เอกสารหมายเลข 1

32

- ตัวอย่ างการขอนุ มัติไปราชการภายในประเทศ บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-261058
ที ศธ 0527.08 /............................................
วันที ………………………………….
เรื อง ขออนุมตั ิไปราชการ
เรี ยน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ข้ าพเจ้ า .........................................................ตําแหน่ง .......................................................
สังกัด (กอง/ภาค/คณะ) ..................................................พร้ อมด้ วย ....................................................
มีความประสงค์ขอไปราชการเร◌ื ◌่อง .............................ณ ................................................................
ในการนีข้ าพเจ้ าขอเดินทางโดยพาหนะ ...............................................................................
ในวันที.........เดือน ........................... พ.ศ………เวลา..............น. และจะกลับถึงมหาวิทยาลัย
ในวันที……..เดือน ........................... พ.ศ………เวลา..……….น.
(……) ไม่เบิกค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทังสิน
(……) ขอเบิกค่าใช้ จ่ายในการไปราชการดังนี คือ
ค่าเบียเลียง ประมาณ.......................... บาท ค่าพาหนะ ประมาณ.......................................... บาท
ค่าเช่าทีพัก ประมาณ ................ บาท ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ (ระบุ)……………ประมาณ .................. บาท
รวมทังสิน ประมาณ……………..………..บาท จากเงิน………………………………………………
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(…………………………………..)
ตําแหน่ง……………………………...
ความเห็นหัวหน้ าภาควิชา..................../ หัวหน้ าหน่วยงาน.....................
...................................................
(.................................................)
ความเห็นงานการเงิน
...................................................
(.................................................)
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- ตัวอย่ างการขอนุ มัติไปราชการต่ างประเทศ บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.………………..
ที ศธ 0527.08/
วันที ................................
เรื อง ขออนุมตั ิไปราชการ
เรี ยน อธิการบดี
ข้ าพเจ้ า..........................................ตําแหน่ง.....................................................
สัง กัด .....................................................มี ค วามประสงค์ จ ะขออนุมัติ ไ ปราชการ
เรื อง................................................................ณ......................................
ระหว่างวันที...............................................ตามเอกสารทีแนบมาพร้ อมนี
ในการนี ข้ าพเจ้ าจึ ง ใคร่ ข ออนุมั ติ เ ดิ น ทางไปราชการดั ง กล่ า ว ระหว่ า งวั น ที
..................................โดยขออนุมตั ิเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิน.....................................บาท (.................................................) จากเงิ น
.....................................................................................................................................
........................................................................
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

(………………………………………..)
ตําแหน่ง...................................
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- ตัวอย่ างการขอนุ ญาตนํานิสิตออกนอกพืนที บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.………………..
ที ศธ 0527.08/
วันที ................................
เรื อง ขออนุญาตให้ คณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ออกนอกสถานที
เรี ยน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ตามที คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด โครงการ
............................... ระหว่างวันที.........................ณ..................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ.................................................. ตามเอกสารทีแนบมาพร้ อมนี
ในการนี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ ขออนุญาตให้ คณาจารย์
และนิ สิต คณะเภสัช ศาสตร์ ดั ง มี รายชื อที แนบมาพร้ อมนี เดิ น ทางไปราชการ ในวั น ที
...........................เวลา................ และจะกลับ ถึง มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ในวัน ที
.........................เวลา................ โดยเบิกค่าใช้ จ่ายตามโครงการ
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

(………………………………………..)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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- ตัวอย่ างแผนรั กษาความปลอดภัย แผนรั กษาความปลอดภัย โครงการ...................
วันที.............................
ณ..........................................
หน่ วยงานรั กษาความปลอดภัย
1. ป้อมตํารวจตําบล ...........................
2. สถานีอนามัยตําบล ........................
ที
ข้ อมูล
เวลาปฏิบัติหน้ าที จํานวนคน
หน่ วยงาน
1 มีเจ้ าหน้ าทีตํารวจปฏิบตั ิ
08.00 – 16.00 น. รอบละ 2 คน ป้อมตํารวจ
หน้ าทีเป็ นเวลา 2 รอบ คือ
และ
ตําบล.............
ช่วงกลางวัน 08.00 –
18.00 – 06.00 น.
16.00 น. และช่วงกลางคืน
18.00 – 06.00 น.
2 มีเจ้ าหน้ าทีประจําสถานี
08.00 – 16.30 น.
3 คน
สถานีอนามัย
อนามัย
ตําบล.............
หมายเหตุ - ป้ อมตํารวจตําบล............................ระยะทางประมาณ.........กิโลเมตร
- สถานีอนามัยตําบล.........................ระยะทางประมาณ.........กิโลเมตร
เบอร์ โทรศัพท์ ผ้ ูดูแลโครงการ
1. ชือ.............................. ตําแหน่ง..................................โทร....................
2. ชือ.............................. ตําแหน่ง..................................โทร....................
3. ชือ.............................. ตําแหน่ง..................................โทร....................
4. ชือ.............................. ตําแหน่ง..................................โทร....................
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- ตัวอย่ างการขอนุ มัติจดั โครงการ โครงการ..............................
1. รหัสโครงการ
ให้ ระบุรหัสโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
2. ชือโครงการ
ให้ ระบุชือโครงการ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ ระบุชือผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานทีรับผิดชอบ
4. หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
6. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
7. ระยะเวลา
ให้ ระบุระยะเวลาในการจัดโครงการทีแน่นอน
8. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ให้ ระบุผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ โดยแยกประเภท เช่น อาจารย์ จํานวน....คน เจ้ าหน้ าที
จํานวน....คน นิสติ จํานวน....คน บุคลลภายนอก จํานวน....คน เป็ นต้ น
9. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1.ขออนุมตั ิโครงการ
2.ดําเนินโครงการ
3.ประเมินผลโครงการ
4.รายงานผลการดําเนินงาน

ตารางการปฏิบัตงิ าน
พ.ศ.25x1
พ.ศ.25x2
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
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10. งบประมาณ
ให้ ระบุงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โดยระบุหมวดเงินและแยก
ค่าใช้ จ่ายให้ ชัดเจน (ปรึกษางานการเงินคณะฯ)
- งบประมาณแผ่นดิน .................................. จํานวน ........................ บาท
- เงินรายได้ ................................................ จํานวน ........................ บาท
- เงินรายได้ ค่าลงทะเบียน ............................ จํานวน ........................ บาท
ค่ าใช้ จ่าย

งบประมาณ
แผ่ นดิน

1. ค่าเดินทางวิทยากร
2. ค่าอาหาร (คน * มือ * วัน * บาท)
3. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม (คน * มือ * วัน *
บาท)
4. ค่าเช่าทีพัก (ห้ อง * วัน * บาท)
5. ค่าตอบแทนวิทยากร (ชัวโมง * บาท)
6. ค่าพาหนะ
7. ค่าเบียเลียงพนักงานขับรถ (คน * วัน * บาท)
8. ค่าวัสดุ
9. ค่าเลียงรับรอง (คน * มือ * บาท)
หมายเหตุ ถัวเฉลียจ่ายทุกรายการ

xxx

11. ดัชนีชวัี ดความสําเร็ จของโครงการเชิงปริ มาณ
12. ดัชนีชวัี ดความสําเร็ จเชิงคุณภาพ

รายได้ คณะฯ

รายได้
ค่ าลงทะเบียน

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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13. กําหนดการโครงการ
ให้ เขียนกําหนดการทีแน่นอนของโครงการ ตัวอย่างเช่น
กําหนดการประชุม โครงการ...................................
ระหว่ างวันที................................
ณ............................
วันที..................................
08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน / เปิ ดการประชุม
08.30 – 10.00 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื องดืม
10.30 – 12.00 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื องดืม
14.45 – 16.30 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
วันที..................................
08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน / เปิ ดการประชุม
08.30 – 10.00 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื องดืม
10.30 – 12.00 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื องดืม
14.45 – 16.30 น. บรรยาย เรือง.......................................โดย.......................................
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- ตัวอย่ างการขอนุ มัติจดั โครงการ บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร………………
ที ศธ 0527.08/
วันที
เรื อง ขออนุมตั ิจดั โครงการ............................................
เรี ยน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ / อธิการบดี
...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
..............................
ในการนี จึงใคร่ขออนุมตั ิจดั โครงการ..........................................................
โดยเบิ ก จาก งบประมาณแผ่ น ดิ น แผนงบประมาณ:…………………………..จํ า นวน
.....................บาท (............................) เงินรายได้ ..........................................จํานวน
.......................บาท (............................) เงินรายได้ ค่าลงทะเบียน..................................
จํ า นวน... ........ ....………บาท (.. ........ ........ ........ ..) รวมเ ป็ นเงิ น ทั งสิ น
..................................บาท (.............................) ดังมีรายละเอียดแนบมาพร้ อมหนังสือนี
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

(....................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
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- ตัวอย่ างการขอนุ มัติไปราชการ บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.………………..
ที ศธ 0527.08/
วันที ................................
เรื อง ขออนุมตั ิไปราชการ
เรี ยน คณบดี
ตามที มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได้ อนุ มั ติ ใ ห้ คณะเภสั ช ศาสตร์ จั ด โครงการ
.................................. ระหว่างวันที.....................ณ ........................................ ตาม
เอกสารทีแนบมาพร้ อมนี
ในการนี ข้ าพเจ้ าจึงใคร่ ข ออนุมัติให้ ข้าพเจ้ าและผู้มีรายชือข้ างล่างนี เดินทางไป
ราชการตามโครงการดังกล่าว ในวันที................................ณ...........................................
โดยเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางตามโครงการ
1...........................................
2...........................................
3...........................................
4...........................................
5...........................................
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(………………………………………..)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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- ตัวอย่ างการขอนุ มัติยืมเงิน -

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.(ภายใน) 3611
ที ศธ 0527.08/
วันที .......................................
เรื อง ขออนุมตั ิยืมเงินเป็ นค่าใช้ จ่ายโครงการ............................................................
เรี ยน อธิการบดี
ตามที มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได้ อนุ มั ติ ใ ห้ คณะเภสั ช ศาสตร์ จั ด โครงการ
.......................................... ระหว่างวันที.............................ณ .......................................
ตามเอกสารทีแนบมาพร้ อมนี
ในการนี ข้ า พเจ้ า จึง ใคร่ ข อยื ม เงิ น จากกองคลัง เพื อเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการ
ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน....................บาท (...........................................) โดยเบิกจ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการจัดโครงการจากเงิน.................................................................................
.....................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

(.....................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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- ตัวอย่ างการขอนุ มัติเบิกค่ าใช้ จ่ายโครงการ บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร 261073-6 ต่อ 3641
ที ศธ 0527.08/
วันที ………………………
เรื อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้ จ่ายโครงการ..................................................
เรี ยน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ / อธิการบดี
ตามที คณะเภสัชศาสตร์ อนุมตั ิให้ จัดโครงการ.................................................. ใน
วันที........................................ ณ .................................................. นัน
บัดนี โครงการดังกล่าวได้ ดําเนินการเสร็จสินเป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว ในการนีข้ าพเจ้ าจึงใคร่
ขออนุมตั ิเบิกเงินเพือเป็ นค่าใช้ จ่ายในโครงการฯ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ……………………..
จํานวน..................บาท (........................) เงินรายได้ ค่าลงทะเบียน..................................
จํานวน..................บาท (........................) และเงินรายได้ คณะฯ ...............................................
จํานวน..................บาท (........................) รวมเป็ นเงินทังสิน...................บาท (.........................)
ดังรายละเอียดต่อไปนี
ค่ าใช้ จ่าย
งบประมาณแผ่ นดิน
1. ค่าเดินทางวิทยากร
xxxx
2. ค่าอาหาร
3. ค่าอาหารว่างและเครื องดืม
4. ค่าทีพัก
xxxx
5. ค่าตอบแทนวิทยากร
xxxx
6. ค่าพาหนะ
xxxx
7. ค่าวัสดุ
Xxxx
8. ค่าเลียงรับรอง
รวมค่ าใช้ จ่ายในโครงการทังสิน

รายได้ คณะ

เงินรายได้ ค่าลงทะเบียน
xxxx
xxxx

xxxx
xxxxxxxx

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(..................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

