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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ว่ าด้ วย ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและบังเกิดผลดีต่อสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้ อ 77 (9) และข้ อ
105 (10) แห่ งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ .ศ. 2556 ประกอบกับมติทปี่ ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการชุ ดที่ 38 ครั้งพิเศษที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้ มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด ว่าด้ วย ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ายใน
การฝึ กอบรม พ.ศ. 2560”
ข้ อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ถัดจากทีป่ ระชุ มมีมติเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้ วย ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง มติ หรือข้ อตกลงอืน่ ใด ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“การฝึ กอบรม”
หมายถึง การอบรม การประชุมหรื อสัมมนาทางวิชาการ หรื อ
เชิงปฏิบตั ิการ การบรรยายพิเศษ หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและ
หมายความรวมถึงการไปศึกษาดูงาน ฝึ กงานด้วย
“เจ้ าหน้ าที”่
หมายถึง เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานประจา ในสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น จากัด ได้ แก่ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน เจ้ าหน้ าทีค่ อมพิวเตอร์
เจ้ าหน้ าทีส่ ิ นเชื่อ หรือเจ้ าหน้ าทีต่ าแหน่ งทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ ฯลฯ
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งทาหน้ าทีต่ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ค่ าเบีย้ เลีย้ ง”
หมายถึง หมายถึง ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ทีเ่ ข้ าร่ วมอบรม
และไปปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ ้งั ประจา
ข้อ 5. การจัดฝึ กอบรมจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน จึงดาเนินการได้
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ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิ ด – ปิ ดการฝึ กอบรม
(3) ค่าวัสดุเครื่ องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร
(5) ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งตีพิมพ์
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร
(7) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึ กอบรม
(8) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการจัดฝึ กอบรม
(9) ค่ายานพาหนะ
(10) ค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
(11) ค่าอาหาร
(12) ค่ าตอบแทนวิทยากร
(13) ค่าเช่าที่พกั
ข้อ 7. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 (1)– (9) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง ค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 (10) - (13) ให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตรานี้
(1) ค่ าอาหารว่างและค่ าเครื่องดื่ม 150.- บาท/คน/วัน
(2) ค่ าอาหารเท่าทีจ่ ่ ายจริงแต่ ไม่ เกิน 750.- บาท/คน/วัน
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรชัว่ โมงละ 1,000.- บาท
(4) ค่าเช่าที่พกั
ในกรณี เข้าอบรมเป็ นหมู่คณะหรื อตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ให้เช่าที่พกั ห้องละ 2 คน ถ้าเศษหรื อ
มีความจาเป็ นต้องพักเดี่ยวให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้
- พักคู่ไม่ เกิน 2,000.- บาท
- พักเดี่ยวไม่ เกิน 1,500.- บาท
ข้ อ 8. ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ให้ เบิกได้ ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 9. ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ฐานิตา/ระเบียบสหกรณ์/ปี 2560/ระเบียบที่ถือใช้/ ระเบียบ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม พ.ศ.2560/17/10/60

