แนวปฏิบัติการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กรณี ยืมเงินงบประมาณ
สพม.๑๗ – กําหนด ใหยืมเงิน เฉพาะคาลงทะเบียน เทานั้น
ยกเวน หลักสูตรที่อบรม เดือนกันยายน ๒๕๖๑
ใหยืม คาลงทะเบียน เบีย้ เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ ได
และขอใหสถานศึกษาสงตัวแทนยืมเงินคาลงทะเบียน ของผูเขารับการ
อบรมทุกทาน โดยทําบัญชีรายละเอียดของผูเขารับการอบรม แนบมา
ดวย ( ตัวอยางบัญชีรายละเอียด แนบทาย )
การยืมเงิน ผูยืมจะตองยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการยืมเงิน
สงให....กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สพม.๑๗ กอนถึงกําหนดชําระ
คาลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วันทําการ

-๒-

หลักฐานการยืมเงิน ดังนี้
๑. หนังสือขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ผานผูอํานวยการสถานศึกษา
๒. สัญญายืมเงิน (พิมพดานหนา-ดานหลัง)

จํานวน ๒ ฉบับ

*** สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.sesa๑๗.go.th ***
การเงิน-พัสดุ-ตรวจสอบภายใน

เอกสารประกอบการเบิก-ยืม เงินคาใชจายใน

การอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แบบฟอรมสัญญายืมเงิน
๓. สําเนาหนังสือ/คําสั่งอนุมัติใหเดินทางไปราชการ (รับรองสําเนาถูกตอง)
*** โดยระบุ สถานที่อบรม วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ วันเขารับการอบรม
และพาหนะในการเดินทาง (ไมอนุมัติใหใชรถยนตสวนตัวในการไปราชการ) ใหชัดเจน ถูกตอง
ครอบคลุมวันเดินทางทั้งหมด ***
ทั้งนี้ อํานาจการอนุมัติเดินทางฯ เปนไปตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. สําเนาหนังสือผูจัดอบรม หรือตารางการอบรม หรือใบลงทะเบียนจองที่นั่ง
หลักสูตร (อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง)
๕. บัญชีรายละเอียดผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามตัวอยางที่แนบ)
กรณีสัญญายืมเงินเดียวกัน มีผูยืมหลายหลักสูตร หลายคน ใหแนบเอกสารหลักสูตรละ ๑ ชุด

บัญชีรายละเอียดผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียน.............................................................................................สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หลักสูตร

ระยะเวลา
ตั้งแต-ถึง

สถานที่อบรม

คาลงทะเบียน
(บาท)

หมายเหตุ

-๓-

หลักฐานสงใชเงินยืม ดังนี้
กรณียืมเฉพาะ คาลงทะเบียน
๑. หนังสือสงใชเงินยืมงบประมาณ ผานผูอํานวยการสถานศึกษา
๒. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนฉบับจริง ของทุกคนที่ยืม

กรณียืมคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
๑. หนังสือสงใชเงินยืมงบประมาณ ผานผูอํานวยการสถานศึกษา
๒. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘)
๒.๑ สวนที่ ๑ กรณีเดินทางคนเดียว
๒.๒ สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ กรณีเดินทางเปนหมูคณะ
๓. คาที่พัก ใหแนบใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการที่พัก (Folio) (ถามี)
*** ใบเสร็จรับเงิน อยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
๓.๑ ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
๓.๒ วัน เดือน ป ที่รับเงิน
๓.๓ รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
๓.๔ จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
๓.๕ ลายมือชื่อของผูรบั เงิน
กรณี ใบเสร็จรับเงิน (คาที่พัก, คาลงทะเบียน) มีรายการไมครบถวนทั้ง ๕ ขอ ใหจัดทํา
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑) เพิ่มเติมดวย
*** สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม www.Sesa๑๗.go.th ***
การเงิน-พัสดุ-ตรวจสอบภายใน

เอกสารประกอบการเบิก-ยืม เงินคาใชจายใน

การอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑)

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สพม.๑๗
โทร ๐ ๘๕๐๘ ๖๑๗๗ ๕

กรณีเบิกเงินงบประมาณ
สงหลักฐานเพือ่ เบิกคาใชจา ยในการเดินทางฯ
(คาลงทะเบียน, คาเบี้ยเลี้ยง, คาที่พกั , คาพาหนะ)

หลักฐานการเบิก ประกอบดวย

๑. หนังสือนําสงเบิก ผานผูอํานวยการสถานศึกษา
๒. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (๘๗๐๘) สวนที่ ๑ (หนา ๑, ๒)
๓. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (๘๗๐๘) สวนที่ ๒ (เฉพาะการเดินทาง

เปนหมูคณะ)
๔. แบบ บก.๑๑๑ (เบิกคาพาหนะ)
๕. หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปราชการฉบับจริง (กรณีเปนสําเนาใหรับรองสําเนา
ถูกตอง)
๖. หนังสือตนเรื่องของการอบรม/ตารางการอบรม
๗. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน
๘. ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก พรอม Folio (ถามี)
หมายเหตุ หากใบเสร็จรับเงิน มีสาระสําคัญไมครบถวน (๕ ขอ) ตามระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ใหผูเบิกจัดทําแบบ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑) แนบดวย

 อัตราการเบิกจาย 
ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการพั ฒ นาครู รู ป แบบครบวงจร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีความเหมาะสม
คุมคา ประหยัด ดังนี้
๑. อัตราคาที่พัก : ๖๐๐ บาท/คน/คืน (กรณีที่หนวยพัฒนาไมไดจัดที่พักให)
๒. อัตราคาพาหนะ : รถโดยสารประจําทาง
๓. อัตราเบี้ยเลี้ยง : วันละ ๒๔๐ บาท
๔. คาลงทะเบียน : ตามที่หนวยพัฒนาเรียกเก็บ

