รายงานการประชุม
โครงการศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕62
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/๒๕62
ระหว่างวันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมสัน
๒. นายโยธิน
๓. นายสุรินทร์
๔. นายสุบัณกร
๕. นายอิศรา
๖. นายทรงศักดิ์
๗. นางสาวเอมอร
๘. นางเกษร
๙. นายประพันธ์
๑๐. นายวีระพรรณ
๑๑. นายดุสิต
๑๒. นางสาวบุษกร
๑๓. นางสาวเอกภาวี
๑๔. นางสาวสิริกร
๑๕. นายธนันชัย
๑๖. นางสาวสุธิตา

คูสินทรัพย์
บุญเฉลย
มหาวรรณ์
กวีวัฒน์
จันทิมางกูร
ปัญญา
ลิ้มวัฒนา
จามาลี
รักเรียน
เล่าเรียนดี
เงินใส
สืบตระกูล
ขัติครุฑ
สมควร
มุ่งจิต
วงษ์สุวรรณ

ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สานักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT
หัวหน้างานฝึกอบรม
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า
หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม
หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบุคลากร

ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)
1. นางจินตนา
2. ว่าที่ ร.ต.มนตรี

เรียงไรสวัสดิ์
วงษ์รีย์

หัวหน้าศูนย์ CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.นันทพร
๒. น.ส.ดวงสมร
๓. นางพิมพกานต์
๔. นายวิทิต
๕. น.ส.สมนวรรณ
๖. น.ส.มณีนาค
๗. นายปรีชา

โพธาบุตร
อินตากาศ
เชาวลิต
พิชญสถิต
ธรรมดีกุล
ศิริบุญ
ศรีบุญมา

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๘. น.ส.มะลิวัลย์
๙. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท์
๑๐. น.ส.ชนาพร
๑๑. นางธนพร
๑๒. นางปณัยภัคร์
๑๓. น.ส.นงเยาว์
๑๔. น.ส.อภิรดี
๑๕. น.ส.วิราวรรณ
๑๖. นายพิสิทธิ์ศักดิ์
๑๗. น.ส.วีณา
๑๘. น.ส.ธนิดา

ปันทะวัง
ศิริน้อย
จิตตวิทยาพันธ์
เนตรนภากร
อุทุมพร
สุรินแก้ว
มั่นคง
ชัยศรี
จุลบุตร
เหลาธนู
วงษ์รีย์

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑
1. การเปิดสอบพนักงานประจาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและจะดาเนินการเปิดสอบในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561
2. การเปิดสอบข้าราชการ 66 อัตรา 20 วิทยาลัย และจะดาเนินการเปิดสอบในช่วงเดือน
มกราคม 2562
3. ให้ กลุ่ มงานหลั ก สูตรระยะสั้น วิเคราะห์ อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ ยกระดับหลั กสู ตร ถ้าเป็น
เป้ า หมายเดิ ม ให้ เ น้ น เรื่ อ งนวั ต กรรม งานวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละการต่ อ ยอดและให้ ม าปรั บ ใช้ กั บ แผนใน
ปีงบประมาณ 2562
4. ให้ กลุ่ มงานอนุ ป ริ ญญา ปรับแผนการประชาสั มพันธ์ การเข้าถึ งกลุ่ มเป้าหมาย การนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้
5. ให้กลุ่มงาน ไทใหญ่ CBT ลุ่มน้า ชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จัดทาแผนบูรณาการร่วมกัน
และสามารถเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 1/๒๕62
สรุปเรื่อง
ตามที่ รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่
1/๒๕62 เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคม ๒๕61 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ดาเนินการสรุปรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 18 หน้า รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิ ทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1
สรุปเรื่อง งานแผนและงานงบประมาณ
1. แจ้งงบที่ได้รับจัดสรรให้ แต่ละศูนย์ กลุ่มงาน หน่วยจัดการศึกษา พร้อมทั้ง ปรับแผนตามงบที่ได้
จัดสรร
2. กรณีไปราชการการของหน่วยจัดการศึกษา อนุญาตให้เบิกการขออนุญาตไปราชการ ในส่วนของ
หน่วยจัดการศึกษาปางมะผ้าและแม่สะเรียง เนื่องจากหน่วยจัดการศึกษาอาเภออื่นมีบ้านพักในอาเภอนั้นๆ
แล้ว
3. ในกรณีไปราชการอื่นๆ ให้เรียงลาดับความสาคัญดังนี้
3.1 หน่วยงานต้นสังกัด
3.2 หน่วยงานที่ทา MOU ร่วมกัน
3.3 ตามความจาเป็นของงานนั้นๆ
4. ให้ใช้มาตรการการประหยัด เช่น ค่าไฟฟ้า ควรมีการกาหนดเวลา ปิด – เปิด
วาระที่ 6.2
สรุปเรื่อง สานักวิชาการ
1. เสนอของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ประมาณ 80,000 บาท ผอ. ให้เสนอต่องานแผน
เพื่อจัดสรรงบประมาณจากงบดาเนินงานให้
2. เสนอขอปริ้นเตอร์สี ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้เสนอแผนการขอซื้อไปใช้เงินรายได้
สถานศึกษา (ให้นาเสนอขอใหม่)
3. ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา ในส่วนของงานกิจการนักศึกษา
4. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
จากการประเมินตนเอง (คิดเป็นร้อยละ 53.54 อยู่ในระดับ 2.68)
5. งานประกันคุณภาพการศึกษาที่จะประเมิน วันที่ 1 – 3 พ.ย. 2561 นี้ อปก.ที่ 7 ตบช.ที่ 7.2
การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม แห่งการเรียนรู้ เสนอขอนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา โดยให้ประสานกับ น.ส.เอกภาวี ในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
และลงพื้นที่)
๖. ชี้แจงเรื่ องดาเนิ นการตามแผนงานในระบบโครงการตามพันธกิจฯ เพราะมีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๖.3 ชี้แจงเกณฑ์การใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีภารกิจที่ให้บริการด้านการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม เพื่อให้การสนับสนุนการให้บริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและรวดเร็ว
สานักงานผู้ อานวยการวิทยาลัย ชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทาคู่มือว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายไปราการและ
โครงการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. การดาเนินการ
สานักงานผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทาคู่มือว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายไป
ราการและโครงการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560, (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 และมาตรการประหยัด
และมาตรการการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าของกระทรวงการคลัง ปี 2552 และปี 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ดังเอกสารแนบ)
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม ให้ พิ จ ารณาสถานที่ ร าชการเป็ น อั น ดั บ แรก โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่าอาหารกล่องไม่เกิน ๘๐ บาท/คน/มื้อ และ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/คน/มื้อ และ
ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน ๓๕ บาท/คน/มื้อ โดยระบุในโครงการทุกครั้งเพื่อพิจารณา
๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน ให้เสนอเหตุผลความจาเป็นในการใช้
สถานที่เอกชนนั้นๆ พร้อมทั้งขออนุมัติค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ตามเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๓. การเดินทางโดยเครื่องบิน บุคลการระดับชานาญการ/ชานาญการขึ้นไปยกเว้นกรณีมี
ความจาเป็น เร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการและให้เบิกได้ในชั้น
ประหยัด
๔. รถไฟ ชั้น 1 ปรับอากาศ บุคลากรระดับ ชานาญการ/ ชานาญงาน ขึ้นไป
๕. ค่าโดยสาร รถโดยสารประจาทาง ป.2 ป.1 และ VIP 24 ที่นั่ง และรถไฟ ชั้น 2 ชั้น 3
และด่วนพิเศษ บุคลากรทุกระดับสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง/ประหยัด
๖. กรณีข้อซักถาม ค่าโดยสารรถประจาทาง แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพมหานคร VIP 24 ที่นั่ง
ราคา 1,050 บาท บุคลากรสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ และใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) ประกอบการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และให้บุคลากรสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิและโดยประหยัด
วาระที่ 6.4 เรื่อง การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่
2/๒๕62
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา
ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการกาหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ
๒. การดาเนินการ
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกาหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕62 ในพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. ณ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕62 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิ ทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 2/2562 ในพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.00 น.

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุธิตา วงษ์สุวรรณ)
หัวหน้างานบุคลากร

ลงชื่อ

ผู้ ต รวจรายงานการ

ประชุม
(นายสุบัณกร กวีวัฒน์)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน

คู่มือการเบิกจ่าย
การไปราชการและฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คานา
ด้วยสำนักงำนผู้อำนวยกำร มีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงินภำยในวิทยำลัยชุมชนและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยชุมชน โดยมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
๑) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชี
๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
กำรดำเนินงำนในให้สอดคล้องกับนโยบำยของสถำบันวิทยำลัยชุมชน บริกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้
คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น
โดยคำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร ควำมเสี่ยงควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน กำรกำกับอย่ำงเป็นระบบของส่วนรำชกำร โดยสำนักงำนผู้อำนวยกำรให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำ ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรที่ทันต่อเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ควำมชำนำญ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนและระเบียบกระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนผู้อำนวยกำรจึงได้มีกำรจัดกำรควำมรู้ (Know ledge Management) โดยมีกำรทบทวนแนวทำงกำร
เบิกจ่ำยเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นกำรรวบรวมระเบียบฯ ให้ผู้ปฏิบัติงำน
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรทำงำน ง่ำยต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและประหยัดเวลำ เผยแพร่ให้กับหน่วยงำนในสังกัด
วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และลดควำมเสี่ยง ในกำรปฏิบัติงำน
ผิดพลำดต่อระเบียบฯ หนังสือ คำสั่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สำนักงำนผู้อำนวยกำร
วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
12 ตุลำคม 2561

สารบัญ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ
วิธีกำรจัดทำเอกสำรกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
กำรเบิกค่ำพำหนะประจำทำงเบิกได้ตำมจริงแต่ไม่เกินสิทธิ์
อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำรและฝึกอบรม (เบี้ยเลี้ยง/ ที่พัก)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/ ประชุมรำชกำร (อำหำร/ ค่ำตอบแทนวิทยำกร)

1
1
4
5
6

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
เบิกจ่ำยตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้แก่
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528,
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548,
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรพ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554, หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551, พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงกำรคลังอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีอะไรบ้าง ?
1. หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรและเอกสำรเรื่องเดิม
2. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรแบบ
3. ใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแทนใบเสร็จ
4. กรณียืมเงินรำชกำรได้แก่หนังสือขออนุมัติยืมเงินรำชกำรพร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและสัญญำกำร
ยืมเงินจำนวน 2 ฉบับ
วิธีการจัดทาเอกสาร
การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร)
- กรณีสำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยไปก่อน ให้อ้ำงถึงหนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร เลขที่... ลงวันที่... ได้
เดินทำงไปรำชกำรเพื่ออะไร ที่ใด ไปเมื่อวันที่ ถึง วันที่ใด เมื่อกำรเดินทำงสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึง
ดำเนินกำรขอเบิกเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ำไร จำกเงินงบประมำณ แหล่งใด
- กรณียืมเงินรำชกำร อ้ำงถึงหนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร และหนังสือขอยืมเงิน รำชกำรเลขที่....
ลงวันที่.... และสัญญำยืมเงินเลขที่.... โดยใครเป็นผู้ยืมเงิน ได้ยืมเงินเป็นจำนวนเท่ำไร เดินทำงไป
รำชกำรใด เพื่ออะไร ที่ใด ไปเมื่อวันที่ ถึง วันที่ใด เมื่อกำรเดินทำงสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจึงดำเนินกำรส่ง
ใช้เงินยืม พร้อมส่งหลักฐำนใบสำคัญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ำไร จำกเงินงบประมำณแหล่งใด มีเงินสด
คงเหลือทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินเท่ำไร
2. เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
1. หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรพร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเดินทำงฯ
2. หนังสือขออนุมัติยืมเงินรำชกำรพร้อมสัญญำยืมเงินจำนวน 2 ฉบับ (กรณียืมเงิน)
3. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
4. หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเช่น
- ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำที่พัก (กรณีเบิกแบบจ่ำยจริง)
- ใบเสร็จรับเงินค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินหรือใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำร รำยละเอียด ดังนี้
1. กรณีที่ส่วนรำชกำรมีหนังสือให้บริษัทสำยกำรบิน หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ำยออกบัตรโดยสำรให้
ก่อน เมื่อส่วนรำชกำรได้รับแจ้งให้ชำระหนี้จำกบริษัทสำยกำรบิน หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ำย
ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของบริษัทเป็นหลักฐำนในกำรเบิกเงิน โดยไม่ต้องรอใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร หรือกำกบัตรโดยสำรเครื่องบินจำกผู้เดินทำง

2. กรณีที่จ่ำยเป็นเงินสดและขอเบิกเงินจำกทำงรำชกำรภำยหลังให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกำกบัตร
โดยสำรเครื่องบินเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
3. กรณีซื้อบัตรโดยสำรเครื่องบินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียด
กำรเดินทำง (Itinerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสำยกำรบิน วันที่ออก ชื่อ / สกุลของ ผู้เดินทำง
ต้นทำง - ปลำยทำง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลำที่เดินทำง จำนวนเงิน อื่น ๆ เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
กรณีที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย
กรณีที่ใบเสร็จ รับเงิน กำกบัตรโดยสำรเครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ที่
ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือบุคคลภำยนอก ที่ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรและได้รับสิทธิ
เบิ ก ค่ ำ โดยสำรเครื่ อ งบิ น ตำมระเบี ย บของทำงรำชกำรสู ญ หำย หรือ ไม่ ส ำมำรถน ำมำเป็ น หลั ก ฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกทำงรำชกำรได้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ประสำนงำนกับบริษัทสำยกำรบิน หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ำย (กรณีซื้อผ่ำนบริษัทตัวแทน
จำหน่ำย) ที่ให้บริกำรออกบัตรโดยสำรเครื่องบิน เพื่อขอสำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสำร
เครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและใช้เอกสำรดังกล่ำวพร้อมคำ
รับรองจำกผู้เดินทำงไปรำชกำรว่ำ ยังไม่เคยนำฉบับจริงมำเบิกเงินจำกทำงรำชกำรแม้หำกค้นพบใบ
ภำยหลังก็จะไม่นำมำเบิกเงินกับทำงรำชกำรอีกเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
2. กรณีที่ไม่สำมำรถขอสำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสำรเครื่องบิ นหรือใบรับ
เงิน (Itinerary Receipt) ตำมข้อ 1 ให้ผู้เดินทำงทำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินโดยชี้แจงสำเหตุที่
ใบเสร็จรับเงิน กำกบัตรโดยสำรเครื่องบินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหำยและไม่อำจขอ
สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรนั้นได้ พร้อมทั้งให้ผู้เดินทำงทำคำรับรองว่ำ ยังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงิน กำก
บัตรโดยสำรเครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ฉบับจริงมำเบิกเงินจำกทำงรำชกำร แม้ถ้ำหำก
ค้นพบภำยหลังก็จะไม่นำมำเบิกจ่ำยอีก เสนอต่อผู้บังคับบัญชำชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไป
สำหรับรำชกำรส่วนกลำง หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำหรับส่วนรำชกำรในภูมิภำคแล้วแต่กรณีเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติและเมื่อได้รับอนุ มัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ก็ให้ใช้เอกสำรดังกล่ำวเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิก
จ่ำยเงินได้
o ใบเสร็จรับเงินค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีมีกำรจ้ำงเหมำรถยนต์) จะต้องดำ
เนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
o ใบเสร็จค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรถยนต์จ้ำงเหมำ จะต้องดำเนินกำรจัดซื้อตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
o ใบผ่ำนค่ำทำงด่วน (กรณีใช้รถรำชกำรเดินทำง)
o ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ) ในกรณีที่มีกำรจ่ำยเงิน และ
ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับเงินได้เช่นค่ำพำหนะ เป็นต้น
ค่าพาหนะ
o ค่าพาหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิง หรือพลังงำนสำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำง
บรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม และอื่นๆทำนองเดียวกัน
o นิยาม ยำนพำหนะประจำทำงได้แก่ รถไฟ รถโดยสำร เรือ รถประจำทำง และยำนพำหนะ อื่น
เป็นบริกำรบุคคลทั่วไปมีเส้นทำงแน่นอน อัตรำค่ำโดยสำร และค่ำระวำงแน่นอน กำรเดินทำงโดย
รถโดยสำรประจำทำง รถไฟ ให้เบิกค่ำพำหนะเดินทำงได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยประหยัด

o กำรเบิกค่ำพำหนะประจำทำงรถไฟ สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมกระทรวงกำรคลังกำหนด คือ
มีสิทธิเบิกค่ำ พำหนะประจำทำงรถไฟโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับ
อำกำศ (ยกเว้น ตำแหน่งประเภททั่ว ไประดับปฏิบัติงำน, ประเภทวิช ำกำร-ระดับ
ปฏิบัติกำร) ใช้ใบเสร็จและกำกตั๋ว เป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
o กำรเบิกค่ำพำหำนะรถโดยสำรประจำทำง สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมกระทรวงกำรคลั ง
กำหนด คือ เบิ กตำมที่จ่ ำยจริงโดยประหยัด โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน หรื อ ใบแทน
ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
o กำรเบิกค่ำพำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ
พร้อมทั้งให้เหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องใช้พำหนะส่วนบุคคล เช่น ในพื้นที่ไม่มีรถโดยสำรประจำ
ทำง หรือ มีรถโดยสำรประจำทำงแต่เวลำไม่ทันกำรกับกำรไปปฏิบัติรำชกำรนั้นๆ/ มีสัมภำระ
เอกสำร อุปกรณ์ ฯ/ เพื่อควำมเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้
พิ จ ำรณำกำรใช้ ย ำนพำหนะของส่ ว นรำชกำรก่ อ น โดย เบิ ก จ่ ำ ยได้ ต ำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลัง คือ อัตรำชดเชย รถยนต์ กม.ละ 4 บำท / รถจักรยำนยนต์ กม.ละ 2 บำท
o ค่ำพำหนะรับจ้ำง (TAXI)
1. ไม่มีพำหนะประจำทำง
2. มีพำหนะประจำทำง แต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่รำชกำร โดยผู้เดินทำงไป
รำชกำรต้องชี้แจงเหตุผลและควำมจำเป็นไว้ในหลักฐำนขอเบิกค่ำพำหนะนั้น
3. กำรเบิ กค่ำ พำหนะรั บ จ้ำงข้ำ มเขตจั งหวั ด สำมำรถเบิกจ่ ำยได้ต ำมกระทรวงกำรคลั ง
กำหนด
1) ภำยในจังหวัดเดียวกับไม่ได้กำหนดวงเงิน
2) ข้ำมเขตจังหวัด - เขตติดต่อหรือผ่ำนกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 600 บำท
- เขตต่อจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 500 บำท
4. ไป – กลับ ระหว่ำงที่พักกับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน
2 เที่ยว (ยกเว้นกำรสอบคัดเลือก)
5. ไปรำชกำรในเขต ก.ท.ม.

การเบิกค่าพาหนะประจาทางเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกินสิทธิ ดังนี้
ผู้มีสิทธิ์

สิทธิการเบิก
รถโดยสารประจาทาง

รถไฟ

ข้าราชการ (C10 - C11)
ครู คศ 5 เทียบ ระดับ 10
ประเภทบริหำร ระดับต้น ระดับสูง
ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ

ชั้นธุรกิจ ปลัดกระทรวงขึ้นไป
ชั้นประหยัด ต่ำกว่ำปลัดกระทรวง

ข้าราชการ (C9) ครู คศ 4
ประเภทอำนวยกำร ระดับ ระดับสูง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
พนักงานราชการ
กลุ่มเชี่ยวชำญพิเศษ

ข้าราชการ (C7-C8) ครู คศ2 ครู คศ3
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน
ระดับอำวุโส

ข้าราชการ( C6 ลงมา) ครูผู้ช่วย
ครู คศ 1
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบตั ิกำร
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิกำร
พนักงานราชการ
(ยกเว้นกลุ่มเชี่ยวชำญพิเศษ)
ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว

เครื่องบิน

รถด่วนหรือรถด่วน
พิเศษชั้นที่ 1 นั่งนอน
ปรับอำกำศ/
ตำมที่จ่ำยจริง
ใช้ใบเสร็จและกำกตั๋ว
ตำมที่จ่ำยจริง
โดยประหยัด
ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ชั้น 1
รถด่วนพิเศษ
ไม่มีสิทธิ์
นั่งนอน
(ยกเว้นกรณีมีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ปรับอำกำศลงมำ ระบุเหตุผลและต้องได้รับกำรอนุมตั ิ)
ใช้ใบเสร็จและกำกตั๋ว

อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี 2562 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
อัตราเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก
ระดับ

เดินทางไปราชการ
(บาท : วัน)

อัตราค่าเช่าที่พักเดินทางไปราชการ
เหมาจ่าย

ห้องพักคนเดียว

ห้องพักคู่

ประเภท ข ชำนำญงำน,ปฏิบัติงำน,
ปฏิบัติกำร, ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ อำนวยกำรต้น

ระดับ
การฝึกอบรม

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกบอรม
พักคนเดียว

ประเภท

ค่าเช่าห้องพักคู่

บาท/ วัน/ คน

ประเภท ข
240

800

1,500

850

บุคคลภายนอก นักศึกษำ
ประเภท ก ทักษะพิเศษ,เชี่ยวชำญ
อำนวยกำรสูง บริหำรต้น C 9

270

1,200

2,200

1,200

ทรงคุณวุฒ,ิ บริหำรสูง C 10 C11

270

1,200

2,500

1400

<=C8

1,450

900

บุคคลภำยนอก นักศึกษำ

1,200

750

ประเภท ก C9 - C11

2,400

1,300

หมายเหตุ กรณีพักแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน , กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน
กรณีพักแรมในพื้นที่ที่ทีค่ำครองชีพสูง หรือ อยู่ในช่วงฤดูกำรท่องเที่ยว สำมำรถแรมในสถำนที่ที่มีรำคำเพิ่มขึ้นกว่ำที่กำหนดไม่เกิน ร้อยละ 25 ทั้งต้องทำบันทึกข้อควำมขออนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำ และชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องพักแรมในสถำนที่นั้นซึ่งมีรำคำสูงกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด (ทำไมไม่ไปหำสถำนที่พักแรม สถำนที่ใกล้เคียงที่มีรำคำตำมเกณฑ์)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมราชการ ตามแนวทางมาตรการประหยัดและมาตรการการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าของกระทรวงการคลัง ปี 2552 และปี 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ (บาท:วัน:คน)
ระดับการฝึกอบรม
ประชุมรำชกำร
** อบรม/จัดงำน/ ประชุมเชิงปฏิบัติงำน
ประเภท ก (ไม่ครบทุกมื้อ/ ครบทุกมื้อ)
ประเภท ข และบุคคลภำยนอก
(ไม่ครบทุกมื้อ/ ครบทุกมื้อ)
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

อาหาร

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

(ต่อมื้อ/คน)

(ต่อมื้อ/คน)

ราชการ

เอกชน

ราชการ

เอกชน

ระดับ
(มีผู้เข้ำอบรมมำกกว่ำกึ่ง
หนึ่ง)

ไม่เกิน 120

ไม่เกิน 120

ไม่เกิน 35

ไม่กิน 50

ประเภท ก.

800

1,600

ประเภท ข. และ
บุคคลภำยนอก

600

1,200

600/ 850
400/ 600

850/ 1,200
700/ 950

ไม่เกิน 35
ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 50

บุคลากรของ
รัฐ (ไม่เกิน)

มิใช่บุคลากรของ
รัฐ (ไม่เกิน)

การนับเวลา แต่ละชั่วโมงไม่น้อยกว่ำ 50 นำที คิด 1 ชั่วโมง
ชั่วโมงอบรมที่ไม่ถึง50 นำทีแต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นับครึ่งหนึ่ง
หมายเหตุ: 1. วิทยำกร สำมำรถเบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกร และค่ำเบี้ยเลี้ยงได้โดยหักมื้ออำหำรตำมจำนวนมื้อที่จัดเลี้ยง ทั้งนี้เนื่องจำกเป็นค่ำใช้จ่ำยคนละหมวดและสำมำรถจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังแต่ไม่เกินสิทธิ์
2. กรณีบุคลำกร วชช.มส. เป็นวิทยำกร ให้ดำเนินกำร ดังนี้
2.1) ทำบันทึกขออนุมัติให้บุคลกรเป็นวิทยำกร เรื่อง..... และขออนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทน จำนวน ชั่วโมงละ .....X.....บำท รวม......X.....ชั่วโมง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ....X.......บำท
2.2) ทำบันทึกเชิญเป็นวิทยำกร

ในกรณีอยู่ในท้องที่ ที่มีค่ำครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติให้
เบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักสูงกว่ำอัตรำที่กำหนด เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 โดยให้ระบุเหตุผลที่ระบุว่ำ ทำถึงต้องพักโรงแรม
นี้ ซึ่งมีรำคำที่เกินกำหนดตำมระเบียบ (อำจมีโรงแรมใกล้เคียงที่มีรำคำตำมกำหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 จำเป็นต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำย
 ไม่มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เฉพำะ
 ไม่เกี่ยวกับเนื้องำนที่ปฏิบัติ
ทั้งนี้ หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเท่ำที่จำเป็นและประหยัดก็ได้ (มำตร 6)
กระทรวงกำรคลังมีอำนำจกำหนดเทียบตำแหน่งผู้เดินทำงที่เป็นบุคคลภำยนอกหรือข้ำรำชกำรประเภทอื่นเพื่อประโยชน์
ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ (มำตรำ 7)

ภาคผนวก

