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กําหนดการ 

การอบรมใหความรูแนวทางการปฏิบัติ 

ในการจัดทําชุดเบิกจายเกี่ยวกับการพัสดุและการเบิกเงินภาครัฐ 

วันอังคารที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุม 13209  อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค (อาคาร 13) 

------------------------------------------------------------------- 

08.00 น. - 08.45 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสาร  

08.45 น. - 09.00 น. พิธีเปด 

                                 โดย  ผูชวยศาสตราจารยชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝายบริหาร   

09.00 น. - 11.00 น. -  แนวทางการจัดทําชุดเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 -  แนวทางการจัดทําชุดเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน  คาตอบแทน 

                         การปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

   โดย นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ   หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

11.00 น. - 12.00 น.  -  แนวทางการจัดทําชุดเบิกจายเกี่ยวกับการพัสด ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

 -  แนวทางการจัดทําชุดเบิกจายการจัดซื้อจัดจางในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน 

     ที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน   

     โดย นายฤทธิไกร  สุทธิ   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 

หมายเหตุ  :  -  รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มระหวางการอบรม   
                 -  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เอกสาร          หนา 

- กระบวนงาน การจัดทําชุดเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ       1 

- กระบวนงาน การจัดทําชุดเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม        7 

- กระบวนงาน การจัดทําชุดเบิกจายคาใชจายในการเขารับการฝกอบรม       19 

- กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดหาโดยวีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท)      25 

- กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจางโดยวีเฉพาะเจาะจง  ขอ 79  วรรค 2      47 

 

ภาคผนวก 

- ขอบังคับ  มหาวิทยาลัยฯ  วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553       66 

- ขอบังคับ  มหาวิทยาลัยฯ  วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553      78 

- ประกาศ  มหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจายของสวนราชการ  

                                  และการสงใชคืนเงินยืมทดรองจาย  พ.ศ. 2553      80 

- ประกาศ  มหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจายของสวนราชการ  

                                  และสงใชคืนเงินยืมทดรองราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553     83 

- คําสั่ง  มหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  มอบหมายใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี  

                                     และผูอํานวยการสํานัก สถาบัน   

                                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2)  คําสั่ง 840/2560     85 

- คําสั่ง  มหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  มอบหมายใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี  

                                     และผูอํานวยการสํานัก สถาบัน   

                                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 3)  คําสั่ง 920/2560     95 
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