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แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง
และบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

กองคลัง
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มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
แนบหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0403.3/ว 1686 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
1. ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบรำยงำนกำรเงิ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กั น ยำยน 2563 ของกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน และมี ข้ อ สั ง เกตจำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิ น
เกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ซึ่งพบว่ำ กำรควบคุม กำรตรวจนับวัสดุคงคลัง
กำรคำนวณยอดวัสดุคงคลังคงเหลือ กำรปรับปรุงบัญชี วัสดุคงคลัง ณ วันสิ้นปีงบประมำณ และกำรระบุบัญชี
แยกประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ในกำรบันทึกรำยกำรในระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ำยในสังกัด มีแนวทำง
ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
กรมกำรพั ฒ นำชุม ชน จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติเกี่ยวกั บ บั ญ ชีวัส ดุ คงคลั ง และบั ญ ชี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ำยในสังกัด ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ/ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิ บั ติ งำน
ในกำรควบคุม กำรตรวจนับวัสดุคงคลัง กำรคำนวณยอดวัสดุคงคลังคงเหลือ รวมทั้งกำรปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
ณ วันสิ้นปีงบประมำณ
2. เพื่ อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ/ผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมำย มี ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกำรระบุ บั ญชี
แยกประเภทค่ำใช้จ่ำยสอดคล้องกับประเภทค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม - ในประเทศ
และบัญชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม - บุคคลภำยนอก
3. เป็ น เครื่ องมื อในกำรตรวจสอบและควบคุ มกำรปฏิ บั ติ งำนของกระบวนงำนวั สดุ คงคลั ง
กำรระบุ บั ญ ชี แ ยกประเภทสอดคล้ องกั บ ประเภทค่ ำใช้ จ่ ำยที่ เกิ ดขึ้ น และช่ วยลดข้ อสั งเกตจำกส ำนั กงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยตรวจสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. คานิยาม
วัสดุคงคลัง

หมำยถึง สิ นทรัพย์ ที่หน่ วยงำนมีไว้เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมปกติ โดยทั่ วไปมีมูลค่ำไม่สู ง
และไม่ มี ลั กษณะคงทนถำวร ได้ แก่ วั สดุ ส ำนั กงำน หน่ วยงำนจะรับรู้วัสดุ คงเหลื อ
ในรำคำทุน โดยแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรำยกำรหนึ่งในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป อำจเรียกวัสดุคงคลังว่ำ “วัสดุสิ้นเปลือง” ซึ่งเป็น
สิ นทรั พย์ ที่ ไม่ มี อำยุ กำรใช้ งำน ส่ วนใหญ่ ซื้ อมำใช้ แล้ วหมดสภำพทั นที ไม่ สำมำรถ
นำกลับมำใช้ได้อีก วัสดุอำจแบ่งตำมประเภทกำรใช้งำน เช่น วัสดุสำนักงำน วัสดุใช้
ในกำรโฆษณำ วัสดุงำนบ้ำน เป็นต้น โดยวัสดุสำนักงำน ได้แก่ กระดำษ ดินสอ ปำกกำ
เป็ น ต้ น วั ส ดุ เหล่ ำนี้ หน่ ว ยงำนมั ก สั่ งซื้ อ ครำวละมำก ๆ โดยเก็ บ ไว้ ที่ ค ลั งวั ส ดุ
เมื่อต้องกำรใช้ก็ทำใบเบิกวัสดุออกจำกคลังวัสดุ และบันทึกปรับปรุงทำงบัญชีเปลี่ยน
สภำพวัสดุคงคลังดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย
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บัญชีค่ำวัสดุ

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อวัสดุมำเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน หรือกรณี
ปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่ำงงวด

กำรได้มำของ
วัสดุคงคลัง

หมำยถึง กำรซื้อ กำรรับบริจำค กำรรับโอน

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำสำยงำนซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำร
พัสดุตำมที่ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐนั้นกำหนด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้เป็นหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่

หมำยถึง ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้มีอำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำน
ของรัฐ

กำรควบคุม

หมำยถึง กำรลงบั ญ ชี วั ส ดุ ห รื อ ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น กำรเก็ บ รั ก ษำพั ส ดุ กำรเบิ ก พั ส ดุ
กำรจ่ำยพัสดุ

กำรลงบัญชี
หมำยถึง กำรบันทึกรำยละเอียดกำรรับหรือจ่ำยในบัญชีหรือทะเบียนโดยจำแนกแต่ละประเภท
หรือทะเบียนพัสดุ
แต่ละรำยกำรของพัสดุ
กำรเก็บรักษำพัสดุ หมำยถึง กำรจัดเก็บรักษำพั สดุให้เป็นระเบี ยบเรียบร้อย ถู กต้อง ครบถ้วน ตรงตำมบัญชี
หรือทะเบียน
กำรเบิกพัสดุ

หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนต้องกำรใช้พัสดุ แจ้งควำมประสงค์ขอเบิกพัสดุ เพื่อใช้ในรำยกำร
ต่อหัวหน้ำหน่วยพัสดุ

กำรจ่ำยพัสดุ

หมำยถึง กำรที่หัวหน้ำหน่วยพัสดุอนุมัติจ่ำยพัสดุให้แก่หน่วยงำนที่แจ้งควำมประสงค์ขอเบิกพัสดุ
ให้ จ่ ำยวั ส ดุ ต ำมรำยกำรในใบเบิ ก พั ส ดุ และลงเลขที่ เอกสำรในใบเบิ ก วั ส ดุ
เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรลงบัญชีวัสดุ

กำรตรวจสอบ
พัสดุประจำปี

หมำยถึง กำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ของปีก่อน จนถึงวันที่
30 กันยำยน ของปีปัจจุบัน และกำรตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน ของปี

กำรปรับปรุง
รำยกำรเมื่อ
สิ้นงวดบัญชี

หมำยถึง กำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงวัสดุให้มีข้อมูลตำมข้อเท็จจริง สำมำรถดำเนินกำรได้
2 แนวทำง คือ 1. ปรับปรุงจำกวัสดุคงคลัง (สินทรัพย์) เป็นค่ำวัสดุ (ค่ำใช้จ่ำย)
2. ปรับปรุงจำกค่ำวัสดุ (ค่ำใช้จ่ำย) เป็นวัสดุคงเหลือ (สินทรัพย์)

กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือตำมวิธีเข้ำก่อน – ออกก่อน (First in, First out = FIFO) หมำยถึ ง กำรเบิ กวั สดุ ที่ ซื้ อมำ
ครั้งก่อนออกมำใช้ก่อน รำคำวัสดุคงเหลือปลำยปีจะเป็นรำคำที่ซื้อครั้งหลัง
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ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร
ฝึกอบรมกำรสัมมนำทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน
ในประเทศ
กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น โดยมีโครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัด
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
โดยไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ ซึ่งเป็นกำรฝึกอบรมในประเทศ
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลำกรของหน่วยงำน เช่น ค่ำลงทะเบียน
ค่ ำสมนำคุ ณ วิ ท ยำกร ค่ ำอำหำรว่ ำงและเครื่ อ งดื่ ม ค่ ำ อำหำร ค่ ำเช่ ำที่ พั ก
ค่ำเบี้ ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำพิมพ์เอกสำร และสิ่งพิมพ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม
ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรสำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึ กอบรม ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรติ ดต่ อสื่ อสำร ค่ ำใช้ จ่ ำยเกี่ ยวกั บกำรใช้ และกำร
ตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด กำรฝึกอบรม ค่ำหนังสือสำหรับ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นต้น ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลำกรของหน่วยงำน
ฝึกอบรมเช่น อบรมกลุ่มเป้ำหมำยเด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำยุ เป็นต้น ค่ำใช้จ่ำย
บุคคลภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ ำอำหำร ค่ ำเช่ ำที่ พั ก ค่ ำเบี้ ยเลี้ ยงเดิ นทำง ค่ ำวั สดุ เครื่ องเขี ยนและอุ ปกรณ์
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร และสิ่งพิมพ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ
ในกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร
สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด กำรฝึกอบรม ค่ำหนังสือ
สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นต้น ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. แนวทางปฏิบัติและวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง โดยให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรจั ดท ำบั ญ ชีวัส ดุ โดยแยกประเภทของวัส ดุ เช่ น วัส ดุส ำนักงำน วัส ดุค อมพิ ว เตอร์
วัส ดุ ง ำนบ้ ำ นงำนครั ว เป็ น ต้ น และแยกชนิ ด ของวัส ดุ เช่ น กระดำษถ่ ำยเอกสำร กระดำษปกสี เป็ น ต้ น
จัดทำสำรบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อสะดวกแก่กำรลงบัญชีและกำรตรวจสอบ
2. เมื่อได้รับวัสดุและหลักฐำนกำรรับวัสดุแล้ว ให้บันทึกรับวัส ดุในบัญชีวัส ดุ ตำมรำยกำร
ในเอกสำรประกอบกำรรับวัสดุ ได้แก่ วันเดือนปีที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขำย เลขที่เอกสำร รำคำต่อหน่วย (รำคำรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และจำนวนวัสดุที่รับ
3. เมื่อจ่ำยวัสดุ ให้บันทึกจ่ำยในบัญชีวัสดุ ตำมรำยกำรในใบเบิกของ ได้แก่ วันเดือนปีที่จ่ำย
วัส ดุ ชื่ อ ผู้ เบิ ก และจ ำนวนที่ จ่ ำย กรณี ที่ ซื้ อ วัส ดุ ช นิ ด เดี ย วกั น ในเวลำต่ ำง ๆ กั น รำคำวัส ดุ อ ำจไม่ เท่ ำ กั น
เมื่ อ ลงบั ญ ชี จ่ ำ ยให้ ใ ช้ ร ำคำวั ส ดุ ที่ ซื้ อ มำก่ อ นตั ด ออกจำกบั ญ ชี ก่ อ น (ตำมวิ ธี เข้ ำ ก่ อ น – ออกก่ อ น
First in, First out = FIFO) รำคำวัสดุคงเหลือปลำยปีจะเป็นรำคำที่ซื้อครั้งหลัง

/4. ทุกสิ้นปี...

-44. ทุกสิ้นปีงบประมำณให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวต่อผู้แต่งตั้งภำยใน 30 วันทำกำร นับแต่วันที่เริ่มดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุตำมระเบียบฯ
(นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม)
5. สรุปรำยกำร รับ – จ่ำยวัสดุ จำนวนคงเหลือ และมูลค่ำของวัสดุคงเหลือในแต่ละรำยกำร
เพื่อปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในระดับหน่วยเบิกจ่ำย ตำมแนวทำงที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 202 ถึงข้อ 206 โดยเคร่งครัด และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อควรทราบเกี่ยวกับบัญชีวัสดุ
1. บัญชีวัสดุให้จัดทำแต่ละปีงบประมำณ เมื่อขึ้นปีงบประมำณใหม่ ให้ขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง
หำกมีวัสดุคงเหลือให้ยกยอดคงเหลือเป็นยอดยกมำ
2. บัญชีวัสดุแต่ละบัญชี (แต่ละแผ่น) ให้ควบคุมวัสดุ 1 รำยกำร
3. กำรลงบั ญ ชี วั ส ดุ ให้ ล งทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ำรรั บ หรื อ จ่ ำ ย ตำมระเบี ย บ กระทรวงกำรคลั ง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 204 และข้อ 205
4. รำคำต่อหน่วย จะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
5. กำรกำหนดหน่วยนับของวัสดุ ควรพิจำรณำให้เหมำะสมกับกำรเบิกจ่ำยวัสดุของหน่วยงำน
6. กำรลงบัญชีวัสดุ จะต้องกระทำด้วยควำมละเอียด รอบคอบ จำเป็นต้องรวดเร็ว ทันเวลำ
เพื่อให้ยอดวัสดุคงเหลือถูกต้องตำมจริง
7. กรณีที่ซื้อวัสดุชนิดเดียวกันในเวลำต่ำง ๆ กัน บำงครั้งรำคำวัสดุอำจไม่เท่ำกัน เมื่อลงบัญชี
จ่ำยให้ใช้รำคำวัสดุที่ซื้อมำก่อนตัดออกจำกบัญชีก่อน ตำมวิธีเข้ำก่อน – ออกก่อน (First in, First out = FIFO)
รำคำวัสดุคงเหลือปลำยปีจะเป็นรำคำที่ซื้อครั้งหลัง
6. เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง
แบบใบเบิกพัสดุ ตำมแบบที่กำหนด (ตัวอย่ำงแนบท้ำย ภำคผนวก)
แบบบัญชีวัสดุ ตำมแบบที่ กวพ. กำหนด (ตัวอย่ำงแนบท้ำย ภำคผนวก)
7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา
ค่ำใช้จ่ำยที่เบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำรที่จัดฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 ค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แก่
- ค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ค่ำใช้จ่ำยซึ่งผู้จัดกำรฝึกอบรมไม่จัด ให้เบิกจ่ำยตำมข้อ 26 วรรค 2
กรณีส่วนรำชกำรเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรม/สัมมนำ ต้องได้รับอนุมัติโครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณก่อน
/รำยกำร...

-5–
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา ของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม ได้แก่
1. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม เช่น ค่ ำตกแต่งสถำนที่
ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำใช้สถำนที่วัดหรือโรงเรียน เป็นต้น
2. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด -ปิด กำรฝึกอบรม เช่น ค่ำจ้ำงพิธีกรมำทำหน้ำที่เป็นพิธีกร
ในกำรเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม หรือมีกำรแสดงในพิธีเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม ก็เข้ำหลักเกณฑ์ข้อนี้
3. ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น สมุด ปำกกำ ดินสอ เป็นต้น
4. ค่ำประกำศนียบัตร เช่น ค่ำจัดทำประกำศนียบัตร เป็นต้น
5. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
บรรยำย หรือค่ำพิมพ์เอกสำรประกอบกำรบรรยำย
6. ค่ ำ หนั งสื อ ส ำหรั บ ผู้ เข้ ำรั บ กำรฝึ ก อบรม เช่ น ค่ ำซื้ อ หนั งสื อ ที่ ต้ อ งใช้ ในกำร
ฝึกอบรม หรือค่ำลิขสิทธิ์ในหนังสือซึ่งต้องใช้ในกำรฝึกอบรม
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น ค่ำอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
8. ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำเช่ำ LCD เป็นต้น
9. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เช่น ชำ กำแฟ และขนมต่ำง ๆ
**ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 1 – 9 ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม และประหยัด
10. ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึก อบรม เช่น ค่ำแฟ้ม
ถุงผ้ำ กระเป๋ำใส่เอกสำร รวมทั้ง Handy Drive ซึ่งบรรจุข้อมูลในกำรฝึกอบรม โดยให้เบิก จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง
ไม่เกินอัตรำใบละ 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน)
11. ค่ำของสมนำคุ ณ ในกำรดูงำน หมำยถึง ค่ำของที่ ระลึ ก ให้ กับ สถำนที่ดู งำน
ซึ่งสำมำรถเบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บำท (หนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) แต่ไม่รวมถึงค่าเข้าชม
สถานที่ดูงาน
12. ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
13. ค่ำอำหำร
14. ค่ำเช่ำที่พัก
15. ค่ำยำนพำหนะ
** ค่ ำใช้ จ่ ำยตำมข้ อ 12 – 15 ให้ เบิ ก จ่ ำ ยตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำตำมที่
กำหนดไว้ในระเบียบ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
กำรฝึ กอบรมบุ คคลภำยนอกให้ จัดได้เฉพำะกำรฝึ ก อบรมในประเทศเท่ำนั้ น
กรณีผู้จัดกำรฝึกอบรม ไม่จัดอำหำร ที่พัก ยำนพำหนะทั้งหมด หรือจัดให้บำงส่วน ให้ผู้จัดกำรฝึกอบรมเบิก
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้
1. ค่ำอำหำร
2. ค่ำพำหนะเดินทำง
3. ค่ำเช่ำที่พัก
/ค่ำใช้จ่ำย...

-6ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่ำลงทะเบี ย น ค่ำธรรมเนี ยม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกั นที่ เรียกชื่อ อย่ำงอื่ น
ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่จัดกำรฝึกอบรมเรียกเก็บ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงเข้ำรับกำรรับกำรฝึกอบรม
- กรณีค่ำลงทะเบียนรวมไว้หมดแล้ว หรือผู้จัดออกให้ทั้งหมด ต้อง “งดเบิก”
- กรณี ค่ ำลงทะเบี ย นไม่ ร วมค่ ำใช้ จ่ ำยดั งกล่ ำว หรือ ผู้ จั ด ไม่ จั ด อำหำร ที่ พั ก
ยำนพำหนะ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกในส่วนที่ไม่ได้ออกให้ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร ยกเว้น
- ค่ำเช่ำที่พัก ให้เบิกจ่ำยจริงไม่เกินอัตรำค่ำเช่ำที่พักตำมระเบียบฯ กำรฝึกอบรมกำหนด (หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำที่พัก พร้อม Folio)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง เบิกเฉพำะส่วนที่ผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอำหำร (กรณีผู้จัดฝึกอบรมมีกำรจัดอำหำรให้ไม่ครบทุกมื้อ)
สรุปเกี่ยวกับการเลือกใช้บัญชีแยกประเภท “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม”
ในการบันทึกขอเบิกเงิน (ขบ.)/การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)/การล้างลูกหนี้เงินยืม (G1)
ในระบบ GFMIS
รายการค่ า ใช้ จ่ า ยข้ า งต้ น
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ฝึกอบรม/สัมมนา ในส่วน
ข อ งส่ ว น รา ช ก ารที่ จั ด
ฝึ ก อ บ ร ม
( ทั้ ง 1 5 ข้ อ ) แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้า
รั บการรั บการฝึ กอบรม

เมื่อดาเนินการบันทึกขอเบิกเงิน/
การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)/
การล้างลูกหนี้เงินยืม (G1)
ในระบบ GFMIS

ให้ เลื อ กใช้ บั ญ ชี แ ยกประเภท
ตามผั งบั ญ ชี มาตรฐานสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ Version 2560
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยให้
ระบุบัญชีแยกประเภท ดังนี้
 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึ ก อ บ ร ม – ใ น ป ร ะ เท ศ
(5102010199)
 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึ ก อบรม – บุ ค คลภายนอก
(5102030199)
แล้วแต่กรณี (โดยพิจารณาตาม
โครงการ/กิ จ กรรมที่ จั ง หวั ด
ดาเนินการ)

/8. ระเบียบ...

-78. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ
พ.ศ. 2560 หมวด 9 กำรบริหำรพัสดุ ส่วนที่ 1 กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย
3. ระเบี ยบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
4. หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลำง ที่ กค 0409.3/ว 507 ลงวั น ที่ 29 ธั น วำคม 2553
เรื่อง คู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS
5. หนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลำง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ำยน 2559
เรื่อง ผังบัญชีมำตรฐำนเพื่อใช้ในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
6. หนั ง สื อ คณะกรรมกำรวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หำกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติ
ในกำรดำเนิ น กำรจั ดหำพั ส ดุที่ เกี่ย วกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริห ำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ ก อบรม กำรจัด งำน
และกำรประชุมของหน่วยงำนของรัฐ
7. หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลำง ที่ กค 0410.3/ว 160 ลงวั น ที่ 23 มี น ำคม 2564
เรื่อง เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กองคลัง (กลุ่มงำนบัญชี)
มิถุนำยน 2564

ภาคผนวก

ตัวอย่างบัญชีวัสดุ
ส่วนราชการ.............................................................................
หน่วยงาน...................................(2)........................................
แผ่นที.่ .......................................(1)..........................................
ประเภท....................................(3)......................................... ชื่อหรือชนิดวัสดุ.........................(4)...................................
ขนาดหรือลักษณะ................................................................
หน่วยที่นับ..............................(6)......................................... ทีเ่ ก็บ...................................................
วัน เดือน ปี

รับจาก/จ่ายให้

เลขที่เอกสาร
(8)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รหัส.............................................(5)........................................
จานวนอย่างสูง.........................(7)........................................
จานวนอย่างต่า.........................(7)........................................
รับ

จานวน
จ่าย

หมายเหตุ
คงเหลือ

คาอธิบายตัวอย่างบัญชีวัสดุ
(1) ให้กรอกเลขแผ่นที่ตำมลำดับชนิดของวัสดุ และทับด้วยลำดับหน้ำบัญชีของวัสดุชนิดนั้น ในกรณี
ใช้แผ่นเดียวไม่พอ เช่น มีวัสดุ 100 ชนิด ควรให้ลำดับตัวเลขที่แผ่นที่ 1 ถึง 100 ชนิดใดลงบัญชีหน้ำเดียว
ไม่พอให้ทำเครื่องหมำย “ทับ (/)” เช่น แผ่นที่ 1 หน้ำ 1 ก็กรอกว่ำ 001/1 หน้ำ 2 ก็กรอกว่ำ 001/2 เป็นต้น
สำหรับหน่วยงำนที่มีวัสดุจำนวนมำกชนิด ควรให้ลำดับประเภท ชนิด และหน้ำ เพื่อทรำบว่ำ
ประเภทใดมีกี่ชนิด เช่น ประเภทลำดับที่ 1 ชนิดที่ 99 หน้ำ 1 ก็กรอกว่ำ 01/099/1
(2) ให้ระบุชื่อหน่วยงำนซึ่งทำหน้ำที่ควบคุมหรือเก็บรักษำวัสดุเพื่อจ่ำยให้แก่หน่วยงำนอื่น
(3) ให้ระบุประเภทของวัสดุตำมที่กำหนดในหนังสือกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ของสำนักงบประมำณ
(4) ให้ระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เช่น ดินสอดำ ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เป็นต้น และหำกหน่วยงำน
ใดต้องกำรแยกชนิ ดย่ อยลงไปอีก โดยจัดทำบัญ ชีควบคุมย่อยลงไปก็ได้ เช่น ดินสอดำ 2 บี ดินสอดำ 4 บี
หรือดินสอสีแดง ดินสอสีเขียว เป็นต้น
(5) ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ ตำมที่กำหนดไว้ (ถ้ำมี) อำจกำหนดโดยหน่วยงำนเองก็ได้
“รหัส” หมำยถึง รหัสทั่วไปซึ่งอำจกำหนดโดยหน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ หรือหน่วยงำนอื่น
ใดที่มีหน้ำที่กำหนดรหัสหรือเป็นรหัสของผู้ผลิตหรือผู้ขำย ซึ่งกำหนดเป็นสำกลเพื่อสะดวกในกำรจัดหำก็ได้
(6) ให้ระบุหน่วยตำมลักษณะของวัสดุและปริมำณที่ใช้ เช่น หน่วยพัสดุกลำง อำจใช้หน่วยนับของ
ดินสอเป็นโหล หน่วยงำนย่อยอำจใช้หน่วยนับของดินสอเป็นแท่ง แต่ทั้ งนี้หน่วยนับสำหรับช่องรับ ช่องจ่ำย
และช่องคงเหลือจะต้องเป็นอย่ำงเดียวกัน
(7) ให้ระบุจำนวนอย่ำงสูงที่สมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ และจำนวนอย่ำงต่ำที่หำกไม่จัดหำเพิ่มเติม
จะทำให้งำนของทำงรำชกำรเสียหำย
(8) ให้ลงเลขที่เอกสำรตำมลำดับที่รับหรือจ่ำย แล้วแต่กรณี โดยควรแยกเป็นเอกสำรฝ่ำยรับ (ร.)
และเอกสำรฝ่ำยจ่ำย (จ.) และให้ลงเลขที่ลำดับที่ 1 ใหม่ เมื่อขึ้นปีงบประมำณใหม่ ฝ่ำยรับเริ่มตั้งแต่ลำดับ ร.1
ร.2 ร.3 ฯลฯ ฝ่ำยจ่ำยเริ่มตั้งแต่ลำดับ จ.1 จ.2 จ.3 ฯลฯ และควรใช้กระดำษฝ่ำยจ่ำยเป็นสีอื่นต่ำงไปจำก
เอกสำรฝ่ำยรับ เพื่อสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุยิ่งขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : กำรยกยอดมำจำกปีเก่ำ ให้ขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง

ใบเบิกพัสดุ
เล่มที่....................

เลขที่…………..…

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด................................./ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน.............................

กลุ่มงาน/งาน .........................................................
ที่................................/25.........................
วันที.่ ....................เดือน................................พ.ศ..............
เรียน หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................
มีความประสงค์ขอเบิกวัสดุสาหรับใช้ในราชการ กลุ่มงาน/โครงการ....................................................................................................
ตามรายการข้างล่างนี้ และมอบให้……................................................................ เป็นผู้รับตามใบเบิกนี้
จานวน
จานวน
หมายเหตุ
ลาดับที่
รายการ
หน่วยนับ
ที่ขอเบิก
ที่จ่าย

(ลงชื่อ)……………………………………........…ผู้เบิก
(.....................................................)

(ลงชื่อ)…….......……….....……….......….ผู้อนุญาต
(..............................................)

ตาแหน่ง ............................................................

ตาแหน่ง ............................................................

(ลงชื่อ)……………………………………........…ผู้รับของ
(.....................................................)

(ลงชื่อ)……………………………………........…ผู้จ่ายของ
(.....................................................)

ตาแหน่ง ............................................................

ตาแหน่ง ............................................................

วันที่....................................................

วันที่....................................................

>>Workflow การควบคุมพัสดุ<<
เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุ พร้อมเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุ
และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารไม่ครบคืนหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณา
เอกสารครบ

ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ (จัดประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์)

เจ้าหน้าที่จัดทาใบเบิกพัสดุให้ผู้ควบคุมดูแลพัสดุเป็นผู้เบิกพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้จ่ายพัสดุ

เก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบ

>>Workflow การตรวจสอบพัสดุประจาปี<<
เริ่มต้น

เจ้าหน้าทีท่ าบันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ไม่อนุมัติ

เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการฯ ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันทาการแรกของปีงบประมาณ

คณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ

ส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต้นสังกัด

