืมคือ เงินทีส่ ่ วนราชการจ่ าย
ให้ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หรื อการปฏิบัตริ าชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่
ว่ าจะจ่ ายจากงบประมาณรายจ่ ายหรื อ
เงินนอกงบประมาณ ดังนั้นผู้ทไี่ ม่ ได้
เดินทางไปราชการหรื อไม่ ได้ ปฏิบัติ
ราชการอื่นใดทีจ่ ําเป็ นต้ องใช้ เงิน จึง
ไม่ ใช่ ผู้ทตี่ ้ องยืมเงิน

- ผู้ยืมไม่ ใช่ ผู้มคี วาม
จําเป็ นต้ องใช้ เงินยืมนั้น
และอาจเกิดความเสี่ ยง
ทีต่ ้ องผูกพันรับผิดชอบ
เงินทีย่ ืมไป และไม่
เป็ นไปตามทีร่ ะเบียบฯ
กําหนด
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ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

- การระบุรายละเอียดในแบบ
รายงานการเดินทางไม่
ครบถ้ วน เช่ น การเดินทาง
ไปราชการเป็ นหมู่คณะ
ในแบบ 8708 ไม่ ได้ หมายเหตุ
เวลา ไป-กลับ บ้ านพักของผู้
ร่ วมเดินทางคนอื่น ๆ

- ในกรณีเดินทางเป็ นหมู่
คณะและจัดทําใบเบิก
ค่ าใช้ จ่ายรวมฉบับเดียวกัน
หากระยะเวลาในการเริ่มต้ น
และสิ้นสุ ดการเดินทางของ
แต่ ละบุคคลแตกต่ างกันให้
แสดงรายละเอียดของ วัน
เวลา ทีแ่ ตกต่ างกันของบุคคล
นั้น ๆ
ในช่ องหมายเหตุในแบบ
8708

- ทําให้ การคํานวณเบีย้ เลีย้ ง
อาจเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่ง
ส่ งผลกระทบให้ การเบิก
จ่ ายเงินของหน่ วยงาน
ผิดพลาดไปด้ วย

14

ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

- เบิกจ่ ายค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าที่
พักให้ กบั ผู้เข้ ารับการ
อบรมเกินกว่ า ระยะเวลา
ทีร่ ะบุไว้ ในหนังสื อส่ งตัว
/หนังสื อขออนุมตั ไิ ป
ราชการ

- ในกรณีผู้จัดจ่ ายค่ าใช้ จ่ายเดินทาง
ให้ ผู้เข้ าร่ วมการอบรม ให้ ผู้จัด แจ้ ง
ให้ ผู้เข้ ารับการอบรมนําใบขอ
อนุมตั เิ ดินทางไปราชการฉบับจริง
มาแนบเบิกด้ วย แต่ หากจะใช้
หนังสื อส่ งตัวแนบเบิก หนังสื อส่ ง
ตัวฉบับนั้นต้ องระบุวนั เดินทางไป
และกลับของผู้เข้ ารับการอบรม
ด้ วย เพื่อให้ สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ ายกับค่ าเบีย้ เลีย้ ง และค่ าทีพ่ กั
ทีผ่ ้จู ัดจะเบิกจ่ ายให้ ด้วย

- อาจทําให้ ไม่ สามารถเบิก
ค่ าใช้ จ่ายดังกล่าวได้
เพราะอยู่นอกเหนือเวลา
การอนุมตั ขิ องผู้มอี าํ นาจ

15

ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ

- มีการแก้ ไขรายละเอียดใน
หลักฐานการเบิกจ่ าย เช่ น
หนังสื อขออนุมตั เิ ดินทางไป
ราชการ วันที่ รายชื่ อผู้ไป
ราชการ โดยใช้ นํา้ ยาลบ
คําผิด หรื อรอยขีดฆ่ า ขูดลบ
โดยไม่ มกี ารลงลายมือชื่ อ
กํากับ

- หลักฐานการเบิกจ่ ายไม่ ควร
มีรอยขีดฆ่ า ขูดลบ หากจําเป็ น
ในการแก้ไขเอกสารทางการเงิน
ไม่ ควรใช้ นํา้ ยาลบคําผิด
แต่ ให้ ใช้ วธิ ีขีดฆ่ า และเขียนใหม่
โดยให้ ผู้แก้ ไขลงนามกํากับ
พร้ อมวันที่ และเพื่อป้ องกันการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
หลังจากทีไ่ ด้ อนุมตั ใิ ห้ ไป
ราชการแล้ ว ควรให้ ผู้มอี าํ นาจ
อนุมตั ลิ งลายมือชื่ อ พร้ อมวันที่
กํากับด้ วย

- มีความเสี่ ยงเนื่องจาก
อาจเป็ นการแก้ไขหลังจาก
ทีไ่ ด้ รับอนุมตั แิ ล้ ว เพื่อให้
เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง
อาจถูกมองไปในทาง
ทุจริตได้

16

คําถาม

ผลกระทบ

คําตอบ

การประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงาน /การ
จัดเก็บข้ อมูล การประชุม
ชี้แจงนโยบายฯ ผู้ชี้แจง
สามารถเบิกจ่ ายค่ า
วิทยากรได้ หรื อไม่

การประชุม กรณีดงั กล่ าวถือว่ า
เป็ นการประชุมราชการ ไม่ เข้ า
หลักเกณฑ์ การประชุมฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ า
ด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก อบรม
การจัดงาน และการประชุม
ระหว่ างประเทศ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่ า
ด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก
อบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่ างประเทศ
พ.ศ.2549 ข้ อ 4 วรรค 5 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้ อ 14
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ถาม - ตอบ

คําถาม

คําตอบ

- จะเบิกค่ าวิทยากร โดยใช้ - สํ าหรับการเบิกค่ าวิทยากร
คําว่ าวิทยากรวิพากษ์ ในการ ตามลักษณะของการให้
แบ่ งกลุ่มได้ ไหม
ความรู้ น้ัน ๆ ให้ ใช้ ภาษา
ตามที่ ในระเบียบฯ กําหนด
คือ คําว่ า บรรยาย/อภิปราย/
ประชุ มกลุ่ม เท่ านั้น
เนื่องจากคําว่ า วิทยากร
วิพากษ์ เป็ นการใช้ ภาษาทีไ่ ม่
มีระเบียบฯ รองรับ ซึ่งหาก
จะเบิกจ่ ายต้ องทําการตกลง
กับกระทรวงการคลังเท่ านั้น

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก
อบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555 ข้ อ 14
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คําถาม

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- การจัดอบรมสามารถจ่ าย
ค่ าวิทยากรซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ า
ของหน่ วยงานผู้จัดการ
ฝึ กอบรมได้ หรื อไม่ รวมถึง
การเบิกค่ าของทีร่ ะลึกเพื่อ
มอบให้ วทิ ยากรได้ หรื อไม่

- สามารถจ่ ายค่ าวิทยากรได้
ตามประเภทของการจัด
อบรม แต่ ค่าของทีร่ ะลึกเพื่อ
มอบให้ วทิ ยากรไม่ สามารถ
เบิกได้ ตามระเบียบฯ โดย
วิทยากรรับเป็ นค่ าสมนาคุณ
วิทยากร ส่ วนค่ าของทีร่ ะลึก
ใช้ เบิกเป็ นการสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก
อบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555 ข้ อ 8 และข้ อ 14
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คําถาม
- การเบิกจ่ ายค่ าสมนาคุณ
วิทยากรให้ กบั ผู้บรรยาย
แนะนําสถานทีใ่ นการไป
ศึกษาดูงานนอกสถานทีไ่ ด้
หรื อไม่

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- ไม่ สามารถจ่ ายได้ การไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะ
เบิกค่ าสมนาคุณวิทยากร
ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีท่ มี่ าบรรยาย
หรื อพาเยีย่ มชมสถานทีไ่ ม่ ได้
แต่ สามารถเบิกเป็ นค่ าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน
แห่ งละไม่ เกิน 1,500 บาท

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก
อบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่ างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้ อ 8

21

คําถาม
- การจัดฝึ กอบรมสามารถ
แจกเสื้ อให้ กบั ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมได้ หรื อไม่

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- ไม่ สามารถเบิกจ่ าย ค่ าเสื้ อ
สํ าหรับผู้เข้ ารับการอบรมได้
เนื่องจากไม่ เข้ าหลักเกณฑ์
ค่ าใช้ จ่าย 15 รายการตาม
ระเบียบฯ กําหนด

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการ
ฝึ กอบรม การจัดงานและการ
ประชุม ระหว่ างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้ อ 8
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คําถาม
- การจัดประชุ ม มีเวลาการ
ประชุ ม 9.00 น. - 12.00 น.
จะเลีย้ งอาหารกลางวัน
ได้ หรื อไม่

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- ไม่สามารถเบิกได้ การเบิก - หนังสื อ ที่ กค 0406.4/ว 96

ค่ าอาหารในการประชุมจะ
เบิกได้ ถ้ามีช่วงระยะเวลาการ
ประชุมคาบเกีย่ ว ในมือ้
อาหารนั้น ดังนั้น หากมี
การประชุมถึงเลยเวลาอาหาร
เช่ นประมาณ 13.30 น. ก็
สามารถเบิกอาหารกลางวัน
ได้

ลว. 16 กันยายน 2553
รายการค่ าใช้ สอยตามข้ อ
12 ของระเบียบกระทรวง
การคลังว่ าด้ วยการเบิก
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงาน
ของส่ วนราชการ
พ.ศ. 2553
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คําถาม

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- โครงการอบรมมีกาํ หนด
การศึกษาดูงานด้ วย โดยมี
ค่ าใช้ จ่าย ดังนี้
(1) เบิกค่ าผ่ านประตูเข้ า
สถานทีศ่ ึกษาดูงาน
(2) ค่ าวิทยากรให้ แก่ผ้ ูนําชม
สถานทีใ่ นการศึกษาดูงาน
จะสามารถเบิกค่ าใช้ จ่ายทั้ง
สองกรณีได้ หรื อไม่

(1) ไม่ สามารถเบิกได้ ค่ าผ่ าน
ประตู ไม่ อยู่ในรายการที่
ระเบียบฯ กําหนดให้ เบิกได้
อย่ างไรก็ตามหากจะเบิกค่ า
ผ่านประตูดงั กล่าว ต้ องขอ
ทําความตกลงกับกระทรวง
การคลัง
(2) ไม่ สามารถเบิกได้ การไป
ศึกษาดูงานสามารถเบิกเป็ น
ค่ าของสมนาคุณในการดูงาน
ได้

- ระเบียบกระทรวง
การคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายใน
การฝึ กอบรม การจัดงาน
และการประชุม ระหว่ าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555 ข้ อ 8 และข้ อ 14
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คําถาม

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- กรณีนักวิชาการเดินทางเข้ า
รับการฝึ กอบรม ณ กทม.
วันที่ 2 – 4 พ.ย. 63 และ
วันที่ 5 พ.ย. 63 ไปติดต่ อ
ประสานงานกับกรมอนามัย
ค่ าทีพ่ กั วันที่ 4 ส.ค. 62 เบิก
เหมาจ่ าย หรื อเบิกจ่ ายจริง

- ค่ าทีพ่ กั ในคืนวันที่ 4 จะ
เบิกหมาจ่ ายหรื อจ่ ายจริงก็ได้
เนื่องจากเป็ นการพักเพื่อรอ
ติดต่ อราชการ

- พระราชกฤษฎีกาค่ าใช้ จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และแก้ไข
เพิม่ เติม มาตรา 17
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คําถาม

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- กรณีเจ้ าหน้ าทีข่ องศูนย์
เดินทางมาราชการเพื่อติดต่ อ
ประสานงานภายในกรมฯ
ในวันที่ 1 ธ.ค. 63 และเข้ ารับ
การฝึ กอบรม วันที่ 2 – 3
ธ.ค. 63 ค่ าทีพ่ กั วันที่ 1 เบิก
เหมาจ่ าย หรื อเบิกจ่ ายจริง

- ค่ าทีพ่ กั ในคืนวันที่ 1 ให้
เบิกจ่ ายจริง เนื่องจากเป็ น
การพักเพื่อรอเข้ ารับการ
อบรม

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วย ค่ าใช้ จ่ายในการ
ฝึ กอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่ าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ ไขเพิม่ เติม ข้ อ 16
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คําถาม

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- การใช้ พาหนะส่ วนตัว
เดินทางไปราชการ ผู้
เดินทางจะต้ องดําเนินการ
อย่ างไร

- ผู้เดินทางต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้มอี าํ นาจอนุมตั ิ และต้ อง
ใช้ พาหนะนั้นตลอดเส้ นทางจึง
จะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็ นค่ า
พาหนะในลักษณะเหมาจ่ าย
สํ าหรับรถยนต์ กโิ ลเมตรละ 4
บาท รถจักรยานยนต์ กโิ ลเมตร
ละ 2 บาท

- ตามพรก.ค่ าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม มาตรา
25 และตามหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ด่ วนทีส่ ุ ด
ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26
ก.ค. 50
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คําถาม

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- เจ้ าหน้ าที่ 2 คน ได้ รับ
อนุมตั ใิ ห้ เดินทางไปราชการ
พร้ อมกัน คนหนึ่งขอเบิก
ค่ าทีพ่ กั เหมาจ่ าย อีกคนหนึ่ง
ขอพักโรงแรมแบบเบิกจ่ าย
จริง จะได้ หรื อไม่

- ไม่ สามารถทําได้ การอนุมตั ิ
เดินทางเป็ นหมู่คณะต้ องเลือก
เบิกเหมาจ่ ายหรื อจ่ ายจริง
เหมือนกันทั้งคณะไม่ แยกเบิก
และจ่ ายจริงต้ องพักคู่ ยกเว้ น
กรณีไม่ เหมาะสม หรื อมีสิทธิ
พักเดีย่ ว ดังนั้นการเดินทางไป
ราชการในคราวเดียวกันเป็ นหมู่
คณะทุกคนต้ องเลือกเบิกใน
ลักษณะเดียวกัน

- ระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่ าด้ วยการ
เบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้ อ 5
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คําถาม
- ค่ าธรรมเนียมในการคืน
บัตร หรื อเปลีย่ นบัตร
โดยสาร กรณีเจ็บป่ วยไม่
สามารถเดินทางได้ สามารถ
นําค่ าธรรมเนียมมาเบิกได้
หรื อไม่

คําตอบ

ระเบียบที่เกีย่ วข้อง

- เบิกไม่ ได้ เนื่องจากเป็ น
-หนังสื อกระทรวงการคลัง
เหตุผลส่ วนตัว
ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ กค 0406.4/ว 96
ส่ วนกรณีทผี่ ู้เดินทางจะ ลงวันที่ 16 ก.ย. 53
สามารถเบิกค่ าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. กรณีส่วนราชการสั่ งให้ งด
หรื อเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ
2. เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ทีท่ าํ ให้
ไม่ สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้
ต้ องมิได้ เกิดจากผู้เดินทาง
เป็ นเหตุ
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ความหมายของการประชุมราชการ
• การประชุมราชการ : การประชุมหารื อ ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการคณะทํางานการประชุม ในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของส่ วนราชการ เช่น
- ประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายในการทํางาน
- ประชุมชี้แจงการแนวทางการนํายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
- ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรื อ ถ่ายทอดตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการ เป็ นต้น

ความหมายของการฝึ กอบรม
• การฝึ กอบรมหมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ การ
บรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา การดูงาน การฝึ กงาน โดยมีโครงการหรื อหลักสู ตรและ
ช่วงเวลาที่แน่นอน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- พัฒนาบุคลากรเพื่อนําความรู ้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
- ไม่มีการรับปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)” หมายถึง การประชุมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม สําหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง เน้น การฝึ กหรื อลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะ/ความเชี่ยวชาญ ลักษณะการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ • ช่วงแรก วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ • ช่วงถัดไป มีการ
ฝึ กปฏิบตั ิโดยนําทฤษฎีที่วทิ ยากรบรรยาย มาใช้เพื่อให้เกิดความเช้าใจ สามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้ • การฝึ กปฏิบตั ิอาจมีการแบ่งกลุ่ม หรื อไม่กไ็ ด้

สวัสดีค่ะ
L/O/G/O

