Training OBEC 2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งเรื่องเอกสารการยืมเงินเพื่อ เข้ารับการอบรม
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จะพิจารณาให้เบิกเพื่อเป็นเงินยืม หรือเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้
ส ารองจ่ า ยเงิ น ไปก่ อ นแล้ ว โดยจั ด ล าดั บ ตามวั น ที่ ไ ด้ รั บ สั ญ ญายื ม และวั น ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมเป็ น
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการ ฝ่ายการเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆในระบบ
ตามที่ประมาณการ แต่ในระบบTraining OBEC ไม่ระบุรายละเอียดค่าที่พัก พาหนะ และเบี้ยเลี้ยง ทุก
คนจะมีสิทธิ์เบิกจริงได้ตามระเบียบฯ (ดังแนบ) และไม่อนุมัติเงินสาหรับหลักสูตรที่เริ่มอบรมตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากงบประมาณเพื่อการนี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
จึงให้โรงเรียนได้จัดลาดับการเข้ารับการอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน ถ้าเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ควรพิจารณาให้มีผู้ยืมคนเดียว

ขั้นตอนการยืมเงินก่อนไปอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Training Obec ทีจ่ ะต้องจัดส่งให้
กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.1 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่อนถึงวันอบรม
หลักฐานประกอบการยืมเงินดังนี้
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ
2. สัญญายืมเงินจานวน 2 ฉบับจริง (ลงลายมือชื่อผู้ยืมเงินและผู้รับเงิน)
3. งบหน้าประกอบการยืมเงินราชการ
4. เอกสารหลักสูตรที่แสดงการตอบรับ ที่ระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรม ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น
พิมพ์จากระบบ Training OBEC
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง)
6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง)
7. หนังสือนาของโรงเรียน
(ตัวอย่างเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้)
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบิกตามมาตรการประหยัดของ สพฐ.)
1. ค่าที่พักให้พักคืนละ 600 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับชานาญการพิเศษลงมา วันละ 240 บาท (นับเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน)
ระดับเชี่ยวชาญ
วันละ 270 บาท (นับ 12 ชม. เป็น 1 วัน)
*หากหน่วยอบรมจัดอาหารให้ ต้องหักออกมื้อละ 80 บาท*
3. ค่าพาหนะ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยยานพาหนะประจาทาง

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.1
โทร.02-4102044 ต่อ 306-307 หรือ โทร.0842268321
นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม น.ส.พัชชา กาบแก้ว

Training OBEC ปี 2561
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียน...........................................................................................สังกัด สพม.1
ที่.................................................... ..........................................วันที.่ ................... เดือน.................................พ.ศ.
2561
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Training Obec
_____________________________________________________________________________________
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้าพเจ้า....................................................................ตาแหน่ง ข้าราชการครู ระดับ..............................
โรงเรียน............................................มีความประสงค์จะขอยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน แผนงานพื้ นฐานด้ านการพัฒ นาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ย นสู่ มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล เพื่อเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า รั บ อบรมตามหลั ก สู ต ร ตามเอกสารงบหน้ า ที่ แ นบ
รวม.............................. คน
รวมเป็นเงิน.....................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ……..........................................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที.่ ..............................หมู่ท.ี่ ................ซอย...................................................ถนน....................................
แขวง.......................................เขต.................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ....................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................

งบหน้าประกอบการยืมเงินราชการ
โรงเรียน..........................................................................................
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

รหัสหลักสูตร

จังหวัด

วันที่ถึงวันที่

รวม

ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง

Training OBEC ปี 2561
ค่าที่พัก

รวมเงินยืม

คงเหลือ

หมายเหตุ

Training OBEC ปี2561
สัญญายืมเงิน
ยื่นต่อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เลขที.่ ................../2561
วันครบกาหนด
………………………………

ข้าพเจ้า.......................................................................................ตาแหน่ง ครู คศ..................
โรงเรียน......................................................................................สังกัด สพม.1
มีความประสงค์จะขอยืมเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่.......................................................ถึงวันที่.................................................
ณ ............................................................................................................................รายละเอียดดังนี้
รายการ
จานวนเงิน
ค่าลงทะเบียน
ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ตัวอักษร(.............................................................................................................................)
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้ง
เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ ภายใน 15 วันนับแต่วันกลับมาปฏิบัติ
ราชการ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ยืมเงิน
วันที่..................................................................
เสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน..............................................บาท
(..............................................................................................................................)
ลงชื่อ..................................................................(เจ้าหน้าที่การเงินสพม.1) วันที่
.................................................................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นจานวนเงิน .............................................................................บาท
(......................................................................................................................................................... ....)
ลงชื่อ...................................................................ผู้อนุมัต(ิ ผอ.สพม.1)
วันที่.................................................................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืม จานวน..........................................บาท (...................................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับเงิน
(บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ....................................................เลขที่บัญชี............................................(ตัวบรรจง)
รายการส่งใช้เงินยืม (เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.1)
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
รายการส่งใช้
คงค้าง
ลายมือชื่อ
ใบรับเลขที่
ผู้รับเงิน
เงินสดหรือใบสาคัญ จานวนเงิน

