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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1267/2558)
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการและคาใชจา ยในโครงการสําหรับองคการนักศึกษา สภานักศึกษา
และชมรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558
----------------------------------------------เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การพิ จ ารณาโครงการและค า ใช จ า ยในโครงการสํ า หรั บ องค ก ารนั ก ศึ ก ษา
สภานั ก ศึ ก ษา และชมรม มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและ
มีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2555 ขอ 73
และที่ป ระชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นานัก ศึก ษาเห็ นชอบในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 3/2558 เมื่อวั นที่ 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไวดังนี้
หมวดที่ 1
หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีการจัดทําโครงการ กิจกรรม ตามแบบพิมพที่กองกิจการนักศึกษา
กําหนด
2. การจัดกิจกรรมของแตละโครงการตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการกอตั้งองคกรกิจกรรมและ
แผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน
3. ใหจัดโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน หรือเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเขตพื้นที่
อื่นที่มหาวิทยาลัยอนุญาต และมีความสอดคลองกับลักษณะโครงการ โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวมในโครงการ
4. กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนไดแกกิจกรรม ดังนี้
4.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง
4.2 ดานการธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสํานึกความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ
4.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ
4.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
4.5 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
4.6 กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 กิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุญาต
5. การดําเนินงานโครงการจะตองมีที่ปรึกษาดูแลและรับผิดชอบตลอดการปฏิบัติงาน อยางนอย 1 คน
6. โครงการ กิจกรรม ตองมีร ายละเอียดคาใชจาย โดยแยกเปนหมวดหมู และตองแสดงคาใชจาย
ที่เปนปจจุบัน
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หมวดที่ 2 อัตราการเบิกจาย
7. การใชจ ายงบประมาณในการปฏิบั ติง านโครงการของนั ก ศึก ษาใหเ ป นไปตามเทา ที่จา ยจริ ง
โดยไมเกินคาใชจายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
7.1 คาอาหารและเครื่องดื่มในการจัดโครงการสําหรับนักศึกษา ใหใชอัตราดังตอไปนี้
7.1.1 ภายในมหาวิทยาลัย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินคนละ 25 บาทตอมื้อ
- คาอาหาร ไมเกินคนละ 35 บาทตอมื้อ
7.1.2 ภายนอกมหาวิทยาลัย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินคนละ 40 บาทตอมื้อ
- คาอาหาร ไมเกินคนละ 150 บาทตอวัน
7.2 อัตราคาเบี้ยเลี้ยง ที่พักเดินทางไปราชการ ดังนี้
ประเภท
นักศึกษา
ทั่วไป
วิชาการ

ระดับ

เบี้ยเลี้ยงเหมา
จาย/วัน
150*

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา

ชํานาญงานพิเศษ, ชํานาญงาน,ปฏิบัติงาน
ชํานาญการพิเศษ, ชํานาญการ, ปฏิบัติการ, อาจารย, ผูชวย
ศาสตราจารย, อาจารยชํานาญการ
อํานวยการ ตน, ระดับ 8(เดิม) หรือเทียบเทา
วิชาการ
รองศาสตราจารย, เชี่ยวชาญ
อํานวยการ สูง
บริหาร
สูง, ระดับ 9 (เดิม) หรือเทียบเทา
วิชาการ
ศาสตราจารย, เชี่ยวชาญพิเศษ
บริหาร
สูง, ระดับ 10(เดิม) ขึ้นไปหรือเทียบเทา

คาที่พัก
พักเดี่ยว/คน
500

พักคู/คน
400

กรณีเดินทางเปนหมูค ณะใหพัก 2
คน/หอง ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกิน
อัตราที่กําหนด

1,500

850

240

กรณีเดินทางเปนหมูค ณะใหพัก 2
คน/หอง ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกิน
อัตราที่กําหนด

270

2,200

1,200

เบิกในอัตราหองพักเดี่ยวหรือคูก็ได

2,500
270

1,400

เบิกในอัตราหองพักเดี่ยวหรือคูก็ได

* มีคาเบี้ยเลี้ยงเฉพาะในกรณีที่ไมไดเบิกคาอาหาร
การนับเวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรมใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน
การจัดที่พัก ใหแกวิท ยากรหรือผูบ รรยาย ใหเ บิก จายเทาที่จายจริง ทั้ง นี้ใหอยูในดุล พินิจ ของ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
7.3 คายานพาหนะเดินทางไปราชการหรือใชในกิจกรรม ใหรวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงโดยประหยัด
7.3.1 การเดินทางโดยยานพาหนะราชการ ไดแก ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย/คณะ หรือ
สวนราชการอื่น ใหเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด และหากเปน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยใหใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการเทานั้น

3

7.3.2 การเดินทางโดยยานพาหนะสวนตัว ถาตองการเบิกคายานพาหนะตองไดรับการอนุมัติ
จากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกอน ทั้งนี้ ไมวายานพาหนะนั้นจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไป
ราชการหรือไมก็ตามการเบิกจายคายานพาหนะสวนตัวใหเบิกในอัตรา ดังนี้
- รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
- รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 2 บาท
7.3.3 กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือยานพาหนะอื่น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สําหรับกรณีเชาเหมายานพาหนะใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด
กรณีจางเหมารถยนตใหมีเอกสารประกอบดวย ใบขับขี่รถยนตสาธารณะของผูรับจางและ
คูมือรถยนต
7.4 คาวัสดุประชาสัมพันธและประเมินผล
7.4.1 คาประชาสัมพันธ ไมเกิน 2,000 บาท
7.4.2 คาประเมินผล ไมเกิน 1,000 บาท
7.5 คาเวชภัณฑและคาตอบแทนบุคลากรทางการแพทย
7.5.1 คาเวชภัณฑ ไมเกิน 3,000 บาท
7.5.2 คาตอบแทนบุคลากรทางการแพทย เปนไปตามประกาศของโรงพยาบาลศรีนครินทร
7.6 คาสถานที่จัดงาน
7.6.1 คาเชาเต็นทตอหลัง วันละไมเกิน 1,000 บาท
7.6.2 คาเชาอุปกรณไฟฟาและเครื่องเสียง วันละไมเกิน 10,000 บาท
7.6.3 คาเชา/บํารุงสถานที่จัดงานวันละไมเกิน 5,000 บาท
7.6.4 คาวัสดุอื่นๆ เชน คาตกแตงสถานที่ ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงโดยประหยัด
7.7 เงินรางวัล หรือคาของรางวัล ที่จัดใหมีการประกวดแขงขัน
7.7.1 คารางวัลประกวด/แขงขัน ประเภทบุคคล
รางวัลที่ 1 เงินหรือของรางวัลมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินหรือของรางวัลมูลคาไมเกิน 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินหรือของรางวัลมูลคาไมเกิน 1,000 บาท
7.7.2 คารางวัลประกวด/แขงขัน ประเภททีม
รางวัลที่ 1 เงินหรือของรางวัลมูลคาไมเกิน 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินหรือของรางวัลมูลคาไมเกิน 4,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินหรือของรางวัลมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
7.8 คาตอบแทนผูตัดสินกีฬาสําหรับบุคคลภายนอก หรือบุคลากร หรือนักศึกษา ที่มีใบอนุญาตของ
สมาคมกีฬาที่เกี่ยวของ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราของสมาคมกีฬาภายในประเทศที่สมาคมกีฬานั้น ๆ
กําหนด
7.9 คาตอบแทนวงดุริยางคในงานพิธีตาง ๆ ไมเกิน 5,000 บาทตอวัน
7.10 คาจัดการแสดง/ดนตรีในโครงการหรือกิจกรรม ไมเกิน 5,000 บาท
7.11 คา ตอบแทนผู ป ระกอบพิ ธีก รรมพร อมอุป กรณ พิธี ก รรมหรือ ผูนํ างานพิ ธีต าง ๆ ไม เ กิ น
1,500 บาท
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8. การซื้ อ การจ า ง การเช า ตามประกาศฉบั บ นี้ ให ใ ช ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น หรือ อาจใช ใ บสํ า คั ญ รั บ เงิ น
ในกรณีใชจายไมเกิน 500 บาทพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตองและระบุหมายเลขโทรศัพทของ
ผูรับเงินอยางชัดเจน เปนหลักฐานการเบิกจาย โดยอนุโลมและไมตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ทั้งนี้ ใหอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูลงนามรับรองการจายทุกครั้งในใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
9. นักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการตองสงเบิกจายและสรุปประเมินผลโครงการอยางสมบูรณจํานวน 1 เลม
พรอมซีดี 1 แผน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด ภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นโครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ ในกรณีที่ไมสามารถสงเบิกจายทันตามกําหนด และไดแจงใหหนวยงานที่อนุมัติงบประมาณทราบกอนเวลา
ที่กําหนด ใหหัวหนาหนวยงานที่อนุมัติงบประมาณพิจารณาขยายเวลาไดไมเกิน 15 วัน
หากไมปฏิบัติตาม ขอ 9 จะไมพิจารณาอนุมัติโครงการอื่น ๆ ขององคการนักศึกษา สภานักศึกษา และ
ชมรมมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ๆ
10. นักศึกษาตองปฏิบัติตามประกาศกฎระเบียบและขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยเครงครัด
11. ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีปญหาการ
ตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ มอบหมายเปนผูวินิจฉัยและใหถือคํา
วินิจฉัยถือเปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี)
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

