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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ภายในคณะแพทยศาสตร์ (รวมถึงศูนย์หวัใจสิริกิติ์ฯ)  

----------------------------------- 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากร ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าตอบแทนวิทยากร เป็นไปตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลัง โดยสามารถถัวเฉลี่ยรายการต่าง ๆ ภายในหมวดค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากร ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต้องไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหมวดนี้ และมิให้น างบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากหมวดอื่นมาสมทบ 
1.1  ค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากรจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่ พัก และ

ค่ าต อบ แท น วิ ท ย าก ร   ให้ เบิ ก จ่ าย ได้ ต าม ระ เบี ยบ ก ระท รว งก ารค ลั ง  แ ล ะป ระก าศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 422/2558 โดยต้องแนบตารางการจัดอบรม/สัมมนา ประกอบการขอ
อนุมัติ  ส่วนค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรให้เบิกในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ
วิทยากร 1 คนต่อโครงการ และเม่ือรวมแล้วต้อง ไม่เกิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  

1.2  กรณีที่งบประมาณทั้งหมดของโครงการมาจากแหล่งเงินภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายส าหรับวิทยากรตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หากเกินกว่าก าหนดให้ขออนุมัติ
จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3 กรณี โครงการใช้งบประมาณจากหมวดอุดหนุนทั่ วไป โดยวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะ
แพทยศาสตร์ นอกงาน (ระดับงาน)  ให้เบิกค่าของที่ระลึกได้ ในอัตราไม่เกิน 500 บาท ต่อคนต่อครั้ง   
(ในกรณีที่จัดซื้อของที่ระลึกส าหรับวิทยากร ขอความร่วมมือให้ใช้ของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์คณะ
แพทยศาสตร์ที่จัดท าโดยมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์)  หากวิทยากรเป็นบุคลากรในหน่วยงานของผู้จัดไม่
สามารถเบิกค่าของที่ระลึกได ้

2. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน
จากงบประมาณเงนิรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ 
2.1 กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะแพทยศาสตร์ ให้เบิกค่าอาหารไม่เกิน 80 บาท/คน/มื้อ ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ไม่เกิน 30 บาท/คน/มื้อ โดยมิให้เบิกค่าอาหารซ้ าซ้อนกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2.2 กรณีโครงการกิจกรรมของนักศึกษา การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามท่ีจ่ายจริงแต่

ไม่เกินอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 127/2561 
2.3 ในกรณีที่งบประมาณทั้งหมดของโครงการมาจากแหล่งเงินภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ให้เบิกจ่าย

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4 การเลือกบริการร้านค้าส าหรับจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เลือกได้เฉพาะผู้ประกอบการที่

ได้ขึ้นทะเบียนกับคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น โดยด าเนินการขออนุมัติเงินไปยังงานคลังเพ่ือคุมยอด
งบประมาณ และไม่ต้องยืมเงินทดรองจ่าย เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์จะจ่ายตรงไปยังผู้ประกอบการ
ที่ข้ึนทะเบียนไว้โดยตรง   

3. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายนอกคณะแพทยศาสตร์  
3.1  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าห้องประชุม ค่าจัดสถานที่ ค่าดูงาน ค่าวิทยากร  

 ค่าเดินทาง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานขับรถ  คิดในอัตรา  
 เหมาจ่ายไม่เกิน 2,700 บาท/คน/ครั้ง  เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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3.2  หน่วยงานตั้งแต่ระดับงานขึ้นไป สามารถยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา   
ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ได้ โดยต้องมีผลสรุปการสัมมนาเพ่ือพัฒนาหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 
ประกอบการขออนุมัติ (แบบประเมินผลการด าเนินการโครงการ) ทั้งนี้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่จัด 
กิจกรรมนอกคณะแพทยศาสตร์ โดยบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละครั้งต้องไม่ซ้ ากัน ยกเว้น 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และรองหรือผู้ช่วยหัวหน้างาน  

4. หน่วยงานที่ไม่ได้รายงานผลการด าเนินการโครงการในระบบฐานข้อมูล ภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่
สิ้นสุดการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณปัจจุบัน จะมีผลต่อการพิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณ  
โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาจะท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน 

5. กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติบรรจุในแผน แต่หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการหรือขอยกเลิก จะมีผลต่อการ
ค านวณกรอบวงเงินงบประมาณและการพิจารณาอนุมัตโิครงการในปีงบประมาณถัดไป 

6. การจัดประชุม อบรม และ/หรือ สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานของคณะแพทยศาสตร์ แก่
ประชาชน หรือชุมชน โดยไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 
แล้วแต่กรณี 

7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เบิกจากงบประมาณปกติ ยกเว้น โครงการที่ มีงบสนับ   
สนุนจากแหล่งเงินภายนอก ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่หากเกินที่ก าหนดให้ขออนุมัติ
จากอธิการบดี 

8. ในกรณีโครงการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าจัดท าประกาศนียบัตร จะต้องเป็นไปตามความจริง เหมาะสม ประหยัด จะพิจารณาให้เฉพาะ
โครงการที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของคณะ เป็นงานส าคัญในระดับคณะหรือระดับฝ่าย  โดยด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการที่จัดในรูปแบบออนไลน์ด้วย 

9. การมอบรางวัลที่จ่ายเป็นเงิน หรือ สิ่งของ ต้องเป็นการจัดประกวดหรือคัดเลือกในนามคณะแพทยศาสตร์ 
และเป็นงานส าคัญระดับคณะ โดยต้องมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลเป็นค าสั่งคณะอย่างเป็น
ทางการ อัตราจ่ายเงินรางวัลและหรือสิ่งของต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน 

10. กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากหลายแหล่งเงิน  หากได้รับอนุมัติหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เกิน
กว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเงินทั้งหมด จะไม่อนุมัติรายการจ่ายดังต่อไปนี้ ค่าจัดท าคู่มือ  
หนังสือ หรือจัดซื้อแผ่นซีดีเพ่ือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  โดยให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบระบบออนไลน์ 
เช่น จัดเก็บข้อมูลไว้บน Google  Drive  หรือ แขวน file ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลแทน 
หากมีความจ าเป็นให้ด าเนินการขออนุมัติผ่านคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์เป็นคราว ๆ 
ไป  

11. กรณีการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์   ขอความร่วมมือใช้ระบบสนับสนุนสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากนี้  เช่น ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการระบบออนไลน์ 
หรือ อื่น ๆ ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   

12. โครงการพัฒนาหน่วยงานนี้ไม่ครอบคลุมการขออนุมัติครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอัตราก าลัง  
 

ผ่านมติที่ประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที ่ 27/2564  วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
 
หมายเหตุ  ประกาศมหาวิทยาลัย หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
              เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินการโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


