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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมา
คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ มี พั น ธกิ จ หลัก อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การบริ การ
วิชาการ ด้วยการนาความรู้ด้านการศึกษา เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สังคม และขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยศูนย์
พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.
2551 คื อ การให้ บ ริก ารวิช าการแก่ ห น่ว ยงานในมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง จ่ายค่าบริก ารวิช าการจากเงิน รายได้ข อง
หน่วยงานหรือบริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการอื่นหรือเอกชน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและก่อให้เกิด
รายได้จากการให้บริการ งานบริการวิชาการแบ่งการให้บริการ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
2. ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
4. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ออกแบบประเมิน
5. ให้คาปรึกษา และคาแนะนา
6. ให้บริการข้อมูล การแปล
7. ให้บริการวิชาการอื่นๆ
ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ฯ มี ภ าระหน้ า ที่ ด าเนิ น งานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
สามารถเข้าถึงสังคมและชุมชนมากขึ้น สําหรับการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน จะมีเจ้าหน้าที่
ของศู น ย์ พั ฒ น าวิ ช าชี พ ครู รั บ ผิ ด ช อ บ โดย ตรงห รื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอ บ ห ม าย เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน และ
ดํา เนิ น การตามขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ งานด้ านบริ การวิ ชาการโดยเฉพาะ โดยการประสานงานกับ วิท ยาเขต
เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ จั ด กิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารวิ ช าการต่ อ วิ ท ยาเขต ส่ ว นใหญ่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ วยงาน
จะดํ า เนิ น การขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ก ารวิ ช าการยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ ส าเหตุ เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ
งานด้านบริการวิชาการมีระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ และแนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การเสนอขออนุ มั ติ โครงการและการบริ ห ารโครงการบริก ารวิ ช าการเป็ น ตั ว กํ าหนดรายละเอี ย ด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการ ปัญหาที่พบเจ้าหน้าที่ขาด ความเข้าใจในรายละเอียดของระเบียบ
และแนวปฏิ บั ติ ร วมทั้ ง มี ก ารเข้ า -ออก เปลี่ ย นแปลงเจ้ า หน้ า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านอยู่ บ่ อ ย ๆ เป็ น สาเหตุ
ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกตามขั้นตอน ทําให้เสียเวลาในการส่งคืนแก้ไข
จากเหตุ ผลดั งกล่ าวข้า งต้ น ศู น ย์ พั ฒ นาวิช าชี พ ครูฯ จึ ง ได้กํ า หนดจัด ทํ าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
บริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ สําหรับเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
1. ช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและประหยัดเวลาในการสอนงานเจ้าหน้าที่ใหม่
2. ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4. ขอบเขตการจดทําคู่มือการปฏิบติงาน
การจั ด ทํ าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานด้ า นบริก ารวิช าการ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์
วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล และแนวทางการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารวิ ช าการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ

5. คํานิยามศพท์
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดี หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
หน่วยงานกลางของวิทยาเขต หมายถึง กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
หน่วยงาน หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การเงิน หมายถึง หน่วยคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตร์
การเงินวิทยาเขต หมายถึง กองคลังวิทยาเขตปัตตานี
คณบดี หมายถึง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง หมายถึง หน่วยงานภายนอกที่ตกลงเป็นคู่สัญญาเพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการกิจกรรมตาม
ข้อเสนอที่ตกลงระหว่างกันโดยมีการจ่ายค่าบริการให้แก่หน่วยงาน
หน่วยงานบริหารโครงการ หมายความว่า หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ดําเนินการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโครงการบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง ผู้ที่คณะมีคําสั่งแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าของโครงการบริการวิชาการ
(โครงการว่าจ้าง) หรือผู้บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการนั้น ๆ (โครงการบริการวิชาการปกติที่หน่วยงาน
ดําเนินการเอง)
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บริการทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานซึง่ จ่ายค่าบริการวิชาการอันก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ
ค่าบริการ หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากการให้บริการทางวิชาการ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจริงใน
การดําเนินงานและค่าตอบแทนบวกด้วยค่าธรรมเนียมบริการ
ค่าธรรมเนียมบริการ หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนซึ่งจะก่อให้เกิด
รายได้แก่หน่วยงาน วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งตามคู่ มื อ นี้ ป ระกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการวิ ท ยาเขตปั ต ตานี คณบดี
คณะศึ กษาศาสตร์ เจ้าหน้ าที่ ศูน ย์พั ฒ นาวิชาชีพ ครูฯ ผู้ ประสานงานกลางวิ ท ยาเขตปัต ตานี โดยมี บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ม ีบ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการอนุ มั ติ จั ด กิ จ กรรม/โครงการ
และขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ
คณบดี คณะศึ กษาศาสตร์ ผู้ ที่ได้ รับ มอบหมาย มี บทบาทหน้าที่ ในการพิ จ ารณาลงนาม เห็ น ชอบหนั ง สื อ
ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และมีบทบาทในฐานะผู้อานวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
เจ้าหน้าที่ ศูนย์พั ฒนาวิชาชีพ ครูฯ เป็ นบุคคลที่ หน่วยงานมอบหมายให้ รับผิดชอบดูแลภารกิจด้านบริการ
วิชาการของหน่วยงาน
เจ้ าหน้ า ที่ ก ารเงิน ของหน่ ว ยงาน มี บ ทบาทหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบตรวจสอบความถูก ต้ อ งของ เอกสาร
งบประมาณค่ าใช้จ่ าย ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยว่าด้ วยการให้บ ริการทาง วิ ชาการ พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรโครงการบริการวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกและกําหนดหลักเกณฑ์และ อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาการ พ.ศ.
2551 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบแล้วกรณี
ผู้ประสานหน่ วยงานกลางวิท ยาเขตปัตตานี มีบทบาทหน้ าที่ในการตรวจสอบความ ถูกต้องตามขั้น ตอน
แนวปฏิบัติ การบริหารโครงการบริการวิชาการ และระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ
พ.ศ.2551 กรณี เ อกสารไม่ ถู ก ต้ อ งส่ ง กลั บ ให้ ห น่ ว ยงานบริ ห ารโครงการ พิ จ ารณา ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
ใหม่กรณีเอกสารถูกต้องนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

2. โครงสร้างการบริหารจัดการ
2.1 โครงสร้างการบริหารงาน
2.2 โครงสร้างองค์กร
2.3 โครงสร้างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
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คณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการประจาคณะฯ
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
สานักงานบริหารคณะ
- งานบริหาร
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารและยานพาหนะ

- งานคลังและพัสดุ
หน่วยคลังและพัสดุ
หน่วยการเงินและบัญชี

- งานบริการการศึกษา
หน่วยหลักสูตร
หน่วยรับนักศึกษา ทะเบียน ประเมินผล
หน่วยวิชาชีพครู
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยพัฒนานักศึกษา
หน่วยทรัพยากรและเทคโนโลยีสง่ เสริมการเรียนรู้
หน่วยวารสาร

- งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

- งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยสื่อสารองค์กร
หน่วยกิจการพิเศษ

กลุ่มงานวิชาการ
- งานจัดการเรียนการสอน
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
(2) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
หลักสูตรปริญญาตรี
- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(6) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(7) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(11) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
(12) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร
(13) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(14) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(15) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(17) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(18) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(19) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(20) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและนวัตกรรมทางการศึกษา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
- ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
- สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม
- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และ
บุคลากร ทางการศึกษาภาคใต้

หมายเหตุ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
(อยู่ระหว่างดาเนินการเปิดหลักสูตร)
* หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย และแขนงวิชาการ
สอนสังคมศึกษา (อยู่ระหว่างดาเนินการเปิดหลักสูตร)
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2.2 โครงสร้างองค์กร

คณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการประจาคณะฯ
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
กลุ่มงานวิชาการ

สานักงานบริหารคณะ
- งานจัดการเรียนการสอน

ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
(2) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
หลักสูตรปริญญาตรี
- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(6) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(7) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
(11) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
(12) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร
(13) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
(14) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(15) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(17) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(18) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(19) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(20) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและนวัตกรรมทางการศึกษา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
- ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
- สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม
- ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และ
บุคลากร ทางการศึกษาภาคใต้

หมายเหตุ : หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
(อยู่ระหว่างดาเนินการเปิดหลักสูตร)
* หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย และแขนงวิชาการ
สอนสังคมศึกษา (อยู่ระหว่างดาเนินการเปิดหลักสูตร)
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2.3 โครงสร้างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ศูนย์พฒ
ั นาวิชาชีพครูฯ
นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
1.รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.ณัฎฐพงศ์ กาญจนฉายา
กรรมการ
3.ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
กรรมการ
4.ผศ.ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล
กรรมการ
5.ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
กรรมการ
6.ผศ.ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์
กรรมการ
7.ดร.มัฮดี แวดราแม
กรรมการ
8.ดร.นัทธี บุญจันทร์
กรรมการ
9.ดร.วชิระ ดวงใจดี
กรรมการ
10.อ.จารึก อรรถสงเคราะห์
กรรมการ
11.อ.สรินฎา ปุติ
กรรมการ
12.อ.มณฑล ผลบุญ
13.อ.ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา
กรรมการ
14.อ.จารึก สระอิส
กรรมการ
15.เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
16.รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์
กรรมการและ
เลขานุการ
17.นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2.2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งผู้เขียนคู่มือ
ภาระงานทั่วไป
- ทาหน้าที่ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอก
- จัดทาแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการเป็นประจาทุกปี
- เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสาร เข้าสู่ระบบบัญชีฐานข้อมูล
- ออกเลขหนังสือราชการ บันทึกข้อความ ของงานบริการวิชาการ
- ทาหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ เสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชีผ่านระบบ E-document
- รายงานผลการดาเนินโครงการให้กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี ทราบทุกวันที่ 25 ของทุก
เดือน ตามแบบฟอร์ม จชต.01 และรายงานผลหลักเสร็จสิ้นโครงการ ตามแบบฟอร์ม กผ.พชช.5
- กรอกข้อมูลโครงการบริการวิชาการผ่านระบบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
https://aod.psu.ac.th
- ดูแลจัดทาข้อมูล อับเดทข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ผ่าน
Website : http://edu.psu.ac.th/academic_services
Facebook : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
Line : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มอ.
- ตอบข้อซักถามเรื่องการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ผ่าน
Facebook : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
Line : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มอ.
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-4892966
ภาระงานหลัก
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
ปฏิบัติงานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ประสานส่วนราชการหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการให้งานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
พัฒนาวิชาชีพครูฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคม/ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในการทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ดาเนินการจัดการโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
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- ขออนุมัติจัดทาโครงการ
- ขออนุมัติใช้เงินในการจัดโครงการ
- จัดทาหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและจัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
- จัดเตรียมเอกสารการอบรมและวัสดุอุปกรณ์
- จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
- จัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการ
- จัดทาสรุปปิดโครงการ
- จัดทารายงานผลโครงการ
- จัดประชุมรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (สพป./สพม./สช./ศจ./ศอ.บต./กอ.รมน.) พร้อมทั้งจัดทารูปแบบผลดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาวิชาชีพครูฯ
ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานการบริหารโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.
2551 ประเด็นสําคัญมีดังต่อไปนี้
- อธิ การบดีเป็น ผ้วิ นิจ ฉัยู สั่ง การและให้ ถื อเป็ น ที่สุ ด กรณี ที่มี ข้อ ขัด แย้ ง ข้อ สงสั ย
หรือที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบ
- เเบ่ ง กลุ่ ม งานบริ ก ารทางวิ ช าการ เป็ น 7 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 1) การวิ เคราะห์
ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่ อม การให้ บ ริก ารเครื่องมื อ และอุป กรณ์ ต่ างการ งานบริก ารกลุ่ ม นี้
ใน ห ลั ก ก าร ให้ ถื อ เป็ น งาน ป ก ติ ข อ งห น่ ว ยงาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ ไม่ ต้ อ งเสน อ ขอ อ นุ มั ติ ก าร
ให้บริการต่อมหาวิทยาลัย 2) การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยตรงของหน่วยงานที่เกียวข้อง 3) การจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ 4) การศึกษา สํารวจ
วิเคราะห์ออกแบบและประเมิน 5)การให้คําปรึกษาและ คําแนะนํา 6) การให้บริการข้อมูล การแปล 7)
การให้ บ ริ ก ารวิช าการอื่ น ๆ เช่ น การเป็ น วิ ท ยากร อาจารย์ ส อนเสริ ม เป็ น คณะกรรมการต่ าง ๆ
ให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- ค่าตอบแทนคณะทํางาน สามารถตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงิน ค่าบริการทั้งหมด
ยกเว้ น กิ จ กรรมที่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาอย่ า งเดี ย วไม่ มี ค่ า ดํ า เนิ น การสามารถตั้ ง ได้ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 70
ของเงินค่าบริการทั้งหมด
- ค่าธรรมเนียมบริการ กําหนดอัตราร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จดทะเบียนเป็น
ผู้ เสี ย ภาษี จึ ง กํ า หนดใช้ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ แทน เบื้ อ งต้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะตั้ ง เฉพาะที่ ดํ า เนิ น การ
กับหน่วยงานเอกชนเท่านั้น
1.2 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมการจั ด งานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 รายละเอียดสําคัญดังนี้
การฝึกอบรมหมายความว่า การอบรม การประชุม ทางวิช าการหรือ เชิง ปฏิบั ติก าร
สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษาการดูงานการฝึกงานหรือที่
เรียกชื่อ อย่างอื่ นทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยมี มีโครงการหรือ หลั กสู ตรและช่ว งเวลาจัด ที่
แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่
- ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม
- เจ้าหน้าที่
- วิทยากร
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ผู้สังเกตการณ์
1. ประเภทผู้เข้ารับการอบรม
การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เับการฝึ
ข้
กอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นบุคลากรของรัฐตําแหน่งประเภททั่วไประดั บทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับทรงคุณวุฒิประเภทอํานวยการระดับสูงประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือตําแหน่ง ที่
เทียบเท่า
การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เับการฝึ
ข้
กอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็ นบุ ค ลากรของรัฐ ตํ าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บ ปฏิบั ติ ง านระดั บ ชํานาญงานและระดับ อาวุโส
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ พิเศษประเภทอํานวยการ
ระดับต้นหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
2. การเทียบตําแหน่ง
- ผู้ เข้า รับ การฝึ ก อบรมประเภท ก ให้ เที ย บได้ ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ ข องข้ าราชการตํ าแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูง
- ผู้ เข้า รับ การฝึก อบรมประเภท ข ให้ เที ย บได้ ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ ของข้ าราชการตํ าแหน่ ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น
3. วิทยากร
วิทยากรในการฝึกอบรมประเภทก ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่ง ประเภทบริหาร
ระดับสูงส่วนวิทยากรในการฝึกอบรมประเภทข และอบรม บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นเว้นแต่วิทยากรที่เป็นบุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้
เทียบตาม ระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน ให้ใช้ระดับ
ตําแหน่งหรือชั้นยศที่สูงกว่านั้นได้
อัตราค่าตอบแทนวิทยากร
การฝึกอบรม
วิทยากร

ประเภท ก

ประเภท ข และบุคคลภายนอก

ที่เป็นบุคลากรของรัฐ

ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท

ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ

ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไ ม่
เกิน1 คน
2) ชั่ว โมงการฝึก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กาัปรอภายหรือ สั ม มนาเป็ น คณะให้ จ่ ายค่ า
สมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน5 คน โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปราย หรือสัมมนาที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย
3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มี ลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่ง กลุ่มอภิปราย
หรือสัมมนาหรือ แบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมซึ่ งได้กําหนดไว้ในโครงการ หรือหลั กสูตรการฝึกอบรมและ
จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
4) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม 1 2หรือ3 ให้เฉลี่ย
จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตาม หลักเกณฑ์
5) เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรการนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับ
ตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรมโดยไม่ต้องหักเวลาที่พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาทีกรณีกําหนดเวลาการ
ฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
4. ค่าอาหาร
การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ระดับการฝึกอบรม

ในประเทศ

ในต่างประเทศ

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมิ้อ
ประเภท ก

ไม่เกิน 700.-

ไม่เกิน 500.-

ประเภท ข
และบุคคลภายนอก

150.-/มื้อ/คน

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

25.-/มื้อ/คน

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมิ้อ

ไม่เกิน 2,500.- ไม่เกิน 1,000.ไม่เกิน 2,500.-

ไม่เกิน 800.-

ไม่เกิน 700.-

ในต่างประเทศ
ไม่เกิน 2,500.-

มื้อกลางวันมื้อ ไม่เกิน 2,500.เดียวเบิกได้ไม่เกิน
400.-คน/มื้อ

100.-/มื้อ/คน

ตามหลัก เกณฑ์ ม าตรการประหยั ดภายในสวธ.ตามมติ ครม. 24 พฤศจิ กายน2552
ขอความร่ ว มมื อ ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ มาตรการประหยั ด ในการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ หากเว้นการปฏิบัติตามมติครม.ต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเว้น
การปฏิบัติตามมติครม. แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
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5. ค่าพาหนะเดินทางไปอบรม
1) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมหรือยืมยานพาหนะจากหน่วยงาน
อื่นให้เบิกค่าัามั
น้ นเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
2) กรณีใช้ยานพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมาให้จัดยานพาหนะโดยอนุโลมตามสิทธิ
ของข้ าราชการตามพระราชกฤษฎี กาค่า ใช้ จ่ ายเดิ น ทางไปราชการ โดยเบิ ก จ่า ยได้ เท่ า ที่ จ่า ยจริ ง
ประหยัดดังนี้
- การฝึ ก อบรมประเภท ก ให้ จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ า ราชการตํ าแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับสูงเว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางโดย
ชั้นธุรกิจให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
- การฝึ ก อบรมประเภท ข ให้ จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการตํ าแหน่ ง
ประเภทอํานวยการระดับต้น
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการเช่น
การจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาของส่วนราชการการจัดงาน นิทรรศการการจัดงานแถลงข่าวการ
จั ด การประกวดหรื อ แข่ งขั น หรือ การจั ด กิ จ กรรมต่ าง ๆ เป็ น ต้ น ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นเหมาะสม และ
ประหยัดกรณีส่วนราชการประสงค์จะจ้างให้ดําเนิ น การได้โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างในการจัดงานเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

2. วิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ
การเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 รายละเอียดดังนี้
โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง
1. มหาวิทยาลัยจะรับงานบริการวิชาการ เฉพาะกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์จะ
รั บ บริ ก ารอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะอนุ ญ าตบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
เข้าร่วมดําเนินการ โครงการบริการวิชาการ เมื่อได้รับแจ้งเชิญ หรือขออนุญ าตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ประสงค์จะรับ บริการเท่านั้น
2. มหาวิ ท ยาลั ย จะรั บ งาน ที่ มี ห น่ ว ยงานระดั บ คณะหรื อ เที ย บเท่ า เป็ น หน่ ว ย
บริหารโครงการเท่านั้น โดยในการเสนอขอรับงานของหัวหน้าโครงการ จะต้องระบุหน่วยงานระดับ
คณะหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยบริหารโครงการให้ชัดเจน
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3. กรณีที่หน่วยงานมีผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับงานเดียวกันมากกว่าหน่งรายึ
ขอให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพียง 1 รายเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาคัดเลือกโครงการเฉพาะกรณีที่มีการเสนอโครงการมาจากหลายหน่วยงานเท่านั้น
4. กรณี ที่ มี ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ /เอกชน แจ้ ง ความจํ า นงขอเชิ ญ
บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย เข้าร่วมดําเนิน โครงการบริการวิช าการ ในลั กษณะที่เ ป็น ที่ป รึก ษา เป็ น
คณะทํ างานหรื อ อื่ น ๆ โดยมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ผู้ ว่ า จ้ า ง
โครงการบริ ก ารวิ ช าการนั้ น ๆ จะไม่ มี สิ ท ธิ์ ใ ช้ ชื่ อ "มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ " เป็ น
หน่วยงานจัดทํารายงาน แต่จะสามารถระบุชื่อมหาวิทยาลัยต่อท้ายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่
ได้รับอนุมัติให้ไปร่วมดําเนินโครงการได้ในฐานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
5. มหาวิทยาลัยอาจจะไม่อนุญาตให้หัวหน้าโครงการซึ่งค้างส่งรายงานกับหน่วยงาน
ว่าจ้าง ซึ่งได้มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอโครงการขอรับดําเนินงานบริการวิชาการใหม่
จนกว่าจะสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ค้างส่งให้กับผู้ว่าจ้าง
6. การนําเสนอโครงการต่อผู้ว่าจ้าง โครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
มหาวิทยาลัยก่อน
7. การลงนามในสัญ ญาเป็ น อํ านาจของมหาวิ ทยาลัย หากหน่ วยงานประสงค์จ ะ
ขอรับมอบอํานาจไปลงนามแทนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมอบอํานาจให้เฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบบริหารโครงการเท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องส่งสัญ ญาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนลง
นาม
8. การปิดโครงการ ให้หน่วยงานบริหารโครงการเสนอขออนุมัติปิดโครงการภายใน
60 วั น หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ เงิ น งวดสุ ด ท้ า ยจากผู้ ว่ า จ้ า ง โดยให้ แ จงรายการจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย ม
บริการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย
โครงการที่ไม่มีการลงนามในสัญญาจ้าง
1. ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการ จะต้องผ่านการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งจากฝ่ า ยการเงิ น และฝ่ า ยที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลด้ า นบริ ก ารวิ ช าการของหน่ ว ยงานตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
2. การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการตามระเบี ย บฯ ข้ อ 6 (1) การวิ เ คราะห์ ทดสอ บ
ตรวจสอบและตรวจซ่ อ ม การให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ไม่ ต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว หน้ า หน่ ว ยงานสามารถอนุ มั ติ ดํ า เนิ น การได้ เอง โดยให้ ฝ่ า ยการเงิ น และฝ่ า ยที่
รับผิดชอบดูแลด้านบริการวิชาการของหน่วย งานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
3. การประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 9 ทั้ง นี้
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
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4. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่าย กรณีรายรับมี การเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ ม เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงตั้ ง แต่ 20% ขึ้ น ไป หน่ ว ยงานจะต้ อ งเสนอขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลง
ค่าใช้จ่ายต่อ มหาวิทยาลัยก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
5. เมื่อเสร็จสิ้น โครงการ ภายใน 30 วัน หน่วยงานจะต้องดําเนินการเบิก จ่ายและ
จัดสรรค่าธรรมเนียมบริการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามข้อ 1 และจัดส่งไปยังกองคลัง
6. รายได้จากการดําเนินการโครงการที่เหลือจ่ายให้ถือเป็นรายได้ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
7. การเบิกและนําเงิ น ในส่วนของ“ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ” ไปใช้ ให้ คณะ/หน่ วยงานถื อ
ปฏิบัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน อํานาจอนุมัติการใช้จ่ายและการบริหารจัดการ
เป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบอํานาจให้
8. การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวง
การคลังหรือระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
1. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมหรือแผนปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยประสาน
งานกลางของวิทยาเขตปัตตานี่จะต้องดําเนินการเพื่อการตรวจสอบมีดังนี้
แผนการปฏิบัติงาน
ผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่1
เจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครูฯ

ขั้นตอนที่2

ขั้นตอนที่3

ขั้นตอนที่4

ขั้นตอนที่5

ขั้นตอนที่6

จัดทาบันทึก
ตรวจสอบ ส่งให้การเงินตรวจสอบ นําเสนอคณบดี จัดส่งให้หน่วย พิมพ์ข้อมูลเพื่อ
ข้อความขอนุมัติ ผู้เข้าร่วม ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ลงนาม
ประสานงาน จัดเก็บเป็น
จัดโครงการ
และจัดทาราย
ละเอียดต่างๆ
ของโครงการ

โครงการ

- ค่าตอบ แทนคณะ
ทํางานไม่เกินร้อย
ละ 70 ของรายรับ
- ค่าตอบแทน
วิทยากรเป็นไปตาม
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
- ค่าดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมตั้ง
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตั้ง
ตามที่ราชการ
กําหนด

กลางวิทยาเขต ฐานข้อมูล
สําหรับรายงานผล
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แผนการปฏิบัติงาน
ผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่1
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิทยาเขต

ขั้นตอนที่2

ตรวจสอบ ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม
ของโครงการ โครงการ

ขั้นตอนที่3

ขั้นตอนที่4

ขั้นตอนที่5

ตรวจสอบ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
- ค่าตอบ แทน
คณะทํางานไม่
เกินร้อยละ 70
ของรายรับ
- ค่าตอบ แทน
วิทยากรเป็นไป
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
- ค่าดําเนิน การ
เป็นไปตาม
ระเบียบ กค.
- ค่าธรรม เนียมตั้ง
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตั้ง
ตามที่ราชการ
กําหนด

นําเสนอ
ส่งคืนคณะและ
รอง
สําเนาให้
อธิการบดีฝ่าย
การเงินวิทยาเขต
วิชาการพิจารณา
อนุมัติหากมีข้อ
ขัดแย้งกับ
ระเบียบฯหรือ
อื่น ๆ จะต้อง
แสดงความ
คิดเห็นนําเสนอ
เพื่อประกอบการ
พิจารณา

ขั้นตอนที่6
ลงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
สําหรับเป็น
ข้อมูลใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้บ ริก ารวิชาการแก่สัง คมของมหาวิท ยาลั ย ได้แ บ่ง กลุ่มการให้บริการออกเป็น 7 กลุ่ ม
ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 รายละเอียด
ประกอบด้ ว ย 1)การวิ เ คราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่ อ ม การให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 2)การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง 3)การจั ด ฝึ ก อบรม สั ม มนา ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร 4)การศึ ก ษา สํ า รวจ
วิเคราะห์ออกแบบและประเมิน 5)การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา 6)การให้บริการข้อมูล การแปล7)
การให้บริการวิชาการอื่น ๆ
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ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ
1. โครงการที่มีสัญญาจ้าง/ไม่มีสัญญาจ้าง
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการของหน่วยงานที่ดําเนินการจัดกิจกรรม
/โครงการ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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2. โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการของหน่วยงานที่ดําเนินการจัดกิจกรรม
/โครงการ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ของโครงการ
บ่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะไม่ใช่ข้าราชการประจํา เมื่อมีงานที่ดีกว่ามั่นคงกว่าก็จะลาออกไป
คนใหม่ เ ข้ า มาก็ จ ะเริ่ ม ต้ น การเรี ย นรู้ ใ หม่ คํ า ถามที่ ถ ามก็ จ ะเป็ น คํ า ถามเดิ ม ๆ และอี ก กรณี ห นึ่ ง
แต่เป็นส่วนน้อยก็คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ ไม่ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
บริการวิชาการ โดยมีตัวอย่างคําถามที่พบบ่อย ดังนี้
- วิธีการคานวณค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
- ขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการ
- อัตราการเบิกจ่ายค่าวิทยากร
- อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ขั้นตอนการทาสัญญาจ้างกับหน่วยงานภายนอก ฯลฯ

2. แนวทางแก้ไขและพัฒนา
แนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ คือการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
การให้ความรู้ภายในหน่วยงาน ดังนี้
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
- สร้างแหล่งเรียนรู้บนเวปไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้
- จัดทํา/รวบรวมคําถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ถาม – ตอบปัญหาทางโทรศัพท์

3. ข้อเสนอแนะ
1. ทุ ก ๆ ปี ค วรจะมี ก ารประชุ ม แลกเปลี่ ย นปั ญ หา แนวทางแก้ ไ ข เพื่ อ ทบทวน
แนวปฏิบัติ รับทราบปั ญหาและหาแนวทางปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและคุณ ภาพมากขึ้น ทั้ง นี้
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ วิชาการระหว่างวิทยาเขตด้วย
2. หน่วยงานควรจัดทํ าฐานข้อมูลกิจ กรรม/โครงการบริการวิช าการทุก ประเภท
เพื่อสําหรับเป็นฐานข้อมูลการรายงานผลและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ด้านบริการวิชาการ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้เ รีย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่ าใช้ จ่า ยในการฝึก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
“การเบิกจ่ ายเงิน และหลั กฐานการจ่ายซึ่ง มิได้ กํา หนดไว้ ในระเบีย บนี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติต ามที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูต รการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด หรือจัดร่ว มกับหน่ว ยงานอื่น
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
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ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๙) ให้เ บิก จ่า ยได้เ ท่า ที่จ่า ยจริง ตามความจํา เป็น เหมาะสม
และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้ จ่ายตาม (๑๒) ถึ ง (๑๕) ให้เ บิกจ่า ยตามหลั กเกณฑ์แ ละอั ต ราตามที่กํา หนดไว้ใ น
ระเบียบนี้
ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม
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๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ การเทีย บตํา แหน่ ง ของบุค คลตามข้ อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิได้ เป็ น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และวิท ยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหน่งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา
ข้อ ๑๒ การเที ย บตํา แหน่ ง ของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ (๔) ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้ ดังนี้
(๑) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยั ง สถานที่ จั ด ฝึ ก อบรมของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด
ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
๑ คน
(ข) ชั่ว โมงการฝึก อบรมที่มีลัก ษณะเป็น การอภิป รายหรือ สัม มนาเป็น คณะ ให้จ่า ย
ค่า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู้ ดํ าเนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน้ า ที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่ว โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรื อ สั ม มนา หรื อ แบ่ ง กลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
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(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้อง
หั ก เวลาที่ พั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมต้ อ งมี กํ า หนดเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิท ยากรที่เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ไม่ ว่ าจะสั ง กั ด ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ
ไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก ไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่ ว นการฝึ ก อบรมข้ า ราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูต รที่กําหนด จะให้วิท ยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัว หน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ
(ง) การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการจั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ถ้ า วิ ท ยากรได้ รั บ
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรม เว้นแต่จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูต รการฝึก อบรมที่มีก ารจั ด อาหารให้แ ก่ บุคคลตามข้อ ๑๐
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัด การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน อัต รา
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัด ที่พักให้แ ก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ การฝึก อบรมข้า ราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้
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(๒) การจัด ที่ พักให้แ ก่ผู้สั งเกตการณ์ หรือ เจ้า หน้ าที่ตํ าแหน่ง ประเภทอํานวยการระดั บต้ น
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้
พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่ว นผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ระดับสูง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณ วุฒิ และตําแหน่ง ประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ จะจัด ให้
พักห้องพักคนเดียวก็ได้
(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ
ค่ายานพาหนะสําหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) กรณีใช้ย านพาหนะประจําทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัด ยานพาหนะตามระดับ
ของการฝึ กอบรมตามสิท ธิข องข้าราชการตามพระราชกฤษฎี กาค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการ
โดยอนุโลม ดังนี้
(ก) การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดิน ทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(ข) การฝึ กอบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ จัด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ าราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
(ค) การฝึ ก อบรมบุ คคลภายนอกให้ จัด ยานพาหนะตามสิท ธิ ข องข้ า ราชการตํ า แหน่ ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด
(๓) กรณี วิ ท ยากรมี ถิ่ น ที่อ ยู่ ใ นท้ อ งที่เ ดี ย วกั บ สถานที่ จัด การฝึ ก อบรม ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้
โดยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๘ การจั ด การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม่ จั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) หรือ (๕) เป็นบุคลากรของรัฐ
ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
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(๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๖
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ย งเดิน ทาง ให้คํานวณเวลาเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยให้นับตั้งแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติร าชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
แล้วนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อ
ในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางต่อวัน
ข้อ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก
หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘ และให้ส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ค่าอาหาร
(ก) การฝึ กอบรมที่ จั ด อาหารให้ ๒ มื้ อ ให้ เบิ ก จ่ ายค่ า อาหารในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย
ได้ไม่เกินคนละ ๘๐ บาท ต่อวัน
(ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน
คนละ ๑๖๐ บาท ต่อวัน
(ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง ๓ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ได้ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาท ต่อวัน
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ในการเดิน ทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบ
ในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ กรณี ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมประสงค์ จ ะจ้ า งจั ด ฝึ ก อบรมในโครงการ
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ และถ้าใช้เครื่องบินโดยสารเป็น ยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย
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การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน ของผู้รับจ้างเป็น หลักฐานการจ่าย
แต่ ถ้า เป็น การจ่ ายเงิน โดยกรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ เข้ า บัญ ชี ให้ กั บผู้ รั บจ้ า ง หรื อ ผู้มี สิ ท ธิ รั บเงิ น โดยตรง
ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๒๓ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม และรายงานต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ ๒๔ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความจําเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัต ราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัด
การฝึกอบรมเรียกเก็บ
ข้อ ๒๖ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้า
รับ การฝึก อบรมหรื อ ผู้ สัง เกตการณ์ ไ ว้ทั้ ง หมด หรื อส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่จั ด การฝึ ก อบรม
ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ
ทั้งหมดหรือรับผิดชอบให้บางส่ว น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หรือเฉพาะส่วนที่ขาด หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
ข้อ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดิน ทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั้งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ แล้ว แม้จะต่ํากว่าสิทธิที่ได้รับ
ก็ให้งดเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
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(๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ํากว่า
สิท ธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่ว นที่ข าดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พัก
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๓) กรณีได้รับความช่ว ยเหลือค่าเบี้ยเลี้ย งเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ย ง
เดินทางสมทบเฉพาะส่ว นที่ข าด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี้ย เลี้ย ง
เดินทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๘
การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบสําเนาหนังสือของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ ให้คํานวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๘ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทํารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ต้นสังกัดภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๒๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ข้อ ๒๙ การจัด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น
เหมาะสม และประหยัด
กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ
ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่ว มงาน ให้นําความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ
แต่ถ้าส่ว นราชการที่จัด งานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้นําความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ
และถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดําเนินการดังกล่าว ให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๙ กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่าง
ประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดําเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๓๖
โดยให้นําความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย”
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ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัด งานใดที่ได้ดําเนินการตามระเบีย บ
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ต่อไปจนแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีหมายเลข ๑

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
(บาท : วัน : คน )

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในประเทศ
ในต่างประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไม่ครบทุกมื้อ

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ

ในต่างประเทศ

๑. การฝึ กอบรมข้ า ราชการ
ประเภท ก

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐

ไม่เกิน ๗๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒ การฝึ กอบรมข้ า ราชการ
ประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๕๐๐

ไม่เกิน ๓๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

ไม่เกิน ๘๐๐

ไม่เกิน ๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

32

33

บัญชีหมายเลข ๒

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ระดับการฝึกอบรม

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท

๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท

ไม่เกิน ๗๕๐ บาท

หมายเหตุ : ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บ
กรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักที่สถานที่พกั แรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพัก
รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
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บัญชีหมายเลข ๓

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
(บาท : วัน : คน)
ประเภท ก.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

ประเภท ข.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

ประเภท ค.
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าเช่าห้องพักคู่
คนเดียว

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก

ไม่เกิน ๘,๐๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๕,๖๐๐

ไม่เกิน ๓,๙๐๐

ไม่เกิน ๓,๖๐๐

ไม่เกิน ๒,๕๐๐

๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก

ไม่เกิน ๖,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๒๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๘๐๐

ไม่เกิน ๒,๔๐๐

ไม่เกิน ๑,๗๐๐

ระดับการฝึกอบรม

หมายเหตุ : (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องทีส่ ถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้องพักที่สถานทีพ่ ักแรมเรียกเก็บกรณีทผี่ ู้เช่าเข้าพักรวมกันตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีนี้
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บัญชีประเทศจําแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ ายบัญชีหมายเลข ๓
ประเภท ก ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธรัฐรัสเซีย
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ราชอาณาจักรสเปน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐสิงคโปร์
แคนาดา
เครื อรัฐออสเตรเลีย
ไต้ หวัน
เติร์กเมนิสถาน
นิวซีแลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ปาปั วนิวกีนี
มาเลเซีย
ราชรัฐโมนาโก
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐอันดอร์รา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรสวีเดน
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๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

รัฐสุลต่านโอมาน
โรมาเนีย
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
สาธารณรัฐเปรู
สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐมอริ เซียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐลิทวั เนีย
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐไอร์ แลนด์
สาธารณรัฐฮังการี
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ฮ่องกง
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ประเภท ข ได้ แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

เครือรัฐบาฮามาส
จอร์ เจีย
จาเมกา
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
มาซิโดเนีย
ยูเครน
รัฐกาตาร์
รัฐคูเวต
รัฐบาห์เรน
รัฐอิสราเอล
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ราชอาณาจักรตองกา
สาธารณรัฐเนปาล
ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
สหภาพพม่า
สหรัฐเม็กซิโก
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐจิบตู ี
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐเซเนกัล
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๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐตูนิเซีย
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐเบนิน
สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐยูกนั ดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอาร์ เจนตินา
สาธารณรัฐอาร์ เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค ได้ แก่ ประเทศ รั ฐ เมื องอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.
และประเภท ข.
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ค่าเครือ่ งแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรม
ในต่างประเทศ
__________________________

บัญชีหมายเลข ๔

๑. รายชื่อประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
(๑) สหภาพพม่า
(๒) เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๕) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๖) มาเลเซีย
(๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๘) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
(๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(๑๑) สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
(๑๒) ปาปัวนิวกินี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว
(๑๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๒. ค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา ดังนี้
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบัติงาน
(๒) ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
(๒) ข้ า ราชการตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓) ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ระดับสูง
(๔) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง
๓. ผู้ ที่ เคยได้ รั บ ค่ า เครื่ อ งแต่ ง ตั ว ในการเดิ นทางไปฝึ กอบรมในต่ า งประเทศมาแล้ ว หรื อเคยได้ รั บ
ค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดไม่ว่าจะเบิกจ่ายจาก
เงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ หรื อ เคยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานใด ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ถ้าต้องเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ได้อีกเมื่อการเดินทางครั้งใหม่มี
ระยะห่า งจากการเดิ นทางไปต่ า งประเทศครั้ ง สุ ดท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ ค่ า เครื่ องแต่ ง ตั ว เกิ น ๒ ปี นั บ แต่ วั นที่ เดิ นทางออก
จากประเทศไทย หรื อมี ร ะยะเวลาเกิ น กว่ า ๒ ปี นั บ แต่ วั นที่ เดิ น ทางกลั บ ถึง ประเทศไทยสํ า หรั บ ผู้ ที่ รั บ ราชการ
ประจําในต่างประเทศ”
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ใบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ....................................................................................................................................
โครงการ / หลักสูตร ................................................................................................................................................
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .........
ข้าพเจ้า .................................................................................................. อยู่บ้านเลขที่ ....................................
ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ..........................................
ได้รับเงินจาก ..................................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้

รายการ

จํานวนเงิน

บาท
จํานวนเงิน (
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) .......................................................................... ผู้จ่ายเงิน

)
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แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ..................................................................................................................โครงการ / หลักสูตร .....................................................................................................................
วันที่ ....... เดือน .............................พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .... เดือน .............................พ.ศ. ................. จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ..................................................... คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม ............................................................................................................................... กระทรวง ...............................................................................
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร
(บาท)

ค่าเช่าที่พัก
(บาท)

ค่าพาหนะ
(บาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ ..................................................................................... ผู้รับเงิน
( ....................................................................................... )
ตําแหน่ง .........................................................................................

รวมเป็นเงิน
(บาท)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

เอกสารหมายเลข ๓

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
โครงการ / หลักสูตร ...................................................................................ณ ประเทศ ..........................................................
ตั้งแต่วันที่ ............................................................ถึงวันที่ .................................................................

ชื่อ ......................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ...............................................................ระดับ ............................กอง ...............................
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ...........................................................................................................

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ในวงเงิน ..................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๕. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
๖. ................................................................................................................ในวงเงิน ..................................
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ ในวงเงิน ..................................
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ ........................ บาท จํานวน ................ วัน ในวงเงิน ..................................
๔. ค่าเครื่องแต่งตัว
ในวงเงิน ..................................
๕. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ
ในวงเงิน ..................................
๗. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ
ในวงเงิน ..................................
ในวงเงิน ..................................
๘. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
รวมเป็นเงิน .................................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เดินทาง
( ................................................................. )
....................... / ....................... / ....................
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