คู่มือจัดทำโครงกำรศึกษำ
ของ ทอ.ประจำปี ๖๓ - ๖๔

QR Code Line Group โครงกำรศึกษำของ ทอ.
ไฟล์คู่มือจัดทำโครงกำรศึกษำของ ทอ.
ประจำปี ๖๓ - ๖๔

๑. รหัสการศึกษา
๑.๑ การศึกษาในประเทศ
รหัส
ความหมาย
ศ ๑๐๑
การศึกษาที่ นขต.ทอ.ดาเนินการเอง ไม่ใช้งบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.
ศ ๑๐๒
การศึกษา ณ สถานศึกษาของหน่วยราชการสังกัด กห.และ สตช.ไม่ใช้งบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.
ศ ๑๐๓
การศึกษา อบรม เป็นทุน ทอ. โดยใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ หรืองบประมาณจากหน่วยงานหรือมูลนิธิอื่น
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ศ ๑๐๔
การศึ กษา การฝึ กอบรม การฝึกงาน การประชุม และการสั มมนา ณ หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ สถาบั นการศึกษาของรัฐ/เอกชน
ไม่ใช้งบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.
ศ ๑๐๕
การศึกษาระดับปริญญา และต่ากว่าปริญญา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ศ ๑๑๑
การศึกษาที่ ทอ.ดาเนินการเอง โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ (หลักสูตรสายวิทยาการที่ได้รับอนุมัติ)
ศ ๑๑๑.๑ การศึกษาที่ ทอ.ดาเนินการเอง โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ (ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมที่ไม่ใช่หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ)
ศ ๑๑๒
การศึกษา ณ สถานศึกษาของหน่วยราชการ สังกัด กห.และ สตช.โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ
ศ ๑๑๓
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ สถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ
ศ ๑๑๔
การศึ กษา การฝึ กอบรม การฝึกงาน การประชุม และการสั มมนา ณ หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ สถาบั นการศึกษาของรัฐ/เอกชน
โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ
ศ ๑๑๕
การศึกษา ณ สถานศึกษาของพลเรือน ของ นนอ.และ นพอ.โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา นนอ.และ นพอ.
ศ ๑๑๖
การฝึกงานในหน้าที่ โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ
ศ ๑๑๘
หลักสูตรในประเทศ โดยใช้งบประมาณงบฝึกบินยุทธวิธี
ศ ๑๑๙
การศึกษา การฝึกอบรม โดยใช้งบประมาณการเสริมสร้างกาลังกองทัพ
๑.๒ การศึกษาต่างประเทศ
รหัส
ความหมาย
ศ ๒๐๑
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ DC
ศ ๒๐๒
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ IMET
ศ ๒๐๓
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ MAP
ศ ๒๐๔
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ MTAP
ศ ๒๐๕
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา และสังเกตการณ์ ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาค
จากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ หรืองบประมาณจากหน่วยงานหรือมูลนิธิอื่นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ศ ๒๐๖
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ศ ๒๑๑
การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ
ศ ๒๑๒
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ
ศ ๒๑๓
การศึกษา ดูงาน ชมกิจการ ตรวจเยี่ยม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ
ศ ๒๑๔
การศึกษาระดับ PME ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ
การศึกษา ฝึกงาน ดูงาน โครงการแลกเปลี่ยน เยี่ยมชม ณ ต่างประเทศ ของ นนอ.และ นพอ.โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา นนอ.และ นพอ.
ศ ๒๑๕
๑.๓ การฝึกศึกษาอื่น ๆ ณ ต่างประเทศ (ฝากบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.)
รหัส
ความหมาย
ศ ๓๑๑ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบฝึกบิน ตปท./SIM
ศ ๓๑๒ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบฝึกบินยุทธวิธี/ฝึกร่วมผสม
ศ ๓๑๓ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ
ศ ๓๑๔ การเดินทางไปต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยนการเยือน) ใช้งบประมาณความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศ ๓๑๕ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบประมาณการเสริมสร้างกาลังกองทัพ
ศ ๓๑๘ การเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้งบประมาณโครงการอื่น ๆ
ศ ๓๑๙ การเดินทางไปตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทอ.ไทย ณ ต่างประเทศ

๒. แนวทางในการจัดทาและเสนอความต้องการหลักสูตรการฝึกศึกษา
๒.๑ หลักสูตรที่หน่วยเสนอความต้องการไว้ในโครงการศึกษาฯ จะต้องเป็นหลักสูตรของสายวิทยาการ หรือ
เป็ น การพั ฒ นาก าลั งพลเพื่ อให้ ป ฏิ บั ติภ ารกิจ หลั ก ของหน่ ว ยให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพสอดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ ทอ.
แผนแม่ บ ทด้ านต่ าง ๆ ของ ทอ., นโยบายของ ผบ.ทอ.ตลอดจนเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ ทอ.
พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รวมทั้ งการด าเนิ น การตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงระหว่ า ง ทอ.กั บ หน่ ว ยงานนอก ทอ.
ในการพัฒนากาลังพลด้านต่าง ๆ (ให้ระบุแหล่งอ้างอิงเพื่อสามารถตรวจสอบได้)
๒.๒ หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการอื่น จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วย หน.สายวิทยาการ
นั้น ๆ ก่อน ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการใด ให้เสนอ กพ.ทอ.โดยตรง
๒.๓ หลั กสู ตรที่ห น่ ว ยดาเนิ น การเอง ต้องแน่ใจว่ามีผู้ เข้ารับการศึกษาครบตามจานวน และสามารถเปิ ด
การศึกษาได้ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ (ดาเนินการเบิกเงินได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว)
๒.๔ หลั ก สู ต รที่ ต้ องส่ งข้ าราชการไปศึ กษานอก ทอ.จะต้อ งมีรายละเอี ย ดที่ เกี่ ยวข้อ งประกอบการเสนอ
ความต้องการเพื่อบรรจุเข้าไว้ในโครงการฯ แนบมาด้วย เช่น เอกสารที่ระบุชื่อหลั กสูตร, ระยะเวลาการศึกษา,
สถานศึกษา, ค่าใช้จ่าย ฯลฯ จากหน่วยเจ้าของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานทางด้านธุรการในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรในภายหลัง
๒.๕ งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.และระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านการเงิน งบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผ่านการตรวจสอบ และลงชื่อรับรองจากนายทหารงบประมาณ
ของหน่วย
๒.๕.๑ ค่าสมนาคุณ ชม.ปฏิบัติ/สัมมนา ให้คานวณในอัตราครึ่งหนึ่งของ ชม.บรรยาย
๒.๕.๒ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (วัสดุ ส.ส.ต.) คานวณในอัตรา ๒๕ บาท/คน/วัน
๒.๕.๓ เนื่องจากข้อจากัดทางด้านงบประมาณ การคานวณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ณ นอกที่ตั้ง
(รหัส ศ ๑๑๑.๑) สาหรับค่าอาหารให้คานวณในอัตราไม่เกินกว่าที่อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงกาหนด
๒.๕.๔ ค่าใบประกาศนียบัตรให้คานวณในอัตราไม่เกิน ๑๐ บาท/คน
๒.๕.๕ ค่าปกใบประกาศนียบัตรให้คานวณในอัตราไม่เกิน ๗๐ บาท/คน
๒.๖ สถิติจานวนทุนย้อนหลัง ๕ ปี ในใบแบบเสนอความต้องการฯ ของแต่ละรหัส ศ ให้ระบุจานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วนด้วย (หน่วยไม่ค่อยระบุ)
๒.๗ การพิจารณาข้าราชการร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๗.๑ ผู้อานวยการเดินทาง ๑ คน
๒.๗.๒ นายทหารโครงการ ๑ คน
๒.๗.๓ อาจารย์ จานวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษเกินครึ่งหนึ่งให้เพิ่มได้อีก ๑ คน
๒.๗.๔ จนท.จานวน ๒ คน ต่อจานวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน ๗๕ คน และให้เพิ่มได้อีก ๑ คน เมื่อจานวน
ผู้เข้ารับการศึกษามากกว่า ๗๕ คน
๒.๘ การไปส่ว นล่วงหน้าให้ พิจ ารณาตามความจาเป็น โดยใช้เกณฑ์ให้ไป ๒ คน ในระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน
ยกเว้นหลักสูตร PME, รร.นม.ฯ และ รร.นป.ฯ
๒.๙ หลักสูตร…

๒.๙ หลักสูตรที่จะส่งข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ ต้องไม่เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย
ยกเว้นหลักสูตรที่มีความจาเป็นต่อทางราชการ โดยหน่วยจะต้องแสดงเหตุผลที่ละเอียดชัดเจน และให้คานึงถึง
การนาความรู้ทางด้านวิทยาการมาเผยแพร่ต่อไปด้วย
๒.๑๐ การเสนอความต้องการ ตามโครงการ DC (พร้อมแนบ BIDS form), MET/FMF (พร้อมแนบ FY2018)
และ MTAP (ใบแบบ กฝศ ๒๑) ไม่ต้องคานวณค่าใช้จ่าย ยกเว้นโครงการ MAP ให้คานวณค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าโดยสาร บ.
จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๒.๑๑ หลักเกณฑ์ในการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (ตามอนุมัติหลักการ รมว.กห.)
๒.๑๑.๑ ระดับ วทอ.
- ประเทศที่ไปศึกษาดูงานคือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- ระยะเวลาการดูงานรวมวันเดินทาง ไม่เกิน ๑๕ วัน
- การพิ จารณาข้ าราชการร่วมในการเดินทางไปศึ กษาดู งาน ผู้ อ านวยการเดิ น ทาง ๑ คน,
น.โครงการและอาจารย์ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปให้เพิ่มได้อีก
๑ คน, จนท.๒ คน ต่อจานวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน ๔๐ คนแรก และให้เพิ่มได้อีก ๑ คน ต่อจานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุก ๑๐๐ คน
๒.๑๑.๒ ระดับ รร.สธ.เหล่าทัพ
- ประเทศที่ไปศึกษาดูงานคือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทาง ไม่เกิน ๑๐ วัน
- จานวนอาจารย์และ จนท.เหมือนข้อ ๒.๑๑.๑
๒.๑๑.๓ ระดับ รร.นอส.ฯ
- ประเทศที่ไปศึกษาดูงานคือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทาง ไม่เกิน ๗ วัน
- การพิ จารณาข้ าราชการร่วมในการเดินทางไปศึ กษาดู งาน ผู้ อ านวยการเดิ น ทาง ๑ คน,
น.โครงการ และอาจารย์ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปให้เพิ่มได้อีก
๑ คน และ จนท.ไม่เกิน ๒ คน
๒.๑๒ สาหรับการคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้ระบุแบบ
ธรรมเนียมอ้างอิงที่ใช้ในการคานวณค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรตามที่ กง.กห.กาหนด แนบมาด้วย

๓. ประเด็น…

๓. ประเด็นสาคัญในการจัดทาหลักสูตร/โครงการ
๓.๑ จัดเรียงลาดับความสาคัญของหลักสูตร/โครงการ (คละทุกรหัส ศ และแยกภายในและในต่างประเทศ)
๓.๒ การคานวณค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.และแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
๓.๓ ค่าตั๋วโดยสาร บ.ให้อ้างอิงตามอัตราที่ กง.ทอ.กาหนด
๓.๔ ค่ายานพาหนะ ให้คานวณตามที่จ่ายจริง โดยคานวณตามระยะทางหรือการเหมาะจ่ายรายวัน (จานวน
คน/ประเภทพาหนะ กรณีการประชุม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ)

๔. แนวทางการจัดเรียงลาดับความสาคัญของหลักสูตร/โครงการ ดังนี้
๔.๑ โครงการ/หลักสูตร ที่ต้องบรรจุไว้ในโครงการศึกษาฯ (PME, อนุมัติ ผบ.ทอ., สั่งการ ผบ.ทอ., หลักสูตรของ
สายวิทยาการ เป็นต้น)
๔.๒ โครงการ/หลักสูตร ที่มีความจาเป็นในการเสนอไว้ในโครงการศึกษาฯ (เช่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.,
นโยบาย ผบ.ทอ., และแผนแม่บทด้านต่างๆ ของ ทอ.เป็นต้น)
๔.๓ โครงการ/หลักสูตร ที่มีความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์กร (เช่นการประชุม, สัมมนา, ดูงาน เป็นต้น)

(สาเนา)

หน่วยรับ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สปช.ทอ.(สบท.โทร.๒-๒๔๐๘)
ที่ กห ๐๖๑๐.๓/๑๑๘๓
วันที่
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทอ.

๔ ก.ย.๖๑

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามคาสั่ง กองทัพไทย ที่ ๘๔/๒๕๕๙ ลง ๒๘ ต.ค.๕๙ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ
ให้กองทัพไทยถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ (แนบ ๑) นั้น
๒. สปช.ทอ.ตรวจสอบแล้ ว ค าสั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ เรื่อ ง มาตรการ
ประหยั ด งบประมาณ ซึ่ ง นขต.ทอ.ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นปั จ จุ บั น (แนบ ๒) มี ห ลั ก เกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินที่แตกต่างจากมาตรการฯ ตามข้อ ๑ จึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทน กพ.ทอ., ขว.ทอ.,
ยก.ทอ., กบ.ทอ. และ กง.ทอ.เพื่อพิจ ารณายกร่างมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจ และวงเงินงบประมาณ ที่ ทอ.
ได้รับจัดสรร รวมทั้งให้ นขต.ทอ.ใช้เป็นกรอบในการคานวณคาขอตั้งงบประมาณ สรุปสาระสาคัญที่ปรับปรุงแก้ไข
ดังนี้
๒.๑ ด้านกาลังพล, ด้านการใช้เชื้อเพลิ ง, ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้พิจารณาปรับแก้ไขข้อความบางส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (แนบ ๓)
๒.๒ ด้านการฝึกอบรมในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกจ่าย ดังนี้
๒.๒.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ
- การฝึ กอบรมประเภท ก เบิกจ่ายไม่เกิน ๑,๖๐๐ (เดิม ไม่เกิน ๑,๐๐๐)
บาท/ชั่วโมง
- การฝึ กอบรมประเภท ข และบุค คลภายนอก เบิก จ่ ายไม่ เกิ น ๑,๒๐๐
(เดิมไม่เกิน ๘๐๐) บาท/ชั่วโมง
๒.๒.๒ ค่าอาหาร สาหรับการฝึกอบรมในประเทศ (ไม่เกิน บาท/มื้อ/คน)
เช้า
กลางวัน
เย็น
รายการ
อัตราเดิม อัตรา อัตราเดิม อัตรา อัตราเดิม อัตรา
ใหม่
ใหม่
ใหม่
๒.๒.๒.๑ กรณี จั ด ในสถานที่ ข อง
ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ ดังนี้
- การฝึกอบรมประเภท ก
๑๐๐
คงเดิม
๑๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๒๐๐
- การฝึกอบรมประเภท ข
๘๐
คงเดิม
๑๒๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๘๐
๒.๒.๒.๒ กรณี จั ด ในสถานที่ ข อง
เอกชน ดังนี้
- การฝึกอบรมประเภท ก
๓๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๕๐๐
- การฝึกอบรมประเภท ข
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐

๒.๒.๓ ค่าอาหาร...

-๒๒.๒.๓ ค่ า อาหารส าหรั บ การฝึ ก ศึ ก ษาในประเทศ หลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ทุ ก ประเภท
ให้ จั ด วั น ละ ๑ มื้ อ (มื้ อ กลางวั น ) โดยเบิ ก ในอั ต ราไม่ เ กิ น ๘๐ บาท/คน (คงเดิ ม ) แต่ ห ากจ าเป็ น ต้ อ งจั ด
มากกว่า ๑ มื้อ เช่น หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการป้องกันฐานบิน เป็นต้น
ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๒๖๐ (เดิมไม่เกิน ๒๔๐) บาท/วัน/คน และให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๒.๒.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
จัดในสถานที่ของ
จัดในสถานที่ของเอกชน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
รายการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่
อัตราเดิม อัตราใหม่
๒.๒.๔.๑ พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ไม่เกิน (บาท/ครั้ง/คน)
๒๕
๓๕
๒๕
๕๐
๒.๒.๔.๒ ระหว่างการฝึกอบรม
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่เกิน (บาท/ครึ่งวัน/คน)
๒๕
๓๕
๕๐
คงเดิม
- วิทยากร
ไม่เกิน (บาท/ครึ่งวัน/คน)
๒๕
๓๕
๒๕
๕๐
๒.๒.๕ ค่ า ตกแต่ ง สถานที่ และค่ า ดอกไม้ ธู ป เที ย น ในพิ ธี เ ปิ ด -ปิ ด การฝึ ก อบรม
ให้เบิกรวมกันครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เดิมไม่เกิน ๕๐๐) บาท
๒.๒.๖ ค่าเช่าที่พัก ระหว่างการฝึ กอบรม ให้เบิกจ่า ยเท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน
บาท/วัน/คน
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ค่าเช่าห้องพักคู่
รายการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่
อัตราเดิม
อัตราใหม่
ค่าเช่าที่พักสาหรับการฝึกอบรม ในประเทศ
- การฝึกอบรมประเภท ก
๑,๗๐๐
๒,๐๐๐
๙๕๐
๑,๑๐๐
- การฝึกอบรมประเภท ข
๑,๒๐๐
๑,๔๕๐
๗๐๐
๙๐๐
- การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
๑,๒๐๐
คงเดิม
๗๐๐
คงเดิม
๒.๒.๗ ค่าเช่าที่พักระหว่างการฝึกอบรมในประเทศ กรณีที่ส่วนราชการผู้จัดการฝึก
ศึกษาอบรม ไม่ได้จัดที่พักให้ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๑๕๐ (เดิม ๑๐๐)
บาท/วัน/คน
๒.๓ ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ ายวันสถาปนาหน่วย ให้เบิกจากงบประมาณ
ของหน่วยที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี ไม่เกิน จานวน ๒๐,๐๐๐ (เดิมไม่เกิน ๑๒,๐๐๐) บาท
๒.๓.๒ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ กรณีเลือกเบิกในลั กษณะ
จ่ายจริงอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว
๒.๓.๒.๑ น.อ.อัตราเงินเดือน...

-๓๒.๓.๒.๑ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน ๒,๒๐๐
(เดิม ๑,๗๐๐) บาท
๒.๓.๒.๒ พล.อ.ต.ถึ ง พล.อ.อ.อั ต ราเงิ น เดื อ น พล.อ.อ.พิ เ ศษ ให้ เ บิ ก ได้
ในอัตราไม่เกิน ๒,๕๐๐ (เดิม ๒,๐๐๐) บาท
๒.๓.๓ กรณีเดินทางไปราชการในประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง ที่มีระยะเวลา
เกิน ๓๐ วัน ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๑๕๐ (เดิม ๑๐๐) บาท/วัน/คน
๒.๔ การโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
ในประเทศ
ชั้นยศ/ตาแหน่ง
อัตราเดิม
ผบ.ทอ.

พล.อ.อ.
(อัตราจอมพล)
พล.อ.อ.
และ
พล.อ.ท.
พล.อ.ต.

น.อ.พิเศษ ลงมา

อัตราใหม่

ต่างประเทศ
อัตราเดิม

อัตราใหม่
ตั้งแต่ ๙ ชม.ขึ้นไป ต่ากว่า ๙ ชม.

ชั้นธุรกิจ

ชั้นธุรกิจ
ชั้นหนึ่ง
ชั้นหนึ่ง
ชั้นหนึ่ง
หรือระหว่าง
ชั้นหนึ่งกับชั้น
ประหยัดหรือ
ชั้นต่าสุด
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด
ชั้นหนึ่ง
ชั้นหนึ่ง
ชั้นหนึ่ง
หรือชั้นต่าสุด
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจหรือระหว่าง
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
หรือชั้นต่าสุด
ชั้นหนึ่ง
หรือระหว่างชั้นหนึ่ง
กับชั้นประหยัด
กับชั้นประหยัด
หรือชั้นต่าสุด
หรือชั้นต่าสุด
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจหรือระหว่าง
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด
หรือชั้นต่าสุด
ชั้นหนึ่ง
หรือระหว่างชั้นหนึ่ง
หรือชัน้ ต่าสุด
กับชั้นประหยัด
กับชั้นประหยัด
หรือชั้นต่าสุด
หรือชั้นต่าสุด
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัด
ชั้นประหยัด
หรือต่าชั้นสุด หรือชั้นต่าสุด
หรือชั้นต่าสุด
หรือชั้นต่าสุด
หรือชั้นต่าสุด

๒.๕ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง ดังนี้
๒.๕.๑ กรณี ก ารเดิ น ทางข้ า มเขตจั ง หวั ด ระหว่ า งกรุ ง เทพฯ กั บ เขตจั ง หวั ด ที่ มี
อาณาเขตติ ด ต่ อ กั บ กรุ ง เทพฯ หรื อ การเดิ น ทางข้ า มจั ง หวั ด ที่ ผ่ า นเขตกรุ ง เทพฯ ให้ เ บิ ก เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ภายในวงเงิน เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ (เดิมไม่เกิน ๔๐๐) บาท
๒.๕.๒ กรณี ก ารเดิ น ทางข้า มเขตจั ง หวั ด อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากข้อ ๒.๕.๑ ให้ เ บิ ก
เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไม่เกิน ๔๐๐ (เดิมไม่เกิน ๒๐๐) บาท

๒.๖ การประชุม...

-๔๒.๖ การประชุมราชการ ให้จัดภายในสถานที่ราชการเป็นหลัก เบิกจ่ายดังนี้
๒.๖.๑ ค่ าอาหาร ให้ จั ดวั นละ ๑ มื้ อ (มื้ อกลางวั น) โดยเบิ กในอั ตราไม่ เกิ น ๑๒๐
(เดิ ม ไม่ เ กิ น ๘๐) บาท/มื้ อ /คน แต่ หากมี ความจ าเป็ นต้ องจั ดอาหารมากกว่ าวั นละ ๑ มื้ อ ให้ เบิ กในอั ตรา
ไม่เกิน ๓๒๐ (เดิมไม่เกิน ๒๑๐) บาท/วัน/คน แบ่งเป็นมื้อ ดังนี้
๒.๖.๑.๑ มื้อเช้า ๘๐ (เดิม ๕๐) บาท/มื้อ/คน
๒.๖.๑.๒ มื้อกลางวัน ๑๒๐ (เดิม ๘๐) บาท/มื้อ/คน
๒.๖.๑.๓ มื้อเย็น ๑๒๐ (เดิม ๘๐) บาท/มื้อ/คน
๒.๖.๒ ค่า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ให้ เ บิ ก ในอั ต ราไม่ เ กิน ๓๕ (เดิ ม ไม่ เ กิ น ๒๕)
บาท/ครึ่งวัน/คน
๒.๗ การเบิ ก จ่ ายตามโครงการศึก ษาของ ทอ.ให้ มี ผ ลบั ง คับ ใช้ตั้ ง แต่ ปี งบประมาณ ๖๓
เป็นต้นไป สาหรับปีงบประมาณ ๖๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเดิมตามที่ขอตั้งงบประมาณไว้
ทั้งนีก้ ารปฏิบัตินอกเหนือจากโครงการศึกษาของ ทอ.ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
๓. สปช.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเห็นสมควรดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ยกเลิกคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ
๓.๒ ให้ใช้มาตรการประหยัดงบประมาณ ตามคาสั่งที่ยกร่างขึ้นใหม่ (แนบ ๔)
๓.๓ ให้ นขต.ทอ.ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในร่างคาสั่งดังกล่าวให้ต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไกรสร จันทร์เรือง
รอง ปช.ทอ.ทาการแทน
ปช.ทอ.
เรียน ผบ.ทอ.
กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร
อนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในคาสั่งที่แนบ
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม
เสธ.ทอ.
๑๑ ก.ย.๖๑
การแจกจ่าย
- นขต.ทอ.และ นขต.สปช.ทอ.

อนุมัติตามข้อ ๓, ลงชื่อแล้ว
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
ผบ.ทอ.
๑๓ ก.ย.๖๑

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.เกรียงไกร ศรีเสน
(เกรียงไกร ศรีเสน)
ผอ.กจก.สบท.สปช.ทอ.
๑๘ ก.ย.๖๑

ร.ท.สุทิพัฒน์ ฯ
น.ท.อาดูลย์ ฯ

พิมพ์/ทาน
ตรวจ

สรุปสาระสาคัญที่ปรับปรุงแก้ไข ด้านกาลังพล, ด้านการใช้เชื้อเพลิง, ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เดิม (ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔
ด้านกาลังพล
(ข้อ ๑.๑) การบรรจุกาลังพลทุกประเภท และการกาหนด
ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองประจาการ ให้อยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง
และสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านกาลังพล ทอ.
ยุทธศาสตร์ ทอ.และวิสัยทัศน์ ทอ.รวมทั้งนโยบายของ ผบ.ทอ.
ด้านการใช้เชื้อเพลิง ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
- ไม่กาหนด

- ไม่กาหนด

(ข้อ ๔.๑) อนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทนฯ)
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๗ ท้ายหนังสือ สน.ผบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๑๘.๙/๔๒
ลง ๗ ก.ค.๔๗ เรื่อง การพิจารณากาหนดมาตรการประหยัด
พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล

ร่างใหม่
ด้านกาลังพล
(ร่างข้อ ๑.๑) การบรรจุกาลังพลทุกประเภทและการกาหนด
ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองประจาการ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง และสอดคล้อง
กับ กรอบการบรรจุกาลังพล ทอ., ยุทธศาสตร์ ทอ., วิสัยทัศน์
ทอ., และนโยบายของ ผบ.ทอ.
ด้านการใช้เชื้อเพลิง ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(ร่างข้อ ๔.๒) อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๗
ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห.๐๖๐๗.๔/๔๒๓๘ ลง
๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้น ทอ.
(ร่างข้อ ๔.๓) อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๐
ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗/๑๑๖๙
ลง ๒๐ ก.ค.๖๐ เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติด้านน้ามัน
เชื้อเพลิงภาคพื้นของ ทอ.
- ไม่กาหนด

ด้านสาธารณูปโภค
(ข้อ ๕.๑) การใช้ไฟฟ้าและน้าประปา ให้ทุกหน่วย
ปฏิบัติตามคาสั่ง กห.ที่ ๒๑๗/๔๖ ลง ๒๘ มี.ค.๔๖
เรื่อง มาตรการประหยัดไฟฟ้าและน้าประปา

ด้านสาธารณูปโภค
(ร่างข้อ ๕.๑) การใช้ไฟฟ้าและน้าประปา ให้ทุกหน่วย
ปฏิบัติตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๕/๕๕ ลง ๒๗ พ.ย.๕๕
เรื่อง มาตรการใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของ ทอ.

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการจัดซื้อ/จ้าง
(ร่างข้อ ๖.๑) การซื้อและการจ้าง ให้ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี
กฎกระทรวง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่กาหนด

- ไม่กาหนด

(ร่างข้อ ๖.๒) การจัดซื้อเพื่อสะสมพัสดุของคลังต่าง ๆ
ให้นาหลักการบริหารตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle
Management : LCM) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการด้านยุทธการได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปสาระสาคัญที่ปรับปรุงแก้ไข ด้านกาลังพล, ด้านการใช้เชื้อเพลิง, ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เดิม (ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔
(ข้อ ๖.๑) การจัดซื้อวัสดุใช้งานทั่วไป ให้พิจารณาจัดซื้อเฉพาะ
สิ่งที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย โดย
พิจารณาสิ่งของที่ทาในประเทศเป็นหลัก และจัดซื้อโดย
ประหยัด
(ข้อ ๖.๒) การจัดซื้อ/จ้าง ของคลังใหญ่ ให้ดาเนินการ
ตามวงเงินและแจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ตามเป้าหมายใน
รหัสสั่งจ่ายงบประมาณโดยดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๑
และให้สอดคล้องกับแผนการซ่อมหลัก (MRS)
(ข้อ ๖.๓) การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
ให้พิจารณาจัดซื้อด้วยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่
แต่ไม่จากัดปริมาณตามตัวอย่างท้ายระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อลดภาระการจัดซื้อพัสดุเกินความจาเป็น และให้การบริหาร
วงรอบการจัดหาพัสดุเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข้อ ๖.๔) ให้พิจารณาจ้างเหมาการบริการจากภาคเอกชน
ตามสถานภาพงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ
(ข้อ ๖.๕) การจัดซื้อ/จ้าง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยดาเนินการในลักษณะแข่งขันราคา หรือเปรียบเทียบราคา
ให้มากรายเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด รวมทัง้
พิจารณาดาเนินการในรูปแบบการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

ร่างใหม่
- ไม่กาหนด

- ไม่กาหนด

- ไม่กาหนด

- ไม่กาหนด
- ไม่กาหนด

(สาเนา)

คาสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๖๐/๖๑
เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงาน โดยสอดคล้ องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ จึงให้ยกเลิกคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ
และให้ส่วนราชการใน ทอ.ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ดังนี้
๑. ด้านกาลังพล
๑.๑ การบรรจุ ก าลั ง พลทุ ก ประเภทและการก าหนดยอดเรี ย กเกณฑ์ ท หาร
กองประจาการ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง และสอดคล้องกับ
กรอบการบรรจุกาลังพล ทอ., ยุทธศาสตร์ ทอ., วิสัยทัศน์ ทอ.และนโยบายของ ผบ.ทอ.
๑.๒ การโอนบุคคลจากส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหมให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
เป็นนโยบายของ ผบ.ทอ.
๑.๓ การปรับย้ายกาลังพลจากต่างเหล่าทัพ ให้ดาเนินการเฉพาะกรณีที่กาหนดไว้ใน
แผนการบรรจุกาลังพลประจาปีและ/หรือที่เป็นนโยบายของ ผบ.ทอ.โดยให้อยู่ภ ายในกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี
๑.๔ การจ้างพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่าย
ประจาปี
๒. ด้านการข่าว
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการประจาสานักงานผู้ช่วยทูตทหาร
ไทย/ต่ า งประเทศ โดยก าหนดให้ ข้ า ราชการประจ าส านั ก งานผู้ ช่ ว ยทู ต ทหารไทย/ต่ า งประเทศ
และเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งอื่น ๆ ดาเนินการรับ /ส่งหน้าที่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน ยกเว้นกรณีมีภารกิจ
จาเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติในห้วงการดาเนินการรับ/ส่งหน้าที่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.

๓. ด้านการ...

-๒๓. ด้านการฝึกอบรม
๓.๑ การฝึ ก อบรม หมายความว่ า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การสั ม มนาทางวิ ช าการหรื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การบรรยายพิ เ ศษ การฝึ ก ศึ ก ษา การดู ง าน
การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาจัด
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งประเภทการฝึกอบรม ดังนี้
๓.๑.๑ การฝึ ก อบรมประเภท ก หมายความว่ า การฝึ ก อบรมที่ ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการทหารชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดื อนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือบุคลากรของรัฐที่มีระดับตาแหน่ง
เทียบเท่าขึ้นไป
๓.๑.๒ การฝึ ก อบรมประเภท ข หมายความว่ า การฝึ ก อบรมที่ ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการทหารชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
หรือบุคลากรของรัฐที่มีระดับตาแหน่งเทียบเท่าลงมา
๓.๑.๓ การฝึ กอบรมบุ คคลภายนอก หมายความว่ า การฝึ กอบรมที่ ผู้ เข้ ารั บ
การฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ
๓.๒ การส่งกาลังพลไปรับการฝึกอบรมในประเทศภายนอก ทอ.ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ ผบ.ทอ.ทั้ ง นี้ ใ ห้ ยึ ด ถื อ หลั ก การประหยั ด โดยเคร่ ง ครั ด และค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของ จ านวนคน
จานวนวัน ให้มีจานวนเท่าที่จาเป็น
๓.๓ ระงั บ การส่ ง ก าลั ง พลไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและการดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ
นอกโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี เว้นแต่การระงับดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ ให้เสนอ
ขออนุมัติ ผบ.ทอ.เป็นกรณีไป ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักการประหยัดโดยเคร่งครัด และคานึงถึงความเหมาะสมของ
จานวนคน จานวนวัน ให้มีจานวนเท่าที่จาเป็น
๓.๔ การเดินทางไปฝึกอบรมทุกหลักสูตร ที่มิใช่หลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ
ทอ.โดยมีโครงการและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ให้พจิ ารณาความจาเป็น ความเหมาะสม และคุ้มค่า ก่อนการขออนุมัติหลักการ
๓.๕ ระงับ การเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ในหลั กสู ตร
การศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร วปอ., ปรอ., วสท., วิทยาลัยการทัพ (วทบ., วทร., วทอ.), รร.สธ.เหล่าทัพ,
หลั กสู ตรนายทหารอากาศอาวุโ ส, หลั กสู ตรข่า วกรองทางยุ ทธศาสตร์ , หลั กสู ตรการปฏิบั ติก ารจิต วิท ยา
ฝ่ายอานวยการ และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร ทั้งนี้ให้งดเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในทุกหลักสูตร
๓.๖ ระงับการจั ดฝึ กอบรมในต่างประเทศ ให้จัดฝึ กอบรมเฉพาะในประเทศเท่านั้น
กรณี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมของ ทอ.ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารเดิ น ทางไปดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ ให้ เ บิ ก จ่ า ย
ค่าเช่าที่พักในต่างประเทศตามมาตรการประหยัดงบประมาณ และให้งดการเบิกจ่ายค่าอาหาร แต่ให้เบิกจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๗ ค่าสมนาคุณ...

-๓๓.๗ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน บาท/ชม. ดังนี้
ข้าราชการใน ข้าราชการนอก บุคคลที่ไม่ใช่
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม ข้าราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
การฝึกอบรมประเภท ก
๕๐๐
๘๐๐
๑,๖๐๐
การฝึกอบรมประเภท ข
๔๐๐
๖๐๐
๑,๒๐๐
และบุคคลภายนอก
กรณี จ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เป็ น พิ เ ศษ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรสู ง กว่ า อั ต ราก าหนดตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.
๓.๘ ค่า สอนพิ เศษในสถานศึ กษาของทางราชการ ให้ เ บิ กจ่ า ยภายในกรอบวงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี ดังนี้
๓.๘.๑ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ย
ในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ชม.
๓.๘.๒ ระดั บ ที่ สู ง กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ให้ เ บิ ก จ่ า ย
ในอัตราคนละ ๒๗๐ บาท/ชม.
๓.๘.๓ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้เบิกจ่าย ดังนี้
๓.๘.๓.๑ ผู้ ท าการสอนที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละ ๔๐๐ บาท/ชม.
๓.๘.๓.๒ สาหรับผู้ทาการสอนที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายในอัตรา
คนละ ๘๐๐ บาท/ชม.
๓.๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้กาหนดไว้ในคาสั่งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
๓.๑๐ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สาหรับการฝึกอบรมในประเทศ
๓.๑๐.๑ ค่าอาหาร
๓.๑๐.๑.๑ กรณีจัดในสถานที่ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ให้ จั ด วั น ละ ๑ มื้ อ (มื้ อ กลางวั น ) โดยเบิ ก ในอั ต ราไม่ เ กิ น ๑๒๐ บาท/คน แต่ ห ากมี ค วามจ าเป็ น
ต้องจัดอาหารมากกว่าวันละ ๑ มื้อ ให้ เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕๐ บาท/วัน/คน (มื้อเช้า ๘๐ บาท/มื้อ/คน,
มื้อกลางวัน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน และมื้อเย็น ๑๕๐ บาท/มื้อ/คน)
๓.๑๐.๑.๒ กรณีจัดในสถานที่ของส่วนราชการอื่น และรัฐวิสาหกิจ
ให้เบิกในอัตราไม่เกิน บาท/มื้อ/คน ดังนี้
เช้า กลางวัน เย็น
การฝึกอบรมประเภท ก
๑๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐
การฝึกอบรมประเภท ข
๘๐ ๑๕๐ ๑๘๐
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ๘๐ ๑๒๐ ๑๕๐
๓.๑๐.๑.๓ กรณีจัด...

-๔๓.๑๐.๑.๓ กรณี จั ด ในสถานที่ ข องเอกชน ให้ เบิ กตามหลั กเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด อัตราไม่เกิน บาท/มื้อ/คน ดังนี้
เช้า กลางวัน เย็น
การฝึกอบรมประเภท ก ๓๕๐ ๓๕๐ ๕๐๐
การฝึกอบรมประเภท ข ๒๕๐ ๓๐๐ ๔๐๐
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๕๐
๓.๑๐.๑.๔ ล าดั บ ความเร่ ง ด่ ว นในการใช้ ส ถานที่ ให้ พิ จ ารณา
ใช้ ส ถานที่ ข องส่ ว นราชการในกระทรวงกลาโหมเป็ น ล าดั บ แรก แต่ ห ากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ส ถานที่
ของส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่วนราชการขออนุมัติ ผบ.ทอ.เป็นกรณี ๆ ไป
๓.๑๐.๑.๕ ส าหรั บ การฝึ ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ทุ ก ประเภท
ให้จัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน) โดยเบิกในอัตราไม่เกิน ๘๐ บาท/คน แต่หากจาเป็นต้องจัดมากกว่า ๑ มื้อ
เช่น หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการป้องกันฐานบิน เป็นต้น ให้เบิกในอัตรา
ไม่เกิน ๒๖๐ บาท/วัน/คน และให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๓.๑๐.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
๓.๑๐.๒.๑ พิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม
๓.๑๐.๒.๑ (๑) กรณี จั ดในสถานที่ ของส่ วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครัง้ /คน
๓.๑๐.๒.๑ (๒) กรณี จัด ในสถานที่ ข องเอกชน ให้ เ บิ ก
ในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/ครั้ง/คน
๓.๑๐.๒.๒ ระหว่างการฝึกอบรม
๓.๑๐.๒.๒ (๑) กรณี จั ด ในสถานที่ ข องส่ ว นราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๐.๒.๒ (๒) กรณี จัด ในสถานที่ ข องเอกชน ให้ เ บิ ก
ในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๐.๓ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มวิทยากร
๓.๑๐.๓.๑ กรณี จั ด ในสถานที่ ข องส่ ว นราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๐.๓.๒ กร ณี จั ด ใ น ส ถ า น ที่ ข อ ง เ อ ก ช น ใ ห้ เ บิ ก ใ น อั ต ร า
ไม่เกิน ๕๐ บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๐.๔ ค่า ตกแต่ งสถานที่ ดอกไม้ ธู ป เที ย น ในพิ ธี เ ปิด -ปิ ด การฝึ ก อบรม
ให้เบิกรวมกันครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓.๑๐.๕ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางในการฝึ ก อบรม ให้ เ บิ ก จ่ า ยตามระเบี ย บ
และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด

๓.๑๐.๖ ค่าเช่า...

-๕๓.๑๐.๖ ค่ า เช่ าที่ พั ก ส า หรั บก าร ฝึ ก อ บร ม ให้ เป็ นไ ปต าม ระ เบี ย บ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้
๓.๑๐.๖.๑ ในประเทศ
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่
การฝึกอบรมประเภท ก
๒,๐๐๐
๑,๑๐๐
การฝึกอบรมประเภท ข
๑,๔๕๐
๙๐๐
การฝึกอบบรมบุคคลภายนอก
๑,๒๐๐
๗๐๐
๓.๑๐.๖.๒ ต่างประเทศ
๓.๑๐.๖.๒ (๑) การฝึกอบรมประเภท ก
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
๗,๐๐๐
๔,๙๐๐
๓,๑๕๐
ค่าเช่าห้องพักคู่
๔,๙๐๐
๓,๔๓๐
๒,๒๐๕
๓.๑๐.๖.๒ (๒) การฝึกอบรมประเภท ข
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
๕,๒๕๐
๓,๕๐๐
๒,๑๗๐
ค่าเช่าห้องพักคู่
๓,๖๗๕
๒,๔๕๐
๑,๕๑๙
๓.๑๐.๖.๓ การจั ด ที่ พั ก ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ให้ พั ก สองคน
ต่อหนึ่งห้ อง เว้น แต่เป็น กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัว หน้าส่วนราชการ
ผู้ จั ด การฝึ กอบรมอาจจั ดพั กห้ อ งพัก คนเดียวได้ ส าหรับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรนอก ทอ.ให้ เ บิกตามอั ตรา
ที่ส่วนราชการนั้นเรียกเก็บ
๓.๑๐.๖.๔ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ระหว่ า งการฝึ ก อบรมในประเทศ กรณี ที่
ส่วนราชการผู้จัดการศึกษาอบรมไม่ได้จัดที่พักให้ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ในลักษณะเหมาจ่าย
ในอัตรา ๑๕๐ บาท/วัน/คน
๓.๑๐.๗ ระงับการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างไป/กลั บ ระหว่างการเดินทาง
ไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และศึกษาภูมิประเทศ
๔. ด้านการใช้เชื้อเพลิง ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๔.๑ อนุ มัติ ผบ.ทอ.(ผช.ผบ.ทอ.รับค าสั่ ง ฯ) เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๓ ท้ ายหนังสื อ กบ.ทอ.
ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๔๖๔๘ ลง ๙ ธ.ค.๕๓ เรื่อง รายงานสรุปการใช้น้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้นของ ทอ.
๔.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๔๒๓๘
ลง ๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้น ทอ.
๔.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๑๑๖๙
ลง ๒๐ ก.ค.๖๐ เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติด้านน้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้นของ ทอ.
๕. ด้านสาธารณูปโภค
๕.๑ การใช้ไฟฟ้าและน้าประปา ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๕/๕๕
ลง ๒๗ พ.ย.๕๕ เรื่อง มาตรการใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของกองทัพอากาศ
๕.๒ การใช้...

-๖๕.๒ การใช้โทรศัพท์
๕.๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโทรศัพท์ พ.ศ.๒๕๕๓
๕.๒.๒ การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน กห.ให้ใช้โทรศัพท์
ระบบโทรคมนาคมทหารเป็นหลัก
๖. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๑ การซื้อและการจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของกองทัพอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ การจั ด ซื้ อ เพื่ อ สะสมพั ส ดุ ข องคลั ง ต่ า ง ๆ ให้ น าหลั ก การบริ ห ารตลอดอายุ
การใช้งาน (Life Cycle Management : LCM) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตอบสนอง
ความต้องการด้านยุทธการได้อย่างต่อเนื่อง
๗. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
๗.๑ ค่าใช้ จ่ ายส าหรับ การจั ดงาน การประชุ มระหว่างประเทศ และพิธี การต่ าง ๆ
ให้พิจารณาใช้จ่ายตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
๗.๒ การจั ด งานวั น คล้ า ยวั น สถาปนาของ นขต.ทอ.ให้ เ บิ ก จ่ า ยจากงบประมาณ
ของหน่วยที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๗.๓ การเดินทางไปราชการให้ยึดถือหลักการประหยัดโดยคานึงถึ งความเหมาะสมของ
จานวนวัน จ านวนคน ให้มีจานวนเท่าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติภ ารกิจเท่านั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภ ายในกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี
๗.๔ กรณีเ ดิ น ทางไปปฏิ บัติ ห น้ า ที่ น ายทหารราชองครั กษ์ เ วรนอกเขต ให้ เ บิ กจ่ า ย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ได้เฉพาะวันเดินทางไปและกลับเท่านั้น
๗.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
๗.๕.๑ ค่ าเบี้ ยเลี้ ยงเดิ นทางไปราชการ ให้ เบิ กจ่ ายตามระเบี ยบและอั ตราที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๕.๒ ค่ า เช่ า ที่ พั ก ในการเดิ น ทางไปราชการ โดยจะเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ แต่ถ้าเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี ดังนี้
๗.๕.๒.๑ เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
๗.๕.๒.๑ (๑) นาวาอากาศเอก ลงมา ให้ เ บิ ก ได้ ใ นอั ต รา
ไม่เกิน ๘๐๐ บาท/วัน/คน
๗.๕.๒.๑ (๒) นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ
ขึ้นไป ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/วัน/คน

๗.๕.๒.๒ เบิกใน...

-๗๗.๕.๒.๒ เบิกในลักษณะจ่ายจริง
๗.๕.๒.๒ (๑) นาวาอากาศเอก ลงมา ให้ เ บิ ก ได้ ใ นอั ต รา
ไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้
ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่
๑,๕๐๐
๘๕๐
๗.๕.๒.๒ (๒) นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ
ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้
ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่
๒,๒๐๐
๑,๒๐๐
๗.๕.๒.๒ (๓) พลอากาศตรี ถึง พลอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พลอากาศเอกพิเศษ ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้
ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่
๒,๕๐๐
๑,๔๐๐
๗.๕.๒.๒ (๔) กรณี ก ารเดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ
ผู้ เ ดิ น ทางชั้ น ยศ นาวาอากาศเอก ลงมา ให้ พั ก สองคนขึ้ น ไปต่ อ หนึ่ ง ห้ อ ง ไม่ เ กิ น อั ต ราค่ า เช่ า ห้ อ งพั ก คู่
เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ มี เ หตุ จ าเป็ น ไม่ อ าจพั ก รวมกั บ ผู้ อื่ น ได้ ให้ เ บิ ก ได้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง
ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
๗.๕.๓ กรณีการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่มีระยะเวลา
เกิน ๓๐ วัน ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๑๕๐ บาท/วัน/คน
๗.๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๗.๖.๑ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศชั่ ว คราว ให้ เ บิ ก จ่ า ย
ตามระเบียบ และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๖.๒ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง อัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน
ดังนี้
๗.๖.๒.๑ นาวาอากาศเอก ลงมา ให้จัดพักรวมกัน ๒ คน ต่อ ๑ ห้องก่อน
หากกรณี ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ มี เ หตุ จ าเป็ น ไม่ อ าจพั ก รวมกั บ ผู้ อื่ น ได้ หรื อ ไม่ ค รบคู่ ให้ จั ด พั ก คนเดี ย ว
และให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ๕,๒๕๐
๓,๕๐๐
๒,๑๗๐
ค่าเช่าห้องพักคู่
๓,๖๗๕
๒,๔๕๐
๑,๕๑๙
๗.๖.๒.๒ นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ๗,๐๐๐
๔,๙๐๐
๓,๑๕๐
๗.๖.๒.๓ การเบิก...

-๘๗.๖.๒.๓ การเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก ในการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศ
ชั่วคราวในบางประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพสู ง ให้อยู่ในดุล ยพินิจของ ผบ.ทอ.ที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๖.๓ กรณี เ ดิ น ทางร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการอื่ น ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพ ให้ เ บิ ก ในอั ต รา
เดียวกับส่วนราชการนั้น ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๗ การฝึ ก ร่ ว ม การฝึ ก ผสม การฝึ ก ร่ ว ม/ผสม การฝึ ก และการสนั บ สนุ น การฝึ ก
ตามแผนการฝึ ก ประจ าปี ให้ ใ ช้ จ่ า ยภายในกรอบวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ สั่ ง จ่ า ยประจ าปี และให้ เ บิ ก
ค่า เบี้ ย เลี้ ย ง และค่ า เช่ า ที่พั กในอัต ราเดีย วกับ การเดิ นทางไปราชการ ตามข้อ ๗.๕.๑, ๗.๕.๒ และ ๗.๖
แล้วแต่กรณี
๗.๘ การโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๗.๘.๑ การเดินทางไปราชการในประเทศ
๗.๘.๑.๑ ผบ.ทอ.ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับ
ชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด
๗.๘.๑.๒ ข้ า ราชการทหารชั้ น ยศ พลอากาศเอก อั ต ราเงิ น เดื อ น
พลอากาศเอกพิเศษ ลงมา ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด สาหรับข้าราชการทหารชั้นยศต่ากว่า
นาวาอากาศโท ลงมา ให้เดินทางโดยเครื่องบินได้เฉพาะกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
๗.๘.๑.๓ การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๘.๑.๑ และข้อ ๗.๘.๑.๒
จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
๗.๘.๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
๗.๘.๒.๑ ระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่ ๙ ชั่วโมง ขึ้นไป
๗.๘.๒.๑ (๑) ผบ.ทอ.ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๗.๘.๒.๑ (๒) ข้ า ราชการทหารชั้ น ยศ พลอากาศโท ถึ ง
พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลอากาศเอกพิเศษ ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๗.๘.๒.๑ (๓) ข้ า ร า ช กา ร ท ห าร ชั้ น ย ศ พ ล อ าก า ศ ต รี
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด
๗.๘.๒.๑ (๔) ข้ าราชการทหารชั้ นยศ นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด
๗.๘.๒.๒ ระยะเวลาการเดินทางต่ากว่า ๙ ชั่วโมง
๗.๘.๒.๒ (๑) ผบ.ทอ.ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๗.๘.๒.๒ (๒) ข้ าราชการทหารชั้ นยศ พลอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพลอากาศเอกพิเศษ ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๗.๘.๒.๒ (๓) ข้ า ราชการทหารชั้ น ยศ พลอากาศโท ถึ ง
พลอากาศเอก ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด
๗.๘.๒.๒ (๔) ข้ าราชการทหารชั้ นยศ พลอากาศตรี ลงมา
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด
๗.๘.๓ หากระยะเวลา...

-๙๗.๘.๓ หากระยะเวลาในการเดิ นทางของข้าราชการทหารชั้นยศ พลอากาศตรี
ขึ้นไป ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และมีเหตุผลความจาเป็น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะเปลี่ยนแปลง
ชั้นโดยสาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.ที่จะพิจารณาอนุมัติเป็ นรายกรณีไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๘.๔ กรณีเดินทางร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เป็นเจ้าภาพ ให้โดยสารเครื่องบิน
ตามหลักเกณฑ์เดียวกับส่วนราชการนั้น ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๙ การเบิ กค่าตอบแทนการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เฉพาะกรณีจาเป็น และพิจารณาจานวนวัน จานวนคน ให้เหมาะสม โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณที่หน่วยได้รับสั่งจ่ายประจาปี ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อการบริหารงานประจาของหน่วย
๗.๑๐ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง ดังนี้
๗.๑๐.๑ กรณีการเดินทางภายในเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายใน
วงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
๗.๑๐.๒ กรณี การเดิ นทางข้ ามเขตจั งหวั ดระหว่ างกรุ งเทพฯ กั บเขตจั งหวั ด
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจัง หวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๗.๑๐.๓ กรณี การเดิ นทางข้ ามเขตจั งหวั ดอื่ น ๆ นอกเหนื อจากข้ อ ๗.๑๐.๒
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๔๐๐ บาท
๗.๑๑ การประชุมราชการ ให้จัดภายในสถานที่ราชการเป็นหลัก เบิกจ่ายดังนี้
๗.๑๑.๑ ค่ า อาหาร ให้ จั ด วั น ละ ๑ มื้ อ (มื้ อ กลางวั น ) โดยเบิ ก ในอั ต รา
ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน แต่หากมีความจาเป็นต้องจัดอาหารมากกว่าวันละ ๑ มื้อ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน
๓๒๐ บาท/วัน/คน (มื้อเช้า ๘๐ บาท/มื้อ/คน, มื้อกลางวัน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน และมื้อเย็น ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน)
๗.๑๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครึ่งวัน/คน
๘. สาหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กาหนดไว้ในมาตรการประหยัดงบประมาณนี้ ให้ยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่กาหนดไว้
เป็นการเฉพาะ และอนุมัติหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ให้ ทุ ก หน่ ว ยวางแผนการใช้ ง บประมาณ ให้ ส ามารถใช้ ไ ด้ ต ลอดปี ง บประมาณ
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณทีห่ น่วยได้รับสั่งจ่ายประจาปี
๑๐. กรณี ทอ.ได้รั บ การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีจากส านักงบประมาณ
หรือเบิกแทนส่วนราชการอื่น ให้เบิกตามอัตราของกระทรวงการคลังกาหนด และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน
๑๑. กรณีมีความจาเป็นจะต้องเบิกงบประมาณในรายการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือนอกเหนือที่ กาหนดไว้ในมาตรการประหยัดงบประมาณนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.ที่จะพิจารณา
อนุมัติให้เบิกโดยไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นกรณีไป

๑๒. ให้ นขต.ทอ....

- ๑๐ ๑๒. ให้ นขต.ทอ.ก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ เ ป็ น การภายในได้ ต ามความ
เหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้
๑๓. การเบิ กจ่ ายตามโครงการศึก ษาของ ทอ.ให้ มีผ ลบั งคับ ใช้ ตั้ง แต่ ปีงบประมาณ ๖๓
เป็นต้นไป สาหรับปีงบประมาณ ๖๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเดิมตามที่ขอตั้งงบประมาณไว้
๑๔. การปฏิบัตินอกเหนือจากข้อ ๑๓ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
(จอม รุ่งสว่าง)
ผบ.ทอ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.เกรียงไกร ศรีเสน
(เกรียงไกร ศรีเสน)
ผอ.กจก.สบท.สปช.ทอ.
๑๘ ก.ย.๖๑

ร.ท.สุทิพัฒน์ ฯ
น.ท.อาดูลย์ ฯ

พิมพ์/ทาน
ตรวจ

๗. ค่าตั๋วโดยสาร บ.อ้างอิงจาก บ.การบินไทย จากัด (มหาชน)
ประเทศ
๑. สหรัฐอเมริกา
๒. สหพันธรัฐรัสเซีย
๓. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๔. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๕. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๖. สาธารณรัฐอิตาลี
๗. สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี
๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๙. ราชอาณาจักรเบลเยียม
๑๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๑. สาธารณรัฐเกาหลี
๑๒. ญี่ปุ่น
๑๓. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๔. มาเลเซีย
๑๕. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๑๗. แคนาดา

ชั้น ๑

ชั้นธุรกิจ

ชั้นประหยัด

200,510
275,834
254,616
254,616
200,510
254,616
254,616
62,593
92,086
180,353
-

165,500
162,318
157,013
148,526
137,917
157,544
148,526
148,526
137,917
42,436
58,800
65,776
27,583
22,279
94,420
157,500
338,500

49,862
57,289
63,654
54,106
51,984
54,106
54,106
54,106
51,984
31,827
29,000
37,132
16,974
15,917
43,497
43,497
132,100

๘. การคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
๘.๑ การคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ประชุม ดูงาน ฝึกอบรม และศึกษา
๘.๒ การเดินทางไปประชุม และดูงาน คานวณตามหลักเกณฑ์
๘.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.๒.๓ มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.
๘.๓ การเดินทางไปฝึกอบรม คานวณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
๘.๔ การเดินทางไปศึกษาคานวณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๕๐๒/๑๑๐๘๑ ลง ๒๙ มี.ค.๒๕ แยกเป็น
๘.๔.๑ บัญชีหมายเลข ๑ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับข้าราชการ
๘.๔.๒ บัญชีหมายเลข ๒ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับนักเรียนนายเรืออากาศ

๙. หัวข้อ…

-๒-

๙. หัวข้อการคานวณค่าใช้จ่าย
การเดินทางไปประชุม
ค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ
ค่าเครื่องแต่งตัว
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง
ค่าของที่ระลึก
ค่ารับรองเท่าที่จ่ายจริง
ค่าลงทะเบียนประชุม

การฝึกอบรม
ค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ
ค่าเครื่องแต่งตัว
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ เท่าที่จ่ายจริง
ค่าฝึกอบรม

การดูงาน
ค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ
ค่าเครื่องแต่งตัว
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง
ค่าของที่ระลึก
-

การศึกษา (ปริญญา และ PME)
ค่าโดยสาร บ.เที่ยวไป
ค่าเครื่องแต่งตัว
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
ค่าใช้จ่ายประจาตัว
ค่าตารา และอุปกรณ์
ค่าเล่าเรียน
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย

๑๐. การคานวณค่าใช้จ่ายต่างประเทศสาหรับโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี ๖๒
๑๐.๑ ค่าโดยสาร บ.การเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ ๙ ชั่วโมงขึ้นไป ดังนี้
๑๐.๑.๑ ชั้นยศ พล.อ.ท. และ พล.อ.อ.
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๑๐.๑.๒ ชั้นยศ พล.อ.ต. - พล.อ.ท.
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๑๐.๑.๓ ชั้นยศ พล.อ.ต.
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ
๑๐.๑.๔ ชั้นยศ น.อ.(พิเศษ) ลงมา
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
๑๐.๒ ค่าโดยสาร บ.การเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ากว่า ๙ ชั่วโมง ดังนี้
๑๐.๒.๑ ชั้นยศ พล.อ.อ.(ผบ.ทอ.) และ พล.อ.อ.(จอมพล) ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง
๑๐.๒.๒ ชั้นยศ พล.อ.ท. และ พล.อ.อ.
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ
๑๐.๒.๓ ชั้นยศ พล.อ.ต. ลงมา
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
หมายเหตุ ราคาค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ สอบถามที่แผนกตั๋วราชการ บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) หากค่าตั๋วโดยสาร บ.
ไม่มีกาหนดไว้ตามข้อ ๗ หน่วยสามารถสอบถามข้อมูลค่าโดยสาร บ.และให้ บริษัท การบินไทยฯ ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail
แล้วพิมพ์ข้อมูลแนบใบเสนอความต้องการส่ง กพ.ทอ.ได้

-๓๑๐.๓ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางคนละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๐.๔ ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เครือรัฐออสเตรเลีย
ราชอาณาจักรสวีเดน

ไปราชการ
5,760 บาท
5,000 บาท
2,200 บาท
3,550 บาท
2,100 บาท

ไปศึกษา
5,760 บาท
35,000 บาท
3,000 บาท
17,800 บาท
2,100 บาท

๑๐.๕ ค่าเครื่องแต่งตัว (กรณีไปประเทศหนาว)
๑๐.๔.๑ ข้าราชการชั้นยศ น.ท.ขึ้นไป
คนละ ๙,๐๐๐ บาท
๑๐.๔.๒ ข้าราชการชั้นยศ น.ต.ลงมา
คนละ ๗,๕๐๐ บาท
๑๐.๔.๓ นนอ.
คนละ ๔,๔๐๐ บาท
ยกเว้น ๑๔ ประเทศ คือ สหภาพพม่า, เนการาบรูไนดารุสซาลาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ราชอาณาจักร
กัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา, รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี , รัฐเอกราชซามัว , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ฟิจิ
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
๑๐.๖ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก (คานวณตามมาตรการประหยัด)
๑๐.๖.๑ เดินทางไปทวีปอเมริกายุโรปออสเตรเลียให้บวกวันเดินทางไป ๒ วัน วันเดินทางกลับ ๒ วัน
๑๐.๖.๒ เดินทางไปทวีปเอเชียให้บวกวันเดินทางไป ๑ วัน วันเดินทางกลับ ๑ วัน
๑๐.๖.๓ อัตราเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
- น.อ.ลงมา
๒,๑๐๐ บาท/คน/วัน
- น.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป
๓,๑๐๐ บาท/คน/วัน

-๔๑๐.๖.๔ อั ตราค่ าเช่ าที่ พั กในการเดิ นทางไปราชการต่ างประเทศชั่ วคราว ให้ เบิ กค่ าเช่ าที่ พั กได้
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา (บาท/คน/วัน) ดังนี้
- น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ขึ้นไป
ประเภท ก (บาท/คน/วัน)
ประเภท ข (บาท/คน/วัน)
๗,๐๐๐
๔,๙๐๐

ประเภท ค (บาท/คน/วัน)
๓,๑๕๐

- น.อ.ลงมาให้จัดพั กรวมกัน ๒ คนต่อ ๑ ห้ องก่อน กรณี ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็ น
ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หรือไม่ครบคู่ ให้จัดพักคนเดียว ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ดังนี้
การจัดห้องพัก ประเภท ก (บาท/คน/วัน) ประเภท ข (บาท/คน/วัน) ประเภท ค (บาท/คน/วัน)
พักคนเดียว
๕,๒๕๐
๓,๕๐๐
๒,๑๗๐
พักคู่
๓,๖๗๕
๒,๔๕๐
๑,๕๑๙
หมายเหตุ - เดินทางในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ลดค่าที่พักลง ๒ คืน
- เดินทางในทวีปเอเชีย
ลดค่าที่พักลง ๑ คืน
ประเภท ก (๖๖ ประเทศ) ได้แก่
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
๖. ราชอาณาจักรเบลเยียม
๗. ราชอาณาจักรสเปน
๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๙. สหรัฐอเมริกา

๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๑๙. รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
๒๐. มาเลเซีย
๒๑. ราชรัฐโมนาโก
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์

๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๓. แคนาดา
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๕. ดินแดนไต้หวัน
๑๖. เติร์กเมนิสถาน
๑๗. นิวซีแลนด์

๒๗. ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๓๑. รัฐสุลต่านโอมาน
๓๒. โรมาเนีย
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐ
ยูโกสลาเวีย

๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี
๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๓๘. สาธารณรัฐชิลี
๓๙. สาธารณรัฐเช็ก
๔๐. สาธารณรัฐตุรกี
๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย
๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต
๔๕. สาธารณรัฐเปรู
๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด์
๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๔๙. สาธารณรัฐมอริเซียส
๕๐. สาธารณรัฐมอลตา
๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก

๕๒. สาธารณรัฐเยเมน
๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก
๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย
๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย
๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๖๔. สาธารณรัฐฮังการี
๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๖๖. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ประเภท ข …

-๕ประเภท ข (๕๘ ประเทศ) ได้แก่
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย

๑๖. สหภาพพม่า
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก

๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

๓. จาเมกา

๑๘. สาธารณรัฐแทนซาเนีย

๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส

๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม

๑๙. สาธารณรัฐกานา

๕. มิซิโดเนีย
๖. ยูเครน

๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตติวัวร์
(ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา

๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและ
โตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนีเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน

๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์
จอร์แดน
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน

๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน

๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว

๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี

๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล

๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา

๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค ได้แก่ ประเทศรัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่ กาหนดในประเภท ก และประเภท ข เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ฯลฯ
๑๐.๗ ค่าพาหนะเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ประมาณตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
๑๐.๘ ค่าของที่ระลึกให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ประมาณตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
๑๐.๙ ค่ารับรองในการไปราชการ ตปท.ชั่วคราวตาม กค.กาหนด เท่าที่จ่ายจริง
๑๐.๙.๑ เดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งคณะไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท
๑๐.๙.๒ เดินทางเกิน ๑๕ วัน
ทั้งคณะไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๑๐ ค่าใช้ จ่ ายประจ าตั ว หมายถึ ง ค่าอาหารค่าที่ พั กค่ารับรองค่ าประกันต่าง ๆ (คานวณตามอัตรา
ที่สานักงาน ก.พ.กาหนด (www.ocsc.go.th)
๑๐.๑๑ คอมพิวเตอร์…

-๖๑๐.๑๑ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (เหมาจ่าย) ๕๐,๐๐๐ บาท (จ่ายให้ครัง้ เดียวตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย)
๑๐.๑๒ นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ ตามหลั ก สู ต รของ รร.นนก.และโครงการ
แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมโรงเรียนนายทหารต่างประเทศ
๑๐.๑๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย วันละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๐.๑๒.๒ ค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง (รายชื่อประเทศ ตามข้อ ๑๐.๕)
๑๐.๑๒.๓ ประเภท ก วันละ คนละ ๒,๑๐๐ บาท
๑๐.๑๒.๔ ประเภท ข วันละ
คนละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๐.๑๒.๕ ประเภท ค วันละ คนละ ๑,๒๐๐ บาท
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ค่าใช้จ่ายประจาตัว
(เดือนละ)
US$ 1,930

ค่าตารา (ปีละ)

หมายเหตุ

US$ 1,150

(www.ocsc.go.th)
เนื่องจากมีหลายกลุ่ม

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
- ในกรุงลอนดอน
£ 1,210
£ 730
- นอกกรุงลอนดอน
£ 1,020
£ 730
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- ศึกษาภาษาฯ
EUR 410
EUR 410
- เตรียมมหาวิทยาลัย (ปกติ)
EUR 880
EUR 880
- เตรียมมหาวิทยาลัย (พิเศษ)
EUR 900
- ตรี - เอก (ปกติ)
EUR 980
EUR 1,280
- ตรี - เอก (พิเศษ)
EUR 1,010
เครือรัฐออสเตรเลีย
ตรี - ศึกษารัฐ NSW และ ACT
A$ 1,850
A$ 770
- รัฐอื่น ๆ
A$ 1,750
A$ 770
โท, เอก - ศึกษารัฐ NSW และ ACT
A$ 1,850
A$ 890
- รัฐอื่น ๆ
A$ 1,750
A$ 890
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ใน ปารีส ตรี - เอก
EUR 1,200
EUR 700
- นอก ปารีส ตรี - เอก
EUR 920
EUR 700
นิวซีแลนด์ ตรี - เอก
NZ$ 1,630
NZ$ 790

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว
รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

-๗ประเทศ

ตรี
โท - เอก
- ค่าจัดหาที่พัก เหมาจ่าย
- ค่าเครื่องเรียน เครื่องนอนจ่าย
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามที่จ่ายจริง
ศึกษาภาษา
ตรี
ค่าเช่าที่พักช่วงศึกษา
ค่าเช่าที่พักนอกสถานศึกษาช่วงวันหยุด
ค่าเช่าที่พักระหว่างปิดภาคการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักเดินทาง
ครั้งแรก
ค่าเครื่องเรือน เครื่องนอนเท่าที่จ่ายจริง
ตรี - โท
เอก
ตรี
โท - เอก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตรี - เอก
ตรี - โท
เอก

ค่าใช้จ่ายประจาตัว
(เดือนละ)
ญี่ปนุ่
¥ 151,500
¥ 63,000
¥ 172,500
¥ 79,000
¥ 280,000
จ่ายให้ครั้งเดียว
¥ 68,500
จ่ายให้ครั้งเดียว
¥ 19,000
ปีละ/ครัง้ ละ
สาธารณรัฐเกาหลี
วอน (W) 296,000
US$ 600
วอน (W) 473,000
US$ 600
วอน (W) 450,000
เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 46,500 วอน/วัน
เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 67,500 วอน/วัน
เท่าที่จ่ายจริง
เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน W 350,000 วอน
ราชอาณาจักรสเปน
EUR 1,050
EUR 1,120
สาธารณรัฐประชาชนจีน
US$ 1,160
US$ 1,300
US$ 950
ราชอาณาจักรสวีเดน
SEK 9,250
SEK 12,000

ค่าตารา (ปีละ)

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

เท่าที่จ่ายจริง
EUR 700
EUR 700
US$ 140

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

US$ 200
US$ 200

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

SEK 6,000

๑๐.๑๓ อัตรา...

-๘๑๐.๑๓ อัตราค่าใช้จ่ายของข้าราชการทุน ทอ.ศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ ณ ต่างประเทศ
ประเทศ/ระดับการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการกิจต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ - ในกรุงลอนดอน
- นอกกรุงลอนดอน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ - ในมะนิลา
- นอกมะนิลา
มาเลเซีย
เครือรัฐออสเตรเลีย - ใน NSW/ACT
- นอก NSW/ACT
นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐฝรัง่ เศส - ในปารีส
- นอกปารีส
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย (น.ต.- น.อ.)
สาธารณรัฐเกาหลี
ค่าเช่าที่พัก - สถานศึกษาจัดให้
- นอกสถานศึกษาจัดให้
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จ่ายดูงานหรือฝึกงานหลังจากสาเร็จ
การศึกษา
- อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น
ดูงานหรือฝึกงานในประเทศอืน่

ค่าขนของกลับประเทศไทย
- อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

- ทวีปเอเชีย และอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายประจาตัว ต่อเดือน

ค่าตาราฯ ต่อปี

US$ 1,930
Y 172,500

US$ 1,150
Y 79,000

£(GBP) 1,210
£(GBP) 1,020
EUR 1,010
US$ 530
US$ 480
MYR 1,920
AS$ 1,850
AS$ 1,750
NZ$ 1,630
EUR 1,200
EUR 920
วันละ 1,157 บาท
วันละ 550 บาท
วันละ 650 บาท
เท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงิน US$ 700
S$ 2,500
US$ 1,300

£(GBP) 730
£(GBP) 730
EUR 1,280
US$ 300
US$ 300
MS$ 1,600
AS$ 890
AS$ 890
NZ$ 790
EUR 700
EUR 700
US$ 300
รูปี 10,600
US$ 700
เท่าที่จ่ายจริง
S$ 500
US$ 200

วันละ US$ 120
เดือนละ US$ 1,400
วันละ US$ 90
เดือนละ US$ 1,200

ไม่เกิน 30 วัน
เกินกว่า 30 วัน ขึ้นไป
ไม่เกิน 30 วัน
เกินกว่า 30 วัน ขึ้นไป

เวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี
เวลา 2 - 5 ปี
เวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป

US$ 300
US$ 450
US$ 600
US$ 300

หมายเหตุ

รวมค่าจัดทา
วิทยานิพนธ์แล้ว

-๙๑๐.๑๔

ค่าเล่าเรียน
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
ราชอาณาจักรสเปน

ข้าราชการ และ นนอ.
27,000 USD/ปี
26,400 A$/ปี
20,000 GBP/ปี
5,000 EUR/ปี

๑๐.๑๕
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (อัตราแลกเปลี่ยน บวกเพิ่ม ๒ บาทแล้ว)
เงินต่างประเทศ
เงินบาท
เงินต่างประเทศ
เงินบาท
1 ปอนด์
48 บาท
1 หยวน
8 บาท
1 ยูโร
42 บาท
1 เปโซ
0.66 บาท
1 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ
36 บาท
1 รูปี
0.7 บาท
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 27 บาท
1,000 รูเปียห์
4 บาท
1 ดอลลาร์สิงคโปร์
26 บาท
1 เยน
0.35 บาท
1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 25 บาท
1 วอน
0.035 บาท
1 ริงกิต
10 บาท
1 โครนาสวีเดน
6 บาท

๑๑. แบบฟอร์ม...

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ111)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

หลักสูตร

รวม

หน่วย ระยะเวลา ทุน

0

ค่าสมนาคุณ

ค่าวัสดุ
อุปกรณ์

0

0

ค่าอาหาร ค่าพิธีเปิด-ปิด

0

0

ค่าเครื่องดื่ม

ค่าพิมพ์
ใบประกาศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าที่พัก

ค่ารถโดยสาร

อื่น ๆ

0

0

0

0

0

0

รวม

หมายเหตุ

-

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ111.1)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย

ระยะเวลา

ทุน
ค่าสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

รวม

0

0

0

ค่าพิมพ์
ใบประกาศ

ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องดื่ม

0

0

0

ค่าเบี้ยเลี้ยง

0

0

ค่าที่พัก ค่ารถโดยสาร

0

0

อื่น ๆ

รวม

0

-

หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ112)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย

ระยะเวลา ทุน
ค่าวัสดุอุปกรณ์

รวม

0

-

ค่าอาหาร

-

ค่าธรรมเนียม

-

ค่าตารา

-

ค่าเบี้ยเลี้ยง

-

ค่าที่พัก

-

ค่ารถโดยสาร

-

อื่น ๆ

-

รวม

หมายเหตุ

-

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ113)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย

รวม

ระยะเวลา

ทุน

0

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าธรรมเนียม

ค่าตารา

-

-

อื่น ๆ

รวม

-

หมายเหตุ

-

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ114)
ลาดับ

หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย (บาท)

หน่วย ระยะเวลา ทุน
ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง

รวม

#REF!

0

ค่าที่พัก

0

อื่น ๆ

0

รวม

0

หมายเหตุ

0

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ116)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย

รวม

ระยะเวลา

ทุน

0

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตารา

0

ค่าสมนาคุณ

-

อื่น ๆ

0

รวม

-

หมายเหตุ

0

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ211)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย

ระยะเวลา

ทุน

ค่าเครื่อง
แต่งตัว

รวม

#REF!

-

ค่าโดยสาร บ.

-

ค่าหนังสือ
เดินทาง

-

ค่าวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าฝึกงาน อื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

หมายเหตุ

0

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ212)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย

ระยะเวลา

ทุน

ค่าเครื่อง
แต่งตัว

รวม

0

-

ค่าหนังสือ
ค่าโดยสาร บ.

-

เดินทาง

-

ค่าวีซ่า

-

ค่าใช้จ่าย
ประจาตัว

-

ค่าเล่าเรียน

-

ค่าตารา

-

ค่าคอมพิวเตอร์

-

ค่าประกัน
สุขภาพ

-

ค่าฝึกงาน อื่น ๆ

-

-

รวม

-

หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ213)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

หลักสูตร

หน่วย ระยะเวลา ทุน ค่าเครื่อง
แต่งตัว

รวม

-

-

ค่าโดยสาร บ.

-

ค่าหนังสือ
เดินทาง

-

ค่าวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง

-

-

ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าของขวัญ อื่น ๆ

-

-

-

-

-

รวม

-

หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายละเอียดคาของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 (ศ214)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
ลาดับ

ค่า
ค่าใช้จ่าย ค่า
ค่า
หน่วย ระยะเวลา ทุน ค่าเครื่อง
แต่งตัว ค่าโดยสาร บ. หนังสือ ค่าวีซา่ ประจาตัว เรียน ประกัน ค่าตารา
เดินทาง
ภาษา สุขภาพ

หลักสูตร

รวม

0

-

-

-

-

-

-

-

-

อื่น ๆ

-

รวม

หมายเหตุ

-

แบบฟอร์มอบรม 5
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน... (โปรดระบุแผนงาน โดยจาแนกโครงการ/หลักสูตร ตามแผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ)
กระทรวง...
กรม...
แผนงาน...(โปรดระบุชื่อแผนงาน)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

หน่วย : บาท
รายละเอียดงบประมาณปี 2563
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
ระบุจานวน / หน่วยนับ
ครั้ง/รุ่น

ประเภท ก

ประเภท ข

บุคคลภายนอก

รวม

จานวน

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง
อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

รวมเงิน
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ
(ใส่ เครื่องหมาย )
ราชการ

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

เอกชน

รวมทั้งสิ้น
งบรายจ่าย...
1. โครงการ/หลักสูตร...

วัตถุประสงค์

ในประเทศ

กลุ่มเป้ าหมาย (ให้ จาแนกประเภทของ

- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็ น ประเภท ก.

- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)

ประเภท ข. หรือ บุ คคลภายนอก)
จังหวัดที่ ดาเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา (โปรดระบุ จังหวัด)
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่าง
- อื่น ๆ....
2. โครงการ/หลักสูตร...
ต่างประเทศ (ประเทศ....)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าเครื่องแต่งกาย
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่าง
- อื่น ๆ....

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย (ให้ จาแนกประเภทของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็ น ประเภท ก.
ประเภท ข. หรือ บุ คคลภายนอก)
จังหวัดที่ ดาเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา (โปรดระบุ จังหวัด)
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

หมายเหตุ : ความหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภทต่างๆ
(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทั กษะพิเศษ
ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือ ตาแหน่งที่เทียบเท่ า
(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมิใช่บุคลากรภาครัฐ

ใบจัดเรียงลำดับควำมสำคัญหลักสูตร/โครงกำรศึกษำภำยในประเทศของ.............. ประจำปี 63
ลำดับ
รหัส
ควำมสำคัญ กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร/โครงกำร

ชื่อสถำนศึกษำ

ชั้นยศ

จำนวนทุน

ค่ำใช้จ่ำย

นโยบำย,
ยุทธศำสตร์หรือ
แผนงำนที่เกี่ยวข้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ................................................................................นายทหารโครงการ
(
)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่......................../........................../.............................
โทรศัพท์............................................................................

ใบจัดเรียงลำดับควำมสำคัญหลักสูตร/โครงกำรศึกษำในต่ำงประเทศของ.............. ประจำปี 63
ลำดับ
รหัส
ควำมสำคัญ กำรศึกษำ

ชื่อหลักสูตร/โครงกำร

ชื่อสถำนศึกษำ

ชั้นยศ

จำนวนทุน

ค่ำใช้จ่ำย

นโยบำย,
ยุทธศำสตร์หรือ
แผนงำนที่เกี่ยวข้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ................................................................................นายทหารโครงการ
(
)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่......................../........................../.............................
โทรศัพท์............................................................................

กฝศ01
แผนควำมต้องกำรงบประมำณดำเนินกำรโครงกำรศึกษำภำยในประเทศของ ..................... ประจำปี 63 - 65
ควำมต้องกำรงบประมำณดำเนินกำรโครงกำรศึกษำภำยในประเทศ
ลำดับ

รวม

ชื่อหลักสูตร/โครงกำร

ปีงบประมำณ 2563
จำนวนทุน
จำนวนเงิน

0

0

ปีงบประมำณ 2564
จำนวนทุน
จำนวนเงิน

0

0

ปีงบประมำณ 2565
จำนวนทุน
จำนวนเงิน

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ................................................................................นายทหารโครงการ
(
)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่......................../........................../.............................
โทรศัพท์............................................................................

0

กฝศ01
แผนควำมต้องกำรงบประมำณดำเนินกำรโครงกำรศึกษำในต่ำงประเทศของ ..................... ประจำปี 63 - 65
ควำมต้องกำรงบประมำณดำเนินกำรโครงกำรศึกษำในต่ำงประเทศ
ลำดับ

รวม

ชื่อหลักสูตร/โครงกำร

ปีงบประมำณ 2563
จำนวนทุน
จำนวนเงิน

0

0

ปีงบประมำณ 2564
จำนวนทุน
จำนวนเงิน

0

0

ปีงบประมำณ 2565
จำนวนทุน
จำนวนเงิน

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ................................................................................นายทหารโครงการ
(
)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่......................../........................../.............................
โทรศัพท์............................................................................

0

กฝศ10

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 101, ศ 102 และ ศ 104 (ไม่ใช้งบประมาณ)
หน่วย........................................................................
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
1 หลักสูตร......................................................

สถานศึกษา

ระยะเวลา
(.......ชั่วโมง)

2

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี 58 59 60 61 62
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง........................
..................................................................
หลักสูตร......................................................

(.......ชั่วโมง)

3

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี 58 59 60 61 62
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง........................
..................................................................
หลักสูตร......................................................

(.......ชั่วโมง)

4

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี 58 59 60 61 62
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง........................
..................................................................
หลักสูตร......................................................

(.......ชั่วโมง)

5

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี 58 59 60 61 62
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง........................
..................................................................
หลักสูตร......................................................

(.......ชั่วโมง)

ชั้นยศ

จานวนทุน

หมายเหตุ

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี 58 59 60 61 62
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง........................
..................................................................
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

กฝศ11

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 111 หรือ ศ 111.1

หน่วย........................................................................
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
อัตรา จานวนชั่วโมง จานวนกลุ่ม
รายการ
(บาท)
หรือ วัน
หรือ คน
1.ค่ำสมนำคุณ (ตำมระดับกำรฝึกอบรม)

รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร.....................................รุ่นที่…......
สถานศึกษา....................................................

1.1 ข้าราชการใน กห.

ระยะเวลา............................(…...…......ชั่วโมง)
ชั้นยศ...........................................................
จานวนทุน (ใน / นอก).....................................

สรุปควำมจำเป็น

1.2 ข้าราชการนอก กห.
และรัฐวิสาหกิจ
1.3 บุคคลมิใช่ข้าราชการ

รวมเงิน
0

400
200
600
300
1,200
600

0
0
0
0
0
0

2.ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์
2.1 วัสดุ ส.ส.ต.
2.2 วัสดุอื่นๆ (ตามอนุมัติใน
ผนวก ง ของหลักสูตร)

0
25

0

3.ค่ำอำหำร
3.1 หลักสูตรฝึกศึกษา
3.2 หลักสูตรประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

0
80
120

0
0

4.ค่ำเบี้ยเลี้ยง
4.1 อาจารย์ เจ้าหน้าที่
4.2 ผู้เข้ารับการอบรม
4.3 ส่วนล่วงหน้า (ถ้ามี)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

0
270
240
270
240
240

5. ค่ำเช่ำที่พัก
5.1อาจารย์ เจ้าหน้าที่
5.2 ผู้เข้ารับการอบรม
5.3 ส่วนล่วงหน้า (ถ้ามี)

0
0
0
0
0

1,450
900
1,450
900
900

-

6.ค่ำพิธีเปิด - ปิด
6.1 จัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธี
6.2 เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมพิธี
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี 58

59

60

61

62

จานวน …… …… …… …… …...

จานวนผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษา……………..คน

7. ค่ำพิมพ์ใบประกำศนียบัตร
8. ค่ำปกใบประกำศนียบัตร
9.ค่ำเครื่องดื่ม (เฉพาะการประชุม,

0
500
35

0
0

10
35

0
0
0

35

0

ฝึกอบรม หรือการสัมมนา)

10. ค่ำเครื่องดื่มรับรองวิทยำกร

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง..................................... 11.ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็น (แนบเอกสำรพร้อมลงชื่อรับรอง)
......................................................................................................
รวมค่ำใช้จ่ำย
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ......................................นายทหารโครงการ
(......................................)
ตาแหน่ง..................................
วันที่........../........./......... โทรศัพท์........................

หมายเหตุ

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ........................................นายทหารงบประมาณ
(........................................)
ตาแหน่ง..................................
วันที่........../........./......... โทรศัพท์........................

หมายเหตุ : 1. รหัส ศ 111 ให้แนบอนุมัตหิ ลักสูตร (ผนวก ก, ข และ ง เพื่อประกอบการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
2. การระบุชื่อสถานศึกษาในรหัส ศ 111, ศ 111.1 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็น ในที่ตงั้ นขต.ทอ.หรือ นอกที่ตงั้ นขต.ทอ.เท่านั้น
3. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
4. รหัส ศ 111.1 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

กฝศ12
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 112
หน่วย........................................................................
ลาดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดชื่อหลักสูตร

รายการ

1 ชื่อหลักสูตร...................................รุ่นที่.........

อัตรา(บาท) จานวนวัน จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน
0

สถานศึกษา...................................................

1.ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ)

ระยะเวลา............................(.............ชั่วโมง)

3.ค่าอาหาร (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ)

0

ชั้นยศ.........................................................

4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามสถานศึกษากาหนด)

0

ทุน (ใน / นอก).............................................

5.ค่าเช่าที่พัก (ตามสถานศึกษากาหนด)

0

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

รวมค่ำใช้จ่ำย
61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
2 ชื่อหลักสูตร...................................รุ่นที่.........

0

ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวช้อง.............................................................................................
………………………………………………………………………....…………………………………………………………
0

สถานศึกษา...................................................

1.ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ)

ระยะเวลา............................(.............ชั่วโมง)

3.ค่าอาหาร (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ)

0

ชั้นยศ.........................................................

4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามสถานศึกษากาหนด)

0

ทุน (ใน / นอก).............................................

5.ค่าเช่าที่พัก (ตามสถานศึกษากาหนด)

0

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

รวมค่ำใช้จ่ำย
61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
3 ชื่อหลักสูตร...................................รุ่นที่.........

0

ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวช้อง.............................................................................................
………………………………………………………………………....…………………………………………………………
0

สถานศึกษา...................................................

1.ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน
2.ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ)

ระยะเวลา............................(.............ชั่วโมง)

3.ค่าอาหาร (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ)

0

ชั้นยศ.........................................................

4.ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามสถานศึกษากาหนด)

0

ทุน (ใน / นอก).............................................

5.ค่าเช่าที่พัก (ตามสถานศึกษากาหนด)

0

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

รวมค่ำใช้จ่ำย
61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวช้อง.............................................................................................
………………………………………………………………………....…………………………………………………………
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บมาพร้อมใบแบบเสนอความต้องการฯ
(ในกรณีที่สถานศึกษานั้นๆ ยังไม่จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจาปี 63 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบอิงอ้างเอกสารประจาปี 62 ได้)

0

กฝศ13

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 103 (ใช้ งบ.มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ), ศ 105 (ไม่ใช้ งป.ทอ.) และ ศ 113
หน่วย........................................................................
ลาดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดหลักสูตร

รายการ

1 ชื่อหลักสูตร......................................................................

อัตรา(บาท) จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน

1.ค่ำธรรมเนียม

0

สถานศึกษา......................................................................

1.1 ค่าลงทะเบียน (เทอมละ)

0

ระยะเวลา..........................................ปี (………........ชั่วโมง)

1.2 ค่าบารุงห้องสมุด (เทอมละ)

0

ชั้นยศ.............................................................................

1.3 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (เทอมละ)

0

จานวนทุน.................................................................ทุน

2. ค่ำตำรำและอุปกรณ์ (ปีละ)

0

สรุปความจาเป็น............................................................

3.อื่นๆ (ตำมระเบียบ กค.)

0

......................................................................................
รวมค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณแรก (คำนวณถึง ก.ย.63)
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

รวมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
2 ชื่อหลักสูตร......................................................................

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
1.ค่ำธรรมเนียม

0

สถานศึกษา......................................................................

1.1 ค่าลงทะเบียน (เทอมละ)

0

ระยะเวลา..........................................ปี (………........ชั่วโมง)

1.2 ค่าบารุงห้องสมุด (เทอมละ)

0

ชั้นยศ.............................................................................

1.3 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (เทอมละ)

0

จานวนทุน.................................................................ทุน

2. ค่ำตำรำและอุปกรณ์ (ปีละ)

0

สรุปความจาเป็น............................................................

3.อื่นๆ (ตำมระเบียบ กค.)

0

......................................................................................
รวมค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณแรก (คำนวณถึง ก.ย.63)
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

รวมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของสถาบันการศึกษา (ชื่อหลักสูตร/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย)
(ในกรณีที่สถานศึกษานั้นๆ ยังไม่จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจาปี 63 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบอิงอ้างเอกสารประจาปี 62 ได้)
3. รหัส ศ 113 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ
4. การระบุชื่อสถานศึกษาในรหัส ศ 113 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน เท่านั้น

กฝศ14

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 114 และ ศ 115

หน่วย........................................................................
ลาดับ

อัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียดหลักสูตร

หรือลงทะเบียน

จานวนทุน

หมายเหตุ

รวมเงิน

1 ชื่อหลักสูตร...............................................................

0

สถานศึกษา................................................................
ระยะเวลา................................ปี (....................ชั่วโมง)

สรุปควำมจำเป็น….......................….........................................................................

ชั้นยศ.......................................................................

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

จานวนทุน..........................................................ทุน

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

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี

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

ปี

58

59

60

61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ................................................................................
.............................................................................................................................

2 ชื่อหลักสูตร...............................................................

0

สถานศึกษา................................................................
ระยะเวลา................................ปี (....................ชั่วโมง)

สรุปควำมจำเป็น….......................….........................................................................

ชั้นยศ.......................................................................

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

จานวนทุน..........................................................ทุน

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

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี

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

ปี

58

59

60

61

62

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ................................................................................
.............................................................................................................................
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของสถาบันการศึกษา (ชื่อหลักสูตร/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย)
(ในกรณีที่สถานศึกษานั้นๆ ยังไม่จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจาปี 63 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบอิงอ้างเอกสารประจาปี 62 ได้)
3. การระบุชื่อสถานศึกษาในรหัส ศ 114 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็น หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนเอกชน เท่านั้น

กฝศ21

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 201 - ศ 204 และ ศ 206 (ไม่ใช้งบประมาณ ทอ.)
หน่วย........................................................................
ลาดับ

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายการ

อัตรา(บาท) จานวนวัน จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน

1 ชื่อหลักสูตร................................................
สถานศึกษา................................................
ระยะเวลา..........................ปี (…….....ชั่วโมง)
ชั้นยศ.......................................................
จานวนทุน.............................................ทุน
ประเทศ.....................................................
เดินทางเดือน.............................................
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี
58 59 60 61 62 ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ............................................................................
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
..........................................................................................................................

รวมค่ำใช้จ่ำย

0

2 ชื่อหลักสูตร................................................
สถานศึกษา................................................
ระยะเวลา..........................ปี (…….....ชั่วโมง)
ชั้นยศ.......................................................
จานวนทุน.............................................ทุน
ประเทศ.....................................................
เดินทางเดือน.............................................
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี
58 59 60 61 62 ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ............................................................................
จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…...
..........................................................................................................................

รวมค่ำใช้จ่ำย
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณอก.โครงการศึกษา ของ ทอ.

0

กฝศ21ก

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 211, ศ 213 และ ศ 311 - ศ 320 (ประเทศที่เป็น ประเภท ก)
หน่วย........................................................................
ลาดับ
1

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดหลักสูตร

รายการ

ชื่อหลักสูตร..........................................

จานวนวัน

จานวนคน

1.ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ตำมชั้นยศ)

...........................................................
ระยะเวลา........................ปี (......ชั่วโมง)

อัตรา(บาท)

หมายเหตุ

รวมเงิน
0

3,100

0

2,100

0

2.ค่ำเช่ำที่พัก เท่ำที่จ่ำยจริง

0

ชั้นยศ..................................................

7,000

0

จานวนทุน.......................................ทุน

5,250

0

ประเทศ...............................................

3,675

0

เดินทางเดือน........................................

3.ค่ำโดยสำร บ.ไป-กลับ

0

(ชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจ)

0

(ชั้นประหยัด)

0

4.ค่ำเครื่องแต่งตัว

0

5.ค่ำหนังสือเดินทำง

9,000

0

7,500

0

1,000

0

6.ค่ำวีซ่ำ
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

7.ค่ำฝึกงำน
61

62 8.ค่ำรับรอง

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…... 9.ค่ำของขวัญ
ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง................................

10.ค่ำพำหนะ และอื่นๆ

รวมค่ำใช้จ่ำย

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

0

กฝศ21ข
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 211, ศ 213 และ ศ 311 - ศ 320 (ประเทศที่เป็น ประเภท ข)
หน่วย........................................................................
ลาดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดหลักสูตร

1 ชื่อหลักสูตร..........................................

รายการ
1.ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ตำมชั้นยศ)

...........................................................
ระยะเวลา........................ปี (......ชั่วโมง)

อัตรา(บาท)

จานวนวัน

จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน
0

3,100

0

2,100

0

2.ค่ำเช่ำที่พัก เท่ำที่จ่ำยจริง

0

ชั้นยศ..................................................

4,900

0

จานวนทุน.......................................ทุน

3,500

0

ประเทศ...............................................

2,450

0

เดินทางเดือน........................................

3.ค่ำโดยสำร บ.ไป-กลับ

0

(ชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจ)

0

(ชั้นประหยัด)

0

4.ค่ำเครื่องแต่งตัว

0

5.ค่ำหนังสือเดินทำง

9,000

0

7,500

0

1,000

0

6.ค่ำวีซ่ำ
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

7.ค่ำฝึกงำน
61

62 8.ค่ำรับรอง

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…... 9.ค่ำของขวัญ
ยุทธศำสตร์ , กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง.................................. 10.ค่ำพำหนะ และอื่นๆ

รวมค่ำใช้จ่ำย

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

0

กฝศ21ค
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 62
ประเภท ศ 211, ศ 213 และ ศ 311 - ศ 320 (ประเทศที่เป็น ประเภท ค)
หน่วย........................................................................
ลาดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดหลักสูตร

รายการ
1.ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ตำมชั้นยศ)

1 ชื่อหลักสูตร..........................................
...........................................................
ระยะเวลา........................ปี (......ชั่วโมง)

อัตรา(บาท)

จานวนวัน

จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน
0

3,100

0

0

0

2,100

0

0

0

2.ค่ำเช่ำที่พัก เท่ำที่จ่ำยจริง

0

ชั้นยศ..................................................

3,150

0

0

0

จานวนทุน.......................................ทุน

2,170

0

0

0

ประเทศ...............................................

1,519

0

0

0

เดินทางเดือน........................................

3.ค่ำโดยสำร บ.ไป-กลับ

0

(ชั้นหนึ่ง / ชั้นธุรกิจ)

0

(ชั้นประหยัด)

0

4.ค่ำเครื่องแต่งตัว

0

5.ค่ำหนังสือเดินทำง

9,000

0

7,500

0

1,000

0

6.ค่ำวีซ่ำ
สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

0

7.ค่ำฝึกงำน
61

62 8.ค่ำรับรอง

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…... 9.ค่ำของขวัญ
ยุทธศำสตร์ , กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง................................ 10.ค่ำพำหนะ และอื่นๆ

รวมค่ำใช้จ่ำย

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

0

กฝศ21ง
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63
ประเภท ศ 211 (การศึกษาระยะเวลา 30 วัน ขึ้นไป)
หน่วย........................................................................
ชื่อหลักสูตร

ลาดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา,ชั้นยศ,จานวนทุน

1 ชื่อหลักสูตร............................................
สถานศึกษา............................................

รายการ

อัตรา(บาท) จานวนวัน/เดือน จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน

1.ค่าโดยสาร บ.เที่ยวไป

0

2.ค่าเครื่องแต่งตัว

0

ระยะเวลา....................ปี (............ชั่วโมง)

9,000

0

ชั้นยศ....................................................

7,500

0

1,000

0

จานวนทุน........................................ทุน

3.ค่าหนังสือเดินทาง

ประเทศ................................................

4.ค่าวีซ่า
5.ค่าใช้จ่ายประจาตัวในปีแรก (คานวณถึง ก.ย.62)

เดินทางเดือน..........................................

0
0

อัตราเดือนละ..........บาท*.......ด.
(เริ่มคิดเงินตั้งแต่เดือนที่เดินทางไป

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

61

จนถึงเดือน ก.ย.ปี 63)
6.ค่าเล่าเรียน (ปีละ)

0

(ถ้าไปปลายปี จะยังไม่คิดเงิน)
7.ค่าตาราและอุปกรณ์การศึกษา (ปีละ)

0

62 8.ค่าประกันสุขภาพ

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…... 9.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้อง................................
.......................................................................................

รวมค่ำใช้จ่ำย

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

0

กฝศ22
ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจาปี 63 หรือ 64
ประเภท ศ 212, ศ 214 และ ศ 215
หน่วย........................................................................
ชื่อหลักสูตร

ลาดับ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา,ชั้นยศ,จานวนทุน

รายการ

1 ชื่อหลักสูตร............................................
สถานศึกษา............................................

อัตรา(บาท) จานวนวัน/เดือน จานวนคน

หมายเหตุ

รวมเงิน

1.ค่าโดยสาร บ.เที่ยวไป

0

2.ค่าเครื่องแต่งตัว

0

ระยะเวลา....................ปี (............ชั่วโมง)

9,000

0

ชั้นยศ....................................................

7,500

0

1,000

0

จานวนทุน........................................ทุน

3.ค่าหนังสือเดินทาง

ประเทศ................................................

4.ค่าวีซ่า
5.ค่าใช้จ่ายประจาตัวในปีแรก (คานวณถึง ก.ย. ....)

เดินทางเดือน..........................................

0
0

อัตราเดือนละ..........บาท*.......ด.
(เริ่มคิดเงินตั้งแต่เดือนที่เดินทางไป

สถิติจำนวนทุนย้อนหลัง 5 ปี
ปี

58

59

60

61

จนถึงเดือน ก.ย.ปี ........)
6.ค่าเล่าเรียน (ปีละ)

0

(ถ้าไปปลายปี จะยังไม่คิดเงิน)
7.ค่าตาราและอุปกรณ์การศึกษา (ปีละ)

0

62 8.ค่าประกันสุขภาพ

จานวน ..…… ..…… ..…… ..…… ...…... 9.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยุทธศำสตร์ , กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง................................
.......................................................................................
.......................................................................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

รวมค่ำใช้จ่ำย

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................นายทหารงบประมาณ
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/.................../..............
โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการที่เสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดทาฯ
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
2. รหัส ศ 212 ที่เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ต่างประเทศ ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบรายละเอียดหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมทั้งใบ กฝศ04

กฝศ04

หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

- รูปแบบการเขียนโครงการ .................................................
.................................................
.................................................
.................................................

๑. หลักการและเหตุผล
ระบุความสาคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎี และเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องดาเนินการ
ตามโครงการนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิด ขึ้น
อันเนื่องมาจากความสาเร็จของโครงการ
๒. วัตถุประสงค์
ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อดาเนินการตามโครงการนี้แล้ว โดยตอบคาถามว่า “จะทาเพื่ออะไร”
หรือ “ทาแล้วได้อะไร” โดยต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
๓. เป้าหมาย
ระบุ สิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณ ภาพในแต่ละช่วงเวลาจาการดาเนินการ
ตามโครงการนี้แล้ว โดยตอบคาถามว่า “จะทาเท่าใด”
..............................................................................................................................................................................
๔. วิธีดาเนินการ
บอกรายละเอียดวิธีดาเนินการ/วิธีจัดการกับปัญหา โดยระบุเวลาและกิจกรรมการดาเนินโครงการ
(ควรมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยายในแต่ละช่วง หรือในแต่ละวัน)
..............................................................................................................................................................................
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตอบคาถามว่า “ทาเมื่อใด และนานเท่าใด” (ระบุเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการอย่างชัดเจน)
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระบุผู้ เข้าร่วมกิจ กรรม ......... จากที่ใด ......... จานวน ….... คน ถ้าจาเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ชั้นยศ,อายุ
....................................................................................................................... .......................................................
๗. งบประมาณ...

-๒๗. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
๑. ค่าสมนาคุณ
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์
๓. ค่าอาหาร
๔. ค่าเครื่องดื่ม
๕. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด

.............บาท
.............บาท
.............บาท
..............บาท
..............บาท
..............บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(บรรยาย.....ชม.Xอัตราค่าสมนาคุณ)
(คนละ .....บาทXจานวนคนXจานวนวัน)
(คนละ .....บาทXจานวนคน)
(คนละ .....บาทXจานวนคน)
(ถ้ามี)

๘. หน่วยที่รับผิดชอบ
หน่วยที่เสนอโครงการ
๙. การประเมินโครงการ
บอกรายละเอียดการให้ได้มาซึ่งคาตอบว่าโครงการที่จัดนี้ มีประโยชน์และคุ้มค่าอย่างไร โดยบอก
ประเด็น การประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โครงการ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยระบุว่า ใครจะได้รับประโยชน์ อย่างไร
มากน้อยเพียงใด มีผลเชิงบวกอย่างไรบ้าง
....................................................ผู้เสนอโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง
...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง
หมายเหตุ ผู้เสนอโครงการ คือ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ผู้อนุมัติโครงการ คือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

บัญชีรายละเอียดงบฝึกศึกษา ปี ๖๒ คาบเกี่ยวปี ๖๓
หน่วย .................................

ลาดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

หลักสูตร/สาขาวิชา

คาสั่ง ทอ./ระยะเวลาศึกษา

สถานศึกษา

(ตั้งแต่ - ถึง)

ระยะเวลา

หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย (ที่สถานศึกษากาหนด), คาสั่งหรืออนุมัติไปศึกษา/อบรมของแต่ละหลักสูตรด้วย
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(

)

นายทหารงบประมาณของหน่วย
......./......./......

จานวนเงิน

REQUEST FOR IMET/FMF PROGRAM TRAINING FY - 2021
1. RTARF AGENCY REQUESTING TRAINING :
2. TYPE TRAINING DESIRED :
SCHQ( ) MOD( ) ARMY( ) AIR FORCE( ) NAVY( )
FORMAL COURSE( ) OJT( ) OBSERVER( ) MTT( )
3. CANDIDATE’S RANK :
4. QUARTER : 1st( ) 2nd( ) 3rd( ) 4th( ) 5th( )
5. PROGRAMMING DATA :
WSCN
MASL NO CRS TITLE OR DESC OF REQ TNG PRE-REQ
SC EXA DUR ECL SET PRI COST TLA TOTAL COST
(ไม่ต้องระบุ)

6. NUMBER TRAINED IN ABOVE COURSES DURING LAST FIVE YEARS :
MASL NO.
FY
FY
FY
FY
FY

7. NUMBER NEEDING OF BE TRAINED IN ABOVE COURSES IN
THE NEXT THREE YEARS : MASL NO FY
FY FY

8. IS THIS REQUESTED TRAINING OFFERED IN THAILAND? YES NO____
9. JUSTIFICATION : (If additional space required, continue on reverse side) เหตุผลของการฝึกและศึกษาหลักสูตรนี้
(ทาไมจึงต้องการหลักสูตรนี้ อธิบายรายละเอียด)
10. THIS TRAINING REQUIREMENT IS PRIORITY NUMBER OF___TOTAL REQUIREMENTS NOTE : This is very important. Please do
11. PRIORITIZED BY : (Signature)
DATE
not return to JUSMAG unless both priority
(Name; please print)
and signature of officer assigning/
(Rank/Position)
approving the priority have been entered
12. JUSMAG SERVICE DIV REVIEWED BY :
DATE
หมายเหตุ สาคัญมาก กรุณาลงข้อมูลในแบบฟอร์ม
เป็นภาษาอังกฤษ และใส่ลาดับความเร่งด่วน
พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจอนุมัติเซ็นต์ชื่อก่อนส่งแบบฟอร์มนี้ให้จัสแม็ก

แบบฟอร์มการเสนอความต้องการโครงการ DC หรือ MAP หรือ MTAP
DEFENCE COOPERATION TRAINING BIDS or MAP or MTAP
TRAINING YEAR 2020/2021 (1 July 2020 - 30 June 2021)
1. Country :

Thailand

2. Service / Command :

Royal Thai Air Force

3. Bid Serial No : ไม่ต้องระบุ
4. Priority :
High
(ระบุระดับความเร่งด่วน)

Medium

Low

5. Training Objectives / Outcome :
(ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เรื่อง หรือ สาขาวิชาที่จะไปฝึกศึกษา และจะมาปฏิบัติงานอะไร
หรือระบุผลลัพธ์ที่จะได้จากการฝึกศึกษา)
6. Number of Positions Required :
(ระบุจานวนที่ต้องการไปฝึกศึกษา)
7. Rank of Students :
(ระบุชั้นยศ ผู้ที่จะไปรับการฝึกศึกษา)
................................................

DA’s Recommendation
This request meets with country Goal
Recommended/not Recommended
(หมายเหตุ กรุณาลงข้อมูลในแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ)

