ตัวอย่ าง
การเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนวิทยากร

1. หนังสือนาส่ง
2. บันทึกขออนุมตั ิ
3. แบบคาขออนุมตั ิงบประมาณ
4. โครงการสอนรายวิชา
5. บัญชีรายละเอียดของวิทยากร
6. ตารางสอนรายวิชา แผนการเรี ยนรายวิชา
7. หนังสือของโรงเรี ยนเชิญบุคคลภายนอกเป็ นวิทยากร
8. หนังสือตอบรับเป็ นวิทยากรบุคคลภายนอก
9. บัญชีลงเวลาการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
10. แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
11. ใบสาคัญรับเงิน
12. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมสาเนาหน้าสมุดบัญชี
13. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบประกาศนี ยบัตรของวิชาชีพ (ถ้ามี) ของ
วิทยากร

การเบิกจ่ ายค่ าตอบแทน
*ค่ าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้
บุคคลภายนอกที่สอนในวิชาที่สถานศึกษาขาดแคลนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
*ค่ าตอบแทนการสอนพิเศษและค่ าสอนเกินภาระงานที่สอนในสถานศึกษา
หมายถึง เงินที่เบิกจ่ายให้ กบั ครูที่สอนนอกเวลาการเรี ยนการสอนปกติในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ มิใช่การสอน
ในภาคฤดูร้อนหรื อหลักสูตรเสริมพิเศษเฉพาะด้ าน
อนึ่ง การสอนดังกล่าว 1 หน่วยชัว่ โมงต้ องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/2198 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547 เรื่ อง
ค่าตอบแทนวิทยากรท้ องถิ่น เบิกจ่ายได้ ในอัตราชัว่ โมงละ 200 บาท
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน
ภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 เบิกจ่ายได้ ในอัตราชัว่ โมงละ 200 บาท
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
2. กาหนดตารางสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. หนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกหรื อบุคลากรในสถานศึกษา
4. จัดทาบัญชีลงเวลาปฏิบตั ิงาน
5. จัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษา ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
อ้ างอิงจากคูม่ ือการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สพฐ.

ที่ ศธ ........../.…….….

โรงเรี ยน…………………
อาเภอ.......................จังหวัด ..........
...............
วันที่..........................................

เรื่ อง ขออนุ มตั ิเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. หน้ างบประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร จานวน..........ชุด
2. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
จานวน 1 ชุด
ด้ วยโรงเรี ยน…...............................................................ความประสงค์ ขอเบิกเงินค่าตอบแทน
วิทยากร…............................................................ แผนงบประมาณ........................................................
ผลผลิต......................................................จานวน.................... เป็ นเงิน............................................บาท
(...............................................................) รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรี ยน…….................................

งาน.......................................
โทร.................................................
โทรสาร…….....................................

หน้ างบประกอบการขอเบิกเงินค่ าตอบแทนวิทยากร
โรงเรี ยน……………………. อาเภอ……..........................……….
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
ประกอบหนังสือนาส่งที่ ศธ .............../……………ลงวันที่………………………………
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (วิทยากร)

รวมเงิน

ลงชื่อ …………………………………..
(…………………………………..)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน…………

จานวนเงิน

หมายเหตุ

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ โรงเรี ยน...................................................................................
ที่......................................................................วันที่ ..........................................................................
เรื่อง ขออนุมตั ิเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน……………….
ตามหนังสื อที่ ศธ.......................................................................ลงวันที่ ……………………….. ได้เชิญให้
(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ เป็ นวิทยากรบุคคลภายนอกใน
โครงการ…………………………วิชา …………………………. ในระดับ
( ) ประถม ( ) มัธยม ได้ดาเนินการสอนตามโครงการครบตามแผนการสอนแล้ว ดังนี้
1. ค่าสอนภาคปฏิบตั ิ จานวน……. คาบ ๆ ละ …….. บาท เป็ นเงิน…………. บาท
2. ค่าสอนภาคทฤษฎี จานวน……..คาบ ๆ ละ …….. บาท เป็ นเงิน…………. บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น …………..บาท (……………………………)
ได้ตรวจสอบแอกสาร เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน จานวน................................ชุด ถูกต้องแล้ว
เห็นควร อนุมตั ิเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร ให้แก่ …………………..
จานวนเงิน...................…………………..…..บาท จากเงินงบประมาณ............................................................................
รายการค่า..................................... งบประมาณที่ได้ รับ.................................................บาท
เบิกแล้ว........................................................................บาท
เบิกครั้งนี้......................................................................บาท
คงเหลือ.........................................................................บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ…………………………………………………เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
คาสั่ง
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน............................
- อนุมตั ิตามเสนอ
- ..............................
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายเงิน
- ..............................
เป็ นเงิน………….………..บาท ได้ตามเสนอ
ลงชื่อ)……………………เจ้าหน้าที่การเงิน
(………………………)
(............................................................)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน.................................
ตาแหน่ง..................................................................
วันที…
่ ……………………………
วันที่…………………………………
ลงชื่อ)………………………... รอง ผอ.รร
(...................................................................)
วันที่……………………………………

แบบคาขออนุมตั ิงบประมาณ
สาหรับวิทยากรบุคคลภายนอก ช่วยสอนพิเศษ ในระดับ………..
โรงเรี ยน…………………ชั้น……………… ปี การศึกษา………
รหัสวิชา/หน่วย/คาบ

หมายเหตุ

ชื่อรายวิชา

วิทยากร
ชื่อ-สกุล

จานวนคาบการสอน
ทฤษฎี
ปฏิบตั ิ

อัตราค่าตอบแทน
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

รวมเงิน

1. โครงการรายวิชาที่ขอต้องอยูใ่ นกลุ่มวิชา..................................................
2. แนบตารางสอนประจาชั้น และตารางสอนของวิทยากรด้วย
3. ค่าตอบแทนอัตราชัว่ โมงละ .............. บาท
ลงชื่อ ……………….. ผูข้ องบประมาณ
(………………….)
ตาแหน่ง……………….
วันที่………………….

ผลการพิจารณา ( ) ไม่อนุมตั ิ ( ) อนุมตั ิ
เงื่อนไข………………………
…………………………….
ลงชื่อ ……………….. ผูอ้ นุมตั ิ
(………………….)
ตาแหน่ง……………….
วันที่………………….

(ตัวอย่างแผนการสอน)
รายวิชา……………….
ชั้น……………….
เรื่ อง …………………….
ความคิดรวบยอด………………..

จานวนคาบทั้งหมด …………คาบ
จานวนที่ครู ประจาวิชาสอน……….คาบ
จานวนคาบสาหรับวิทยากร……….คาบ

วัตถุประสงค์
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
เนื้อหา
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
กิจกรรม
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
สื่อการเรี ยน
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
อุปกรณ์ที่มีอยู่
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
ประเมินผล
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
ชื่อครู ประจา/ประจาชั้น ……………………………
ชื่อวิทยากร ……………………………………

ตารางเรี ยน ชั้น……….. โรงเรี ยน………………… ปี การศึกษา………. ภาคเรี ยนที่……
ชื่อรายวิชา………………… รหัสวิชา ………………….
วันเวลาที่
วิทยากรมา
ทาการสอน
จันทร์

08.30
ถึง
09.20

09.20
ถึง
10.10

10.10
ถึง
11.00

11.00
ถึง
11.50

11.50
ถึง
13.00

อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

พัก
กลางวัน

13.00
ถึง
13.50

13.50
ถึง
14.40

14.40
ถึง
15.30

(ตัวอย่างหนังสือของโรงเรี ยนเชิญบุคคลภายนอกเป็ นวิทยากร)

ที่ ศธ ……/…….

โรงเรี ยน…………………..
……………. จ.ลาพูน
………………

เรื่ อง ขอเชิญเป็ นวิทยากร
เรี ยน (นาย,นาง,นางสาว)…………………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกาหนดการสอน

จานวน …… ชุด

ตามหลักสูตร………………………….. มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทางด้านสติปัญญา
ลักษณะนิสยั ตลอดจนคุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพ เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้
เป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และดารงชีวติ ในสังคมต่อไปโดยเฉพาะวิชา …………………..และ
โรงเรี ยนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าท่านมีความรู ้ความสามารถที่จะถ่ายทอดวิชา………………….ให้แก่
นักเรี ยนได้ จึงขอเชิญท่านไปเป็ นวิทยากรสอนวิชา………………………… ตามตาราง
กาหนดการสอนที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรี ยนมาเพือ่ พิจารณา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ
(……………)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน…………

งาน……….
โทร…………..

(ตัวอย่างหนังสือตอบรับเป็ นวิทยากรบุคคลภายนอก)

ประทับรับหนังสื อ

เขียนที่……………. …………
วันที่………………
เรื่ อง ขอเชิญเป็ นวิทยากร
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน……………………
อ้างถึง หนังสือของโรงเรี ยน ……………… ที่ ศธ …………. ลงวันที่……………
ตามหนังสือที่อา้ งถึง โรงเรี ยนได้ขอเชิญข้าพเจ้าไปเป็ นวิทยากรสอนวิชา…………..
ให้แก่โรงเรี ยน ข้าพเจ้ายินดีจะไปทาการสอนตามตารางสอนที่กาหนดให้
จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(………………..…)

บัญชีลงเวลาการปฏิบตั ิงานของวิทยากรบุคคลภายนอก
โรงเรี ยน ………………. ชั้น ………. ปี การศึกษา………….
ชื่อรายวิชา………………… รหัสวิชา……………
วัน เดือน ปี
ที่ทาการสอน

ชื่อ – สกุล
ของวิทยากร
ชื่อ-สกุลห้ามพิมพ์
ให้เขียนด้วยลายมือ
ของตนเอง
เวลามาก่อนทาการสอน
เวลากลับหลังสอน
เสร็จ

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

หมายเหตุ

ลงชื่อ ………………….ครู ผคู ้ วบคุม
(………………….)
ตาแหน่ง………………..
ลงชื่อ ………………….ผูต้ รวจ
(………………….)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน......................

แบบคาขอรับเงินผ่ านธนาคาร
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ.................
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า...............................................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................
ถนน............................................................ตาบล/แขวง.....................................................อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร...................................................บัตรประจาตัว..........................................................เลขที่.................................................
วันที่ออกบัตร...........................................วันหมดอายุ..................................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร.......................
นิติบุคคล
ข้าพเจ้า...........................................................ชื่อจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ณ...................................................
มีสานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่.................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง............................................ ........
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด...............................................รหั สไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์..........................................โทรสาร........................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร... ............................................
โดย..............................................................................................ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองของ
สานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั .....................................................................................................................................................
ลงวันที่......................................................................................และมีหนังสือมอบอานาจลงวันที่... .................................................
มีความประสงค์ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.............. โอนเงินค่า..................................
จานวนเงิน...........................................................บาท (...................................................................................................................)
ตามสัญญา/ใบสัง่ ซื้อ สัง่ จ้าง เลขที่..............................................................ลงวันที่..........................................................................
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................................................สาขา..............................................................................
ชื่อบัญชี...................................................................................................... เลขที่บญั ชี.....................................................................
ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว จากเงินที่จะได้รับจากทาง
ราชการ และพร้อมที่จะจดส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ........................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(.........................................................)

ใบสาคัญรับเงิน
ที่โรงเรี ยน........................................................
ชื่อวิทยากร

วันที่.................เดือน......................................พ.ศ................

ข้าพเจ้า..................................................................บ้านเลขที่...............................หมู่...................
ตาบล.....................................................อาเภอ................................................จังหวัด.............................................
ได้รับเงินจากโรงเรี ยน...............................................
จานวนเงิน

รายการ

บาท

สต.

ได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชา..................................................
จานวน .....................ชัว่ โมงๆ ละ.............................บาท

รวม
จานวนรวมตัวอักษร (..................................................................................)
ขอเบิกเพียง....................................บาท (........................................................................)
ลงชื่อวิทยากร

(ลงชื่อ).....................................................ผูร้ ับเงิน
(...................................................)
ลงชื่อผูจ้ ่ายเงิน

(ลงชื่อ)....................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(...................................................)

หากต้องการให้เขตฯ จ่ายให้
วิทยากรโดยตรงไม่ตอ้ งลงชื่อ
ให้เว้นส่ วนนี้ไว้

