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ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ / พัฒนาตนเอง 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

1.1 กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน จ าวน 2 ฉบับ 
1.2 เอกสารแนบ ดังนี้ 
     1.2.1 หนังสือ/บันทึกเชิญเข้าร่วม หรือ หนังสือประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปราชการ 
     1.2.2 ก าหนดการ 
     1.2.3 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบตอบรับ 

2 ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ยื่นเอกสารตามข้อ 1 ต่อเจ้าหน้าที่บุคคล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน เจ้าหน้าที่บุคคล ด าเนินการภายใน 
ของเอกสาร 1 วันท าการ พร้อมลงลายมือชื่อ 

และวัน เดือน ปี ไว้เป็นหลักฐาน 

3 เจ้าหน้าที่บุคคล ส่งเอกสารไปยังงานการเงิน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการขออนุมัติ โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง งานการเงิน ด าเนินการภายใน 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ  1 วันท าการ พร้อมลงลายมือชื่อ 

และวัน เดือน ปี ไว้เป็นหลักฐาน 

4 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (ตามโครงสร้างทางการบริหารในขณะนั้น) -เจ้าหน้าที่ธุรการ ด าเนินภายใน  
1-2 วันท าการ 

กรณีไม่อนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่บุคคลแจ้งผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ รับทราบภายในวันที่มีผลการพิจารณา -เจ้าหน้าที่บุคคล 
กรณีอนุมัติ    ให้ด าเนินการตามข้อ 5 เป็นต้นไป 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ / พัฒนาตนเอง 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
5 ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นแล้ว ตามข้อ 4  จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ 

5.1 กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ใบชมพู) จ านวน 2 ฉบับ ได้รับการอนุมัติ กรอกแบบฟอร์ม 
5.2 สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 
5.3 พร้อมแนบเอกสารเดิมที่ได้รับการอนุมัติใบเบื้องต้นแล้ว 

6 ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ยื่นเอกสารตามข้อ 5 ต่อเจ้าหน้าที่บุคคล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
ของเอกสาร ต้องด าเนินการยื่นเอกสาร 

ตามข้อ 5 ต่อเจ้าหน้าที่บุคคล 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ 
ก่อนถึงวันเดินทางไปราชการ 

7 งานการเงินตรวจสอบ และด าเนินการตามข้ันตอนการเงิน และระเบียบกระทรวงการคลัง (เช่น การยืมเงิน เป็นต้น) งานการเงิน ด าเนินการภายใน 
1 วันท าการ พร้อมลงลายมือชื่อ 
และวัน เดือน ปี ไว้เป็นหลักฐาน 

8 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (ตามโครงสร้างทางการบริหารในขณะนั้น) เจ้าหน้าที่ธุรการ ด าเนินการภายใน 
1-2 วันท าการ 

9 แจ้งผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการรับทราบ เจ้าหน้าที่บุคคล 

10 เจ้าหน้าที่การเงินประสานให้ผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือรับเช็ค กรณี ยืมเงินทดรองจ่าย/อ่ืนๆ เจ้าหน้าที่การเงิน 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
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บันทึกขอความ  
สวนราชการ   สํานักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี      โทร. ๓๒๒๗ 

ท่ี ศธ. ๐๕๒๙.๒๐/             วันท่ี       

เร่ือง   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

เรียน   คณบดี คณะพยาบาลศาสตร  

ดวยขาพเจา.......................................................ตําแหนง.....................................ระดับ...................................... 

พรอมดวย............................................................................................................................................................................................ 

มีความประสงคขออนุมัติเดินทางไป     ประชุม    อบรม    สัมมนา    อ่ืนๆ 

เรื่อง...................................................................................................................................................................................................... 

วันท่ี.........................................ณ..........................................ออกเดินทางจากท่ีพักตั้งแตวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ.................

เวลา....................น. กลับถึงท่ีพักวันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................เวลา..................น. 

   ๑.      ไมเบิกคาใชจาย 

   ๒.       กรณีเบิกคาใชจาย 

 ๒.๑   ยืมเงินทดรองจาย   ไมยืมเงินทดรองจาย    ไปตามสิทธ์ิ  

      ๒.๒   งบพัฒนาตนเอง    งบผูบริหาร      อ่ืนๆ……………………………………………. 

ขอเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ  ดังน้ี 

  คาเบ้ียเลี้ยง อัตรา……………………………………………….. จํานวน……………………  บาท 

  คาท่ีพัก อัตรา……………………………………………….. จํานวน……………………  บาท 

  คาพาหนะ โดย………………………………………………….. จํานวน……………………  บาท 

  คาใชจายอ่ืนๆ (คาลงทะเบียน).……………………………..  จํานวน……………………  บาท 

  รวมคาใชจายท้ังสิ้น …………………………..  บาท 

กรณีใชเงินตามสิทธ์ิ

           ลงช่ือ..............................................ผูขออนุมัติ      

           ลงช่ือ..............................................ผูปฏิบัติงานแทน 

          ( )  

 ลงวันท่ี  ……..................................      

     ลงช่ือ...............................................หน.งานแผนฯ               

             ( ) ลงช่ือ...............................................ประธานสาขาวิชา 

       ลงวันท่ี ......................................            ( ) 

    ลงช่ือ...................................................หน.กลุมวิชา      ลงวันท่ี  …….................................

           (     ) 

     ลงวันท่ี.............................................    อนุมัติ 

   ลงช่ือ...............................................รองคณบดีฝายวิชาการ              ไมอนุมัติ    

          ( )    ลงช่ือ..............................................   

 ลงวันท่ี...................................... ( ดร.สุรีย  ธรรมิกบวร )

ไปมาแลว ครั้งน้ี 

คร้ัง รวมวัน งบที่ใช วันทําการ งบที่ใช งบที่เหลือ 
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ชื่อเอกสาร แบบฟอรมขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สีขาว)



แบบ ม.อบ.-กง.-16

สวนราชการ โทร.

ที่ ศธ 0529.20/ วันที่

เรื่อง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

(1)   เรียน

          ดวยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุใหชัดเจน)  

จึงเห็นควรให

เดินทางไปราชการ    ณ  จังหวัด

และเดินทางกลับถึงที่พัก/ที่ทํางานใน          วันที่ คาใชจายในการเดินทางไปราชการประมาณ   บาท 

จากหนวยงาน สํานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร งาน/โครงการ

รหัส          กิจกรรมยอย เงินงบประมาณแผนดิน

กองทุน เงินรายไดมหาวิทยาลัย

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ จะเดินทางโดย

และขออนุมัติยืมเงินทดรองจายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้          จํานวน -              บาท     ตามสัญญาการยืมเงินที่แนมมาพรอมนี้

         จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุมยอดผูกพันลําดับที่………………………

 ………………………………………………

(2)   เรียน (3)

ตรวจสอบแลว เห็นควรอนุมัติใหเดินทางไปราชการไดตาม

เสนอและอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย จํานวน บาท

………………………...

วันที่ ………………………

ที่ ศธ 0529.20/ ลงวันที่ ……………………. (6)     สําหรับคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยที่สงเอกสารเพื่อวางฎีกา ที่กองคลัง

(4)  เรียน ที่ ศธ.052920/…………………………….…………….

           พรอมนี้ไดแนบรายงานการเดินทางไปราชการ ของบุคคลดังกลาว เรียน  ผูอํานวยการกองคลัง วันที่ …………………………..

ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ราชการเรียบรอยแลว โดยขอเบิกจายเงินคาใชจาย                  พรอมนี้ไดสงรายงานการเดินทางไปราชการพรอมเอกสาร ประกอบ

ในการเดินทางไปราชการ  จํานวน บาท  โดยขอเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในครั้งนี้ 

จํานวน บาท เพื่อชําระแกผูมีสิทธิตอไป

ตําแหนง………….......…………………..

(5)  เรียน

            ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ ถูกตองแลวเห็นควรอนุมัติเบิกจาย คุมยอดเบิกจาย ลําดับที่ ………………………………………………………..

คาใชจายการเดินทางไปราชการ ในรายงานการเดินทางไปราชการที่แนบ

ลําดับที่ …………………….. ……………………………..

……………………………… วันที่ ……………………….

บันทึกขอความ

 สํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3227

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

          ใชยานพาหนะประจําทาง

          ใชยานพาหนะรับจาง

          ใชยานพาหนะสวนตัว หมายเลขทะเบียน                                 โดยขอเบิกจาย 

          เงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจาย ซึ่งจะไดขออนุมัติจากผูมีอํานาจตอไป

          ใชยานพาหนะของทางราชการ หมายเลขทะเบียน

          โดยไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจเกี่ยวกับการใชรถยนตของทางราชการแลว

          เครื่องบิน ระหวาง กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี - กรุงเทพมหานคร

          อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………… 

เจาของเรื่อง ………………….....……….

 (..................................................)

(  )          ตําแหนง .........................................................

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร อนุมัติตามเสนอ

……………..………………

(ดร.สุรีย  ธรรมิกบวร)

กองคลัง

……………………………………..

                 ตําแหนง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

              วันที่  ……/…………………………/………….

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

……………………………………….

คุมยอดเบิกจาย วันที…่……………………………..

ตรวจหลักฐานถูกตองแลว

…………………………….

วันที…่……………………………..

(……………………………………) (……………………………………….)

ตําแหนง…………………………………………………..

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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                     ชื่อเอกสาร แบบฟอรมขออนุมัติเดินทางไปราชการ (สีชมพู)



สัญญาการยืมเงิน 
เลขที่ 

วันครบกําหนด 

ยื่นตอ 

ขาพเจา ตําแหนง 

สังกัด จังหวัด 

มีความประสงคขอยืมเงินจาก 

เพื่อเปนคาใชจายในการ  ดังรายละเอียดตอไปนี.้- 

( ตัวอักษร ) รวมเงิน (บาท) 

 ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ   และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตอง   พรอมทั้งเงิน 

 เหลือจาย (ถาม)ี  สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คือภายใน วัน   นับแตวันที่ไดรับเงินยืมนี้  

   ถาขาพเจาไมสงตามกําหนดขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน  คาจาง  เบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอื่นใด  ที่ขาพเจาจะพึงไดรับจาก 

   ทางราชการ  ชดใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบไดทันที่ 

ลายมือขื่อ ผูยืม 

( ) 

วันที่ 

เรียน คําอนุมัต ิ
  ไดตรวจสอบแลว  เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได 

จํานวน  บาท เปนเงิน บาท 

( ) ( ) 

ลงชื่อ  ลงชื่อผูอนุมัติ 

วันที่  วันที่ 

ใบรับเงิน 

ไดรับเงินยืมจํานวน บาท ( ) 

  ไปเปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ ผูรับเงิน วันที่ 

รายการสงใชเงินยืม 

คร้ังที่ วัน , เดือน , ป 
รายการสงใช 

คงคาง ลายมือผูรับ ใบรับเลขที่ เงินสด 
หรือใบสําคัญ 

จํานวนเงิน 

 

หมายเหต ุ   ( 1 )  ยื่นตอ  ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนากองคลัง  หัวหนาแผนกคลัง  หรือตําแหนงอื่นใดที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกันแลวแตกรณี 

 ( 2 )  ใหระบุชื่อสวนราชการที่จายเงินยืม       ( 3 )  ระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินยืมไปใชจาย        ( 4 )  เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ 

เงนิจ่ายยมื
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                    ชื่อเอกสาร แบบฟอรมสัญญายืมเงิน (กรณีมีการยืมเงินทดรองจาย)



         บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานเลขานุการ    คณะพยาบาลศาสตร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. ๓๒๒๗ 

ท่ี  ศธ ๐๕๒๙.๒๐/                                           วันท่ี        

เรื่อง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนตสวนตัว 

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ตามหนังสือท่ี สพฉ ๓๙๖/๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาคมพยาบาลแหงประเทศ

ไทยฯ ขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๘ 16เรื่อง การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุค

เศรษฐกิจอาเซียนดวยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ระหวางวันท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา 

จังหวัดขอนแกน16 ความละเอียดแจงแลวนั้น 

การนี้ ขาพเจา  ............................. จึงใครขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุม

ดังกลาว ในระหวางวันท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย ขออนุมัติใชรถยนตสวนตัว หมายเลขทะเบียน XXXXXX 

อุบลราชธานี เดินทางออกจากท่ีพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 

๑๔.๐๐ น. และเดินทางกลับถึงท่ีพักวันอาทิตยท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ท้ังนี้ โดยเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางเปนเงินจํานวน........... บาท ดังเอกสารรายละเอียดการคํานวณท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (นางสาว........................................) 

 ตําแหนง 

สําเนา 
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                   ตัวอยาง ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนตสวนตัว



การค านวณระยะทาง และค านวณงบประมาณ ในกรณีเดินทางไปราชการโดยขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว 

สามารถค านวณได้เว็บไซด์ กรมทางหลวง http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php 

ตัวอย่าง การค านวณ ระยะทางจาก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ไปยัง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 วิธีการค านวณ คือ  ระยะทางโดยประมาณ 293 กิโลเมตร * 4 บาท (กิโลเมตรละ 4 บาท) * 2 เที่ยว (ไป-กลับ) 

= 2,344 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

ทั้งนี้ ผู้ขออนุมัติต้องแนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวมาด้วย 
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ชื่อเอกสาร การคํานวณระยะทาง และคาํนวณงบประมาณ ในกรณีเดินทางไปราชการโดยขออนุมัติใชรถยนตสวนตัว

http://gisweb.doh.go.th/doh/download/index.php


ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้ารับปฏิบัติราชการ และส่งใช้เงินยืม หลังจากเดินทางไปราชการ /พัฒนาตนเอง 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 ผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปราชการ จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ ผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปราชการ 

1.1 บันทึกขอรายงานตัวกลับเพื่อปฏิบัติราชการ (ผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับทราบก่อนเสนอเจ้าหน้าที่บุคคล) 
1.2 กรอกแบบฟอร์มใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน (Word) จ านวน 2 ฉบับ 
1.3 กรอกแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน  (Excel) จ านวน 2 ฉบับ 
1.4 แนบเอกสาร/หลักฐานยืนยันการขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
1.5 รายงานตามแบบฟอร์มแบบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาฯ จ านวน 1 ฉบับ  
    (โดยผ่าน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น /หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาฯ/รองคณบดีที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ก่อนเสนอเจ้าหน้าที่บุคคล) 

2 ผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปราชการ ยื่นเอกสารตามข้อ 1 ต่อเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน เจ้าหน้าที่บุคคล ด าเนินภายใน 
ของเอกสาร 1 วันท าการ 

3 เจ้าหน้าที่บุคคล ส่งเอกสารไปยังการเงิน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน โดยใช้ระเบียบ กระทรวงการคลัง งานการเงิน ด าเนินการภายใน 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 1 วันท าการ พร้อมลงลายมือชื่อ 

และวัน เดือน ปี ไว้เป็นหลักฐาน 

4 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (ตามโครงสร้างการบริหารในขณะนั้น) เจ้าหน้าที่ธุรการ ด าเนินการภายใน 
1-2 วัน 

5 ส าเนาเอกสารเก็บไว้ที่งานบุคคล จ านวน 1 ฉบับ /ผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปราชการ จ านวน 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่บุคคล 
/ ส าหรับเอกสารต้นฉบับเก็บไว้ที่งานการเงิน  เมื่อด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ขั้นตอนการรายงานตัวกลับเข้ารับปฏิบัติราชการหลังจากเดินทางไปราชการ /พัฒนาตนเอง 

ล าดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
6 กรอกข้อมูลการเข้าอบรมฯ ในระบบ DMS พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน ผู้ได้รับการอนุมัติให้ไปราชการ 

7 แจ้งผู้ก ากับติดตามผลการน าความรู้มาพัฒนารับทราบ พร้อมทั้งด าเนินการติดตามการรายงานตามก าหนดที่ปรากฏในเอกสาร
แบบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาฯ (ตามข้อ 1.5) 

เจ้าหน้าที่บุคคล 

8 หากครบก าหนดระยะเวลาในการรายงานจากผู้ก ากับติดตามผลการน าความรู้มาพัฒนา ให้เจ้าหน้าที่บุคคลด าเนินการบันทึก เจ้าหน้าที่บุคคล 
ทวงการรายงานภายใน 3 วันท าการ และให้รายงานกลับภายใน 3 วันท าการ หลังจากได้รับแจ้ง 

9 หากยังไม่มีการรายงานกลับ ให้ถือว่า การไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้ขออนุมัติในครั้งนั้น ไม่เกิดการพัฒนาอย่าง เจ้าหน้าที่บุคคล รายงาน 
แท้จริง ซึ่งจะมีผลต่อการขออนุมัติเดินทางไปราชการในครั้งถัดไป ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

หมายเหตุ ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.20/2039 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการยืมเงินทดรองจ่ายและการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงิน

ยืม ก าหนดให้ การส่งเอกสารเพื่อส่งใช้เงินยืมไม่เกิน 15 วันท าการ หลังจากเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
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         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานเลขานุการ    คณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. ๓๒๒๗ 
ที ่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/                                            วันที ่     

เรื่อง  ขอรายงานตัวกลับเพื่อปฏิบัติราชการ 

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

ตามท่ีข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................               
□ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา / □ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง............................ .......... .......
สังกัด  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้ เดินทางไป ฝึกอบรม /สัมมนา /ศึกษา          
ดูงาน/ประชุม/ฟังบรรยาย/พัฒนาบุคลากร/อ่ืนๆ (โปรดระบุหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ)............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ด้วยทุน/งบประมาณจากแหล่งเงินทุน............................................จ านวน......................................(เบิกจ่ายจริง) 
มีก าหนด................ป.ี...............เดือน............วัน นับตั้งแต่วันที่.................เดือน.....................พ.ศ........................ 
ถึงวันที่.................เดือน.....................พ.ศ................ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามเดิม ตั้งแต่
วันที่..................เดือน............................พ.ศ.......................  โดยข้าพเจ้าได้เดินทางกลับถึงท่ีพัก เมื่อวันที่ ......... 
เดือน............................พ.ศ....................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ พร้อมทั้งแนบเอกสารแบบรายงานผลการฝึกอบรมฯ และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีใช้เงิน) มาพร้อมแล้ว        

ลงชื่อ.............................................................. 
 (……………………………………………………….) 

ต าแหน่ง ...................................... 
***ผูร้ายงานตัวด าเนินการผ่านผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑. ก่อนเสนองานบุคคล

๑. เรียน ประธานสาขา (วิชาการ) /หัวหน้างาน (สนับสนุนฯ) ๓. เรียน รองคณบดีฝ่าย......................................... ...............................  
       เพื่อโปรดทราบ 
       ลงชื่อ..........................................วันที่.....................................  
   ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

o ทราบ
 (ลงชื่อ)……………………………………………… 
 (…………………………………………………………) 

ต าแหน่ง.............................................................  
 วันที่........../................./....................  

    เรียน คณบดี 
o ทราบ

 (ลงชื่อ)……………………………………………… 
 (…………………………………………………………) 

ต าแหน่ง.............................................................  
   วันที่........../................./.................... 

๔. ความเห็นของคณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
o ทราบ
o ความคิดเห็น...............................................................

........................................................................ .......................................  
 (ลงชื่อ)……………………………………………… 
 (…………………………………………………………) 

ต าแหน่ง.............................................................  
 วันที่........../................./....................  

๒. เรียน หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ(วิชาการ) /หัวหน้าส านักงาน (สนับสนุนฯ) 
  เรียน คณบด ี
  เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ)……………………………………………… 

 (…………………………………………………………) 
 ต าแหน่ง.............................................................  

 วันที่........../................./....................  

ส ำเนำ 
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                               ชื่อเอกสาร บันทึกขอรายงานตัวกลับเพื่อปฏิบัติราชการ



บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. ๓๕๓๒๒๗ 

ท่ี  ศธ ๐๕๒๙.๒๐/                                         วันท่ี    

เรื่อง  ขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   

เรียน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ดวยขาพเจา.....................................................ตําแหนง.................................ระดับ....................... 

พรอมดวย...........................................................................................................ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ

เพ่ือ    ประชุม        อบรม         สัมมนา        อ่ืนๆ 

เรื่อง........................................................................................วันท่ี...................................ณ...................................... 

ออกเดินทางจากท่ีพักตั้งแต  วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ...............  เวลา.......................น.  กลับถึงท่ีพัก          

วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................เวลา.................น.  นั้น  ใครขอรายงานดังนี้ 

สรุปผลการเขารวม จํานวน (บาท) รวมท้ังส้ิน(ฉบับ) 

1.แบบรายงานผลการฝกอบรม/สัมมนา อ่ืนๆ

2.รายละเอียดการเบิกจาย

  2.1.เบิกคาเบี้ยเลี้ยง 

  2.2.เบิกคาท่ีพัก 

  2.3.เบิกคาพาหนะ 

  2.4.คาใชจายอ่ืน (คาลงทะเบียน) 

  2.5 อ่ืนๆ 

รวมคาใชจายท้ังส้ิน 

1.ลงชื่อ........................................ผูขออนุมัติ                 2. ลงชื่อ........................................ประธานสาขาวิชา

  ( ) (       ) 

วันท่ี....................................................  วันท่ี.................................................... 

3.ลงชื่อ........................................หัวหนากลุมวิชา 4. ลงชื่อ........................................ผูรับเรื่อง

   ( ) ( ) 

วันท่ี....................................................  วันท่ี................................................... 
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ชื่อเอกสาร แบบฟอรมขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ word



สัญญาเงินยืมเลขที่ …………………………………………………………………………………………วันที่ ……………………………………………. สวนที่  1

ชื่อผูยืม จํานวนเงิน แบบ 8708

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ที่ทําการ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่       เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

โดยออกเดินทางจาก

 บานพัก  สํานักงาน   ประเทศไทย ตั้งแต วันที่ เวลา น.

และกลับถึง 

 บานพัก  สํานักงาน   ประเทศไทย ตังแต วันที เวลา น.

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ วัน ชั่วโมง นาที

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ขาพเจา คณะเดินทาง ดังนี้

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จํานวน วัน รวม บาท

คาเชาที่พัก  จํานวน วัน รวม บาท

คาพาหนะ  รวม บาท

คาใชจายอื่น  คาลงทะเบียน รวม บาท

รวมเงินทั้งสิ้น บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย        

จํานวน        ฉบับ     รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ

         ( )

          ตามบันทึกขอความที่ ศธ ... ลงวันที.่..    ไดอนุมัติให...   ตําแหนง... เดินทางขารวม....

ตําแหนง 

  ลงชื่อ ……………..…...…………….. ผูขอรับเงิน

-           

-           

 ( ศูนยบาทถวน ) 

วันที่ …………/…………..…………/……………
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        ชื่อเอกสาร แบบฟอรมขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ excel



ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว  อนุมัติใหจายได

เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน บาท  ( ศูนยบาทถวน ) 

ไวเปนการถูกตองแลว

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ………………………………………………………………

หมายเหตุ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตน

   และสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกัน  

   ของ บุคคลนั้นในชองหมายเหตุ

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล  ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับ

กรณีที่มีการยืมเงินใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย

3. กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ  ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน  ทั้งนี้ ให

ผูมีสิทธิ์แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน  (สวนที่ 2)

วันที่ …………/…………..…………/……………

ตําแหนง 

         ( )

ลงชื่อ ………………………......…………  ผูรับเงิน

 - 2 -

ลงชื่อ .....................................................

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

วันที่ …………/…………..…………/……………

.....................................................

(………………..………………………….)

ลงชื่อ ……………………………..……….. ผูจายเงิน

-             

วันที่ …………/…………..…………/……………

.....................................................

(.....................................................)

ลงชื่อ .....................................................

วันที่ …………/…………..…………/……………

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย  ธรรมิกบวร)
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แบบ  บก. 111

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 0.00

ขาพเจา ตําแหนง 

 คณะพยาบาลศาสตร   ขอรับรองวา รายจายขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได

และขาพเจาไดจายไปในงานราชการโดยแท

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สวนราชการ    คณะพยาบาลศาสตร

รวมทั้งสิ้น  

    (………………………………………………………)

(ลงชื่อ)…………………………………….

วันที่…………………………………
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                    ชื่อเอกสาร แบบฟอรมรับรองแทนใบเสร็จ



แบบรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฟังบรรยาย/พัฒนาบุคลากร/อ่ืนๆ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมฯ ส่งรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนาและพัฒนา ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น /หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาฯ/รองคณบดีที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจ และเสนอ

มาพร้อมเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (กรณีมีค่าใช้จ่าย) เพื่อส่งงานบุคคลเสนอผู้บริหารพิจารณา ภายใน 15 วันท าการ) 

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................นามสกุล.................................ต าแหน่ง............................................ 

สังกัด.................................................ขอรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฟังบรรยาย/พัฒนาบุคลากร/อ่ืนๆ 

       ภายในหน่วยงาน  ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ..........เวลา.....................น. ถึงวันที่.......เดือน........................พ.ศ. ..........เวลา.....................น. 

จัดโดย.............................................................................................................................................................................................. 

สถานที่............................................................................................................................................................................................. 

หัวข้อเรื่อง/ชื่อเรื่อง.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

โดยขอใช้งบประมาณจ านวน.......................บาท จากงบประมาณ.................................................................................................. 

ใช้จริงจ านวน.............................บาท โดยข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา และอ่ืนๆ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการอบรม (จากความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรม/สัมมนา อื่นๆ)

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
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                     ชื่อแบบฟอรม แบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมฟงบรรยาย พัฒนาบุคลาสกร อื่นๆ



ประโยชน์ที่ได้รับ และการน ามาประยุกต์เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้ 

 ต่อตนเอง ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ต่อการปฏิบัติงาน / หน้าที่รับผิดชอบ ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ต่อการพัฒนาองค์กร /หน่วยงาน ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรมไปเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฟังบรรยาย/พัฒนาบุคลากร/อ่ืนๆ และ            

การรายงานเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (กรณียืมเงิน/ใช้งบประมาณ) มาพร้อมกันนี้แล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน 

  (……………………………………………………………………….) 

วันที่ ................/.................../.................. 
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ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
(สายวิชาการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบสาขา/ประธานสาขา /หรือผู้แทน/อ่ืนๆที่มีฐานะเทียบเท่า) (สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก ่หัวหน้าส านักงาน/หรือผู้แทน) 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

      ให้รายงานผลการน ามาใช้/พัฒนาปรับปรุงในงานท่ีรับผิดชอบ หรือท่ีได้รับมอบหมาย ในแบบติดตามผลการรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฟังบรรยาย/พัฒนาบุคลากร/อื่นๆ ภายใน       3 เดือน        6 เดือน        9 เดือน 

นับตั้งแต่วันท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ 

ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

        ต าแหน่ง................................................................. 

 วันที่ .........../............/................ 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่เกีย่วข้องกับภารกิจ 
(สายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หรือผู้แทน /หรือ อ่ืนๆที่มีฐานะเทียบเท่า) (สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง/ผู้แทน)  

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

           ต าแหน่ง................................................................. 

 วันที่ .........../............/................ 

ความคิดเห็นของรองคณบดีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านบริหารงานบุคคล /หรือผู้แทน 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 

วันที่ .........../............/................ 

ความคิดเห็นของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ /หรือผู้แทน 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 

 วันที่ .........../............/................ 
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แบบติดตามผลการรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ประชุม/ฟังบรรยาย/พัฒนาบุคลากร/อ่ืนๆ 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

ชื่อ/นามสกุล.............................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 

หัวข้อเรื่อง/ชื่อเรื่อง/หลักสูตร............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ..........เวลา..............น. ถึงวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ..........เวลา...............น. 

จัดโดย................................................................................................................................................................... 

สถานที่.................................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 กาติดตามผลการฝึกอบรม /ดูงาน/ประชุม/สัมมนา และอ่ืนๆ (ผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้กรอกข้อมูล) 

1. หลังจากผ่านการฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรมมีการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการเรียน

การสอน หรืองานที่รับผิดชอบ หรือไม่ อย่างไร (พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน)

หัวข้อเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการพัฒนา มีการน ามาใช้อย่างไร 
พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน ไม่มีการน ามาใช ้ มีการน ามาใช ้

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร/หน่วยงาน 

4. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 

ปัญหา/อุปสรรค 

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….…………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน 

  (……………………………………………………………………….)

วันที่ ................/.................../.................. 
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                  ชื่อแบบฟอรม แบบติดตามผลการรายงานการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมฟงบรรยาย พัฒนาบุคลากร อื่นๆ



ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้บังคับบัญชา 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
(สายวิชาการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบสาขา/ประธานสาขา /หรือผู้แทน/อ่ืนๆที่มีฐานะเทียบเท่า) (สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก ่หัวหน้าส านักงาน/

หรือผู้แทน) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

     ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

     ต าแหน่ง................................................................. 

     วันที่ .........../............/................ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
(สายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หรือผู้แทน /หรือ อ่ืนๆที่มีฐานะเทียบเท่า) (สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง/ผู้แทน) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 

วันที่ .........../............/................ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของรองคณบดีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านบริหารงานบุคคล /หรือผู้แทน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

   ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 

วันที่ .........../............/................ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ /หรือผู้แทน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 ลงชื่อ ..................................................................... 

 (.............................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................. 

วันที่ .........../............/................ 
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