ประกาศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ที่ 16 / 2561
เรื่อง การเบิกค!าใช$จ!ายเมื่อปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ
––––––––––––––––––––––
โดยที่เปนการสมควร เพื่อใหการเบิกคาใชจายเมื่อปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานปกติ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน(สูงสุด สอดคลองกับสภาพการในป+จจุบัน อาศัยอํานาจตาม
ความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดตั้งโรงเรียนมงฟอร(ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2560) ขอ 27 ขอ 28 โรงเรียนมงฟอร(ตวิทยาลัย จึงใหออกประกาศขึ้นไว ดังตอไปนี้
ข$อ 1 การปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.1 ภายในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
1.2 ภายในประเทศ ยกเวนจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
1.3 ตางประเทศ
ข$อ 2 การปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่ ผูที่ไดรับมอบหมายตองดําเนินการแจงใหกับ งานบริหารบุคคล
สํานักผูอํานวยการ ทราบเปนลายลักษณ(อักษร พรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการออกไปปฏิบัติหนาที่นอก
สถานที่
ข$อ 3 การลงเวลาทํางาน กรณีเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
3.1 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ครึ่งวันทําการ
3.1.1 ชวงครึ่งวันทํ าการเชา ไมตองลงเวลามาปฏิบัติงานที่ โรงเรียน ใหไปปฏิบั ติ
หนาที่ไดเลย เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่แลว จึงเดินทางกลับโรงเรียนและลงเวลามาปฏิบัติงานที่
โรงเรียน ภายใน 1 ชั่วโมง พรอมปฏิบัติหนาที่ตามปกติ
3.1.2 ชวงครึ่งวัน ทําการบาย ใหลงเวลามาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ พรอม
ปฏิบัติหนาที่ในชวงเชา และใหลงเวลากลับกอนเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่ อยางนอย 1 ชั่วโมง
3.2 การปฏิบัติงานนอกสถานที่เต็มวันทําการ ไมตองลงเวลามาและกลับจากการปฏิบัติงานที่
โรงเรียน
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ข$อ 4 คาใชจายในการอบรม/สัมมนา/ประชุมในและนอกสถานที่
4.1 คาลงทะเบียน
เบิกคาลงทะเบียนไดตามจํานวนที่จายจริง โดยนําหลักฐานคาลงทะเบียนฉบับจริงแสดงตองาน
การเงินและบัญชี เพื่อนําไปแนบใบสําคัญจายที่ตั้งเบิก หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหนาที่นั้น
4.2 คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาเดินทาง และคาใชจาย
ค!าเดินทาง
ค!า Taxi/
เบี้ยเลี้ยง ล!วงเวลา ค!าที่พัก ค!าอาหาร
รถเช!า
น้ํามัน รถรับจ$าง
ที่ การปฏิบัติหน$าที่
รถประจํา
(วัน)
(ค$างคืน) (ต!อคืน) (มื้อ)
และค!าทาง
ทาง
ด!วน
1. ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด วันทํางานปกติ 120
60 บาท
เชียงใหมและจังหวัด
บาท
(กรณีไมมี
ลําพูน
อาหาร
วันหยุด
เลี้ยง)
120 บาท
2. ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไป 380 บาท
850 100 บาท ราคาตามจริง งาน
งาน
600
ย ก เ ว น จั ง ห วั ด กลับ 380 บาท
บาท (กรณีไมมี แตไมเกิน จัดซื้อ ยานพาหนะ บาท
เชียงใหมและจังหวัด
อาหาร 2,000 บาท และ
ความ
ลําพูน
เลี้ยง)
ทรัพย(สิน ปลอดภัย
และจราจร

ที่
1.
2.
3.

4.

ข$อ 5 คาใชจายในการปฏิบัติงาน กรณีไปเปนวิทยากรหรือผูฝLกสอน
ค!าวิทยากร/
ค!าเบี้ย
ค!าอาหาร
ล!วงเวลา
การปฏิบัติหน$าที่
ค!าเดินทาง
ครูฝ;กสอน
เลี้ยง
(มื้อ)
(ค$างคืน)
โรงเรียนดําเนินการ
หนวยงานภายนอก
(ตามที่หนวยงาน
หรือหนังสือเชิญ
ภายนอกกําหนด)
โรงเรียนมอบหมาย
วันทํางานปกติ 60 บาท
ภายในจังหวัดเชียงใหม
(กรณีไมมี
และจังหวัดลําพูน
อาหารเลี้ยง)
วันหยุด
120 บาท
โรงเรียนมอบหมาย
100 บาท ราคาตามจริง 120 บาท
ภายในประเทศ ยกเวน
380 บาท
(กรณีไมมี
แตไมเกิน
จังหวัดเชียงใหมและ
อาหารเลี้ยง) 2,000 บาท
จังหวัดลําพูน
2

ค!าที่พัก
(ต!อคืน)
-

850 บาท

ข$อ 6 คาใชจายในการปฏิบัติงาน ในตางประเทศ
6.1 คาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานในตางประเทศ
6.1.1 คณะภราดา
คิดราคา 380 บาท x 3 ตอวัน
6.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดราคา 380 บาท x 2 ตอวัน
6.2 คาอาหาร คาเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ในการปฏิบัติงานในตางประเทศ ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการอนุมัติ
หมายเหตุ : ในกรณีตั๋วเครื่องบินไมไดรวมคาเดินทางไป-กลับ เชียงใหม-กรุงเทพฯ สามารถเบิกคาเดินทาง
ตามจริงแตไมเกิน 2,000 บาท และคา Taxi 600 บาท
ข$อ 7 ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรอัตราจางที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานในและ
นอกสถานที่ นอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ ตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.1 จั ด ทํ า รายละเอี ย ดการตั้ ง เบิ ก เงิ น คาใชจายในการไปปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ต าม
แบบฟอร(มที่กําหนดไว (ใบแจงความจํานง และใบขออนุมัติเบิกจายเงิน)
7.2 นําเสนอหัวหนาฝUายตนสังกัด เพื่อลงนามรับรองการเบิกเงินคาใชจายตามขอ 7.1
7.3 ยื่นสงแบบฟอร(มที่จัดทําตามขอ 7.1 และขอ 7.2 ใหกับหนวยงานการเงินและบัญชี กอน
กํา หนดวัน เดิน ทางอยางนอย 3 วั น เวนแตกรณี ที่เ รงดวน เพื่ อใหหนวยงานการเงิน และบั ญชี ไดดํ าเนิ นการ
ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจายคาใชจายใหถูกตองตามระเบียบวาดวย การเบิกคาใชจายเมื่อปฏิบัติงานใน
และนอกสถานที่ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ และตรวจสอบวาตรงตามงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจําปV จากนั้นจึงนําเสนอตอผูอํานวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินตอไป
7.4 เมื่ อ ผู อํ า นวยการอนุ มั ติ เ รี ย บรอยแลว งานการเงิ น และบั ญ ชี จ ะดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการเบิกจายเงิน
7.5 หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนอกสถานที่แลว ใหครูผูสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ จัดทําสรุปการใชจายงบประมาณ พรอมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจายเงินฉบับจริงทั้งหมด นํามาแสดงตอหนวยงานการเงินและบัญชีภายใน 7 วันนับแตวันที่เสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน
ข$ อ 8 กรณี นั กเรี ย นออกไปทํ า กิ จ กรรมภายนอกโรงเรี ย นเพื่ อประกวดหรื อแขงขั น โดยมี ค รู หรื อ
บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรอัตราจาง ควบคุมดูแล สามารถเบิกคาใชจายไดดังนี้
8.1 ทํากิจกรรมภายนอกโรงเรียน ตามขอ 1.1 ใหนักเรียนเบิกคาอาหารมื้อละ 40 บาทตอคน
(สี่สิบบาทถวน)
8.2 ทํากิจกรรมภายนอกโรงเรียน ตามขอ 1.2 ใหนักเรียนเบิกคาอาหารมื้อละ 60 บาทตอคน
(หกสิบบาทถวน)
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ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน()
ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอร(ตวิทยาลัย
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