
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของงาน       

บริหารงานการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ         

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่น่าประทับใจ กับผู้มาขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน  

การปฏิบัติงาน 

 

 

                                                                                      นางกมลพร  ส่งสวัสดิ์                                
เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี ชำนาญงาน                                

                                                                                   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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หนา้  
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ส่วนที่ 1 บทนำ            1  
ส่วนที่ 2 ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย         2  
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน         3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
สว่นที ่1 
บทนำ 

1. ความเปน็มา  
 

          กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการต่อ
ผู้มารับบริการ   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีความมุ่งมั่นให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
  
2. วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรภายในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ                         
แก่ผู้มาขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  

2. เพ่ือพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิ และคุณภาพในการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
3. คำจำกดัความ 
  

          การเบิกเงิน  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
ในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา/การประกวดแข่งขัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณ   เงินนอก
งบประมาณและเงินทดรองราชการ  
          เงินทดรองราชการ หมายความว่า เงินที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้นำฝากไว้ที่ธนาคาร เพ่ือใช้หมุนเวียน ให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน  
          หลักฐานการเบิกเงิน หมายความว่า หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบเป็น        
หลักฐานในการเบิกเงิน  เช่น  สำเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ   สำเนาบันทึกขออนุมัติจัดประชุม                   
สำเนาโครงการจัดอบรม ฯลฯ  
          ผู้เบิกเงิน หมายความว่า บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 ที่มีความประสงค์จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จัดฝึกอบรม จัดประชุม ตาม
แผนงาน/โครงการ  
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สว่นที ่2 
ภารกจิงานในหน้าที ่

 

          นางกมลพร  ส่งสวัสดิ์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน  ปฏิบัติหน้าที่ 
งานบริหารการเงิน มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้  
 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินและเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทุกแผนงาน/
โครงการ                                             

2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการและลูกจ้างในสังกัด  
3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมต่างๆ  
4.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา (ฝาก-ถอน) ของส่วนราชการ และโรงเรียนในสังกัด                                        
5.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (ฝาก-ถอน) ของส่วนราชการและโรงเรียนใน
สังกัด                                                                                                                     
6.   บันทึกการวางเบิกในระบบ GFMIS                                                                                                  
7.   ดำเนินการเรียกเก็บใบสำคัญคู่จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ในการจ่ายตรง เพ่ือเป็นหลักฐานทางบัญชี                              
8.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย.  
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สว่นที ่3                                                     
  

ขั้นตอนและการปฏบิตัิงาน   
เอกสารประกอบการขอเบิกเงนิคา่ใชจ้า่ยจดัฝึกอบรม/สัมมนา/ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร/ประชมุราชการ  

- บันทึกอนุมัตเิบิกเงิน (ผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา)  
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญประชุม รับรองสำเนาถูกต้อง  
- ระเบียบวาระการประชุม  
- บัญชีลงเวลา  (ขอฉบับจริง)  
- สำเนาโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่หัวหน้าส่วนราชการหรือ               

ผู้ได้รับมอบหมายอนุมัติแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
- กำหนดการ/ตารางการฝึกอบรม (กำหนดชื่อวิทยากรและชั่วโมงอบรมให้ชัดเจน บรรยายไม่เกิน 1 คน   

อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะไม่เกิน 5 คน,แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/อภิปราย/ทำกิจกรรมไม่เกินกลุ่มละ 2 
คน หากวิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่ายในจำนวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์) 

- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
- สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติ (ถ้ามี)   หนังสือตอบรับของวิทยากร(กรณีวิทยากรเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย) พร้อมรับรองสำเนา 
- บัญชีรายชื่อลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมราชการเป็น

รายวัน ที่มีรายละเอียดของหัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมราชการสถานที่
, วัน, เวลา ตรงกันทุกหน้า  ไม่ขีดฆ่า/ลบ/ตัดต่อ 

- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็นผู้ประกอบอาหาร ห้าง ร้าน บริษัท โรงแรมฯลฯ)  พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน)  ผู้ใดสำรองจ่าย โปรดระบุมาในใบเสร็จรับเงิน 

- ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัว รับรองสำเนา)   ผู้ใดสำรองจ่าย/โปรดระบุมาในใบสำคัญรับเงิน 

 
ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน แขง่ขนักฬีา/ประกวดแข่งขัน 

- หนังสือส่ง/บันทึกข้อความ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการขออนุญาต รายละเอียดในการจัดงาน  
- สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
- กำหนดการจัดงาน แข่งขันกีฬา/ประกวดแข่งขัน  
- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
- สำเนาคำสั่งอ่ืน หรือหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
- ใบเสร็จรับเงิน  หรือ  ใบสำคัญรับเงิน  (ผู้ใดสำรองจ่าย/โปรดระบุ)  

 
 



4 

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ  

1. บันทึกข้อความขอเบิกเงิน  

2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)   กรณีเดินทางไปราชการต่อเนื่อง แต่มิได้พักค้าง
แรม โดยเดินทางไปราชการ ไป-กลับ ภายในวันเดียว ให้บันทึกแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) วันต่อวัน  

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีเบิกค่าพาหนะ 

4. กากบัตรโดยสารเครื่องบิน/บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) พร้อมใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับเงิน 
(Itinerary Receipt)  กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ,  กากตั๋วรถไฟ  กรณีเดินทางโดยรถไฟ ชั้น 1 ,กาก
ตั๋วรถปรับอากาศ  กรณีเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (VIP 24 ทีน่ั่ง) 

5. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ไปราชการ/หรือคำสั่ง  

6. หลักฐานการขออนุมัติงบประมาณในการเดินทางไปราชการ  

7. ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถยนต์ส่วนกลาง)  

8. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก / ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) 

9. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ระบุหมายเลขทะเบียนรถ พร้อมแนบ Google Map 
(กรณีขอเบิกค่าชดเชยน้ำมัน) โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว 

10. เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขออนุมัติเบิก พร้อมบันทึกรายการขอเบิกในทะเบียนคุม 

11. พิมพ์เอกสารวางเบิกในระบบ GFMIS พร้อมหน้างบฎีกา เสนอ ผอ.สพป.อย.เขต 1 ผ่าน ผอ.กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

12. สำนักงานคลังจังหวัด อนุมัติคำขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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อตัราการเบกิเงนิคา่เบีย้เลีย้ง ค่าที่พัก 

1.  ค่าเบีย้เลี้ยง 
 

- ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการพิเศษ  ค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย)  วันละ  240  บาท/คน 

- ระดับเชี่ยวชาญ                         ค่าเบี้ยเลี้ยง (เหมาจ่าย)  วันละ  270  บาท/คน 

 

2.  ค่าที่พกั 
 

- ระดบั ปฏบิัตงิาน-ชำนาญการพิเศษ   

อัตราค่าที่พัก (ต้องมีใบเสร็จและใบแจ้งรายการ) 1,500 กรณีพักเดี่ยว/พักคู่ ไม่เกินคนละ 750  

 (เหมาจ่าย ไม่ต้องมีใบเสร็จ)  800/คน/วัน 
 

-  ระดบั เชีย่วชาญ                        

- อัตราค่าที่พัก  (ต้องมีใบเสร็จ และใบแจ้งรายการ)  2,200/คน/วัน 

 (เหมาจ่าย ไม่ต้องมีใบเสร็จ)  1,200/คน/วัน 
 

-  ระดบั บรหิารระดบัสงู                    

 อัตราค่าที่พัก  (ต้องมีใบเสร็จ และใบแจ้งรายการ 

 (เหมาจ่าย ไม่ต้องมีใบเสร็จ)  1,200/คน/วัน 
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