
คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของ 

นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
ต าแหนง่นกัวิชาการเงนิและบญัชีช านาญการ กลุ่มบริหารงานการเงนิและสนิทรพัย์ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
*********************************** 

การยมืเงนิและการสง่ใช้ใบส าคญัล้างหนีเ้งนิยมื 
 การยืมเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ราชการ/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ให้ส่งสัญญายืมเงินล่วงหน้าก่อนใช้เงิน 5 วันท าการ 

การยมืเงนิราชการ/เงนิทดรองราชการ/เงนินอกงบประมาณ 
 เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 

1. การยืมเงินราชการเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้ยืมต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
1.1 บันทึกข้อความ  โดยใช้ช่ือเรื่องว่า  ขออนุมัติยืมเงิน 
1.2 สัญญาการยืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือช่ือผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
(สัญญายืมเงิน ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านหน้าสัญญายืมเงิน ด้านหลังรายการส่งใช้เงินยืม) 
1.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใกล้เคียงความจริง 
1.4 ส านาบันทึกข้อความท่ีได้รับอนุมัติให้ไปราชการ จาก ผอ.สพท. 
1.5 หนังสือต้นเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือบันทึกขออนุญาตให้ไปราชการ 

หรือเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ท่ีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว(หนังสือต้นเรื่องท่ีขอเชิญประชุม) 
1.6 ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้เดินทางไปราชการเท่านั้น 

2. การยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา (รวมถึงกรณี
เป็นส่วนราชการผู้จัด) ผู้ยืมต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
2.1 บันทึกข้อความ โดยใช้ช่ือเรื่อง  ขออนุมัติยืมเงิน 
2.2 สัญญาการยืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือช่ือผู้ยืมและผู้รับเงินให้ครบถ้วน 
(สัญญายืมเงิน ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านหน้าสัญญายืมเงิน ด้านหลังรายการส่งใช้เงินยืม) 
2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใกล้เคียงความจริง 
2.4 บันทึกขออนุมัติด าเนินการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามโครงการ 
2.5 ส าเนาโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
2.6 กรณีการอบรมให้แนบหลักสูตรการอบรมท่ีได้รับอนุมัติจาก ผอ.สพท. 
2.7 ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการ, ส าเนาหนังสือเชิญประชุม 
2.8 ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ัง 
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2.9 ค่าวัสดุและอื่น ๆ จ านวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท (ด าเนินการตาม ว119) 
2.10 “ค่าลงทะเบียนต้องแนบหลักฐานการอนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่าย” 

  การฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ กรณีเป็นเข้าร่วมรับการอบรมโดยผู้จัดให้
เบิกจากต้นสังกัด 
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนดและเท่าท่ีจ าเป็น 
2. แบบอนุมัติเดินทางไปราชการท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
3. หนังสือเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
4. ก าหนดการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
5. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี 

การยืมเงินค่าวัสดุ  (ยืมได้ในกรณปีระชุมราชการ อบรม/สัมมนา การจัดงาน เท่านั้น) 
     ค่าวัสดุยืมได้แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 
119  ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  โดยได้ก าหนดไว้ใน 
ตารางท่ี 1  

การส่งใช้ใบส าคญัล้างหนี้เงนิยมื 
1. ส่งใช้ใบส าคัญเพือ่ล้างหนี้เงินยืมราชการในการเดินทางไปราชการ เอกสารที่ต้องใช้

ประกอบด้วย 
1.1 หนังสือน าส่ง ใช้ช่ือเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน 
1.2 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 
- กรณีเดินทางคนเดียว ให้ใช้ส่วนท่ี 1 ประกอบการเบิกจ่าย 
- กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน ให้ใช้แบบ 8708 

ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ประกอบการเบิกจ่าย 
(ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ  8708 โดยเด็ดขาด) 

1.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีเดินทางโดยรถรับจ้างและรถประจ าทาง
และรถไฟ (กรณีเดินทางโดยรถไฟ ช้ัน 1 ให้แนบกากตั๋วด้วย)  

1.4 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ าหน่าย 
หรือใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุช่ือสายการบิน วันท่ีออก ช่ือ-สกุลผู้
เดินทาง ต้นทาง – ปลายทาง เลขท่ีเท่ียวบิน วันเวลาท่ีเดินทาง จ านวนเงิน และส าเนาบันทึก
ขออนุมัติไปราชการ 

1.5 กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว ต้องแนบบันทึกขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนตัวและระบุหมายเลขทะเบียนรถ เหตุผลท่ีต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  
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ระยะทางท่ีไป (Google Mab) และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจนและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
เรียบร้อยแล้ว โดยขอเบิกเป็นค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท  

(การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ผู้มีอ านาจอนุมัติ ควรพิจารณาอนุมัติให้เดินทางโดย
ประหยัด กรณีเดินทางไปท่ีเดียวกันพร้อมกันหลายๆ คน ควรอนุญาตให้เดินทางไปด้วยกัน) 
1.6 กรณีเดินทางไปราชการมากกว่า 1 วันและไม่พักแรม ให้เบิกค่าพาหนะได้ดังนี้ 

1.6.1 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ให้เบิกค่าชดเชยน้ ามันในการเดินทางไปราชการ 
ได้ 2 เท่ียว (ไป – กลับ )  ต่อครั้ง 

1.6.2 กรณีเดินทางโดยรถประจ าทาง เบิกค่าพาหนะ ไป-กลับ ได้ทุกวัน 
1.7 ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก และ Folio  
1.8 กรณีเบิกค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ (เหมาจ่ายได้คืนละ 800 บาท) 
1.9 กรณีเบิกค่าเบี้ยเล้ียง การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเล้ียง  ดังนี้ 
- ออกจากท่ีอยู่หรือที่ท างานปกติจนกลับถึงท่ีอยู่หรือท่ีท างานปกติ 
- กรณีพักแรมนับได้ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน ส่วนท่ีเกินหรือไม่ถึง 24 ช่ัวโมง นับได้เกิน 12 

ช่ัวโมง ให้นับเป็น 1 วัน 
- กรณีไม่พักแรมนับได้เกิน 12 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ช่ัวโมง นับครึ่งวัน 
- กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับต้ังแต่เริ่มปฏิบัติ

ราชการ (คือเวลา 08.30 น.) 
- กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จส้ิน เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ให้นับถึง

ส้ินสุดเวลาปฏิบัติราชการ คือเวลา 16.30 น. 
1.10. ส าเนาขออนุมัติไปราชการ 
1.11 หนังสือต้นเรื่องการเดินทางไปราชการและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดส่งใช้ใบส าคัญ เพือ่ล้างหนี้เงินยืมราชการภายใน  15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการเดินทางไป
ราชการ พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 

2. ส่งใช้ใบส าคัญเพือ่ล้างหนี้เงินยืมในการจัดประชุมราชการ โครงการอบรม/สัมมนา/ประชุม
วิชาการ ประกอบด้วย 
2.1 หนังสือส าส่ง ใช้ช่ือเรื่อง ขอส่งใช้ใบส าคัญล้างหนี้เงินยืม 
2.2 กรณีเบิกค่าอาหาร 

 2.2.1 จัดประชุมราชการ ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
  1) หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ 
ใบส าคัญรับเงิน(ใบส าคัญรับเงินให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงินพร้อมรับรองส านา
ถูกต้อง) 
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(ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ให้ระบุว่าเปน็ค่าอาหารกลางวันหรือค่าอาหารเย็นหรืออาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน.........คน ๆ ละ .............ม้ือ ๆ ละ ..............บาท) 
  2) รายงานการประชุม 
  3) บัญชีลงเวลาผู้เข้าประชุม (ฉบับจริง) หรือ บันทึกการรับรองของผู้จัดการประชุม
ว่ามีผู้เข้าประชุมจ านวนกี่คนจริง 
 2.2.2 จัดประชุมโครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
  1) โครงการท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมตารางการประชุม/อบรม/สัมมนา 
  2) บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมประชุม (ฉบับจริง) 
  3) หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ 
ใบส าคัญรับเงิน (ใบส าคัญรับเงินให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงินพร้อมรับรองส านา
ถูกต้อง 
(ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ให้ระบุว่าเปน็ค่าอาหารกลางวันหรือค่าอาหารเย็นหรืออาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน.........คน ๆ ละ .............ม้ือ ๆ ละ ..............บาท) 
  4) เอกสารอื่น ๆ ท่ีประกอบเป็นหลักฐานการด าเนินงานโครงการ 
2.3 กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ในการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ต้องแนบเอกสาร ดังนี้ 
  1) โครงการท่ีได้รับอนุมัติ  หนังสืออนุมัติการเบิกจ่าย 
  2) ตารางการประชุม โดยระบุช่ือวิทยากรไว้อย่างชัดเจน 
  3) หนังสือเชิญวิทยากร 
  4) ใบส าคัญรับเงิน (ใบส าคัญรับเงินให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน
พร้อมรับรองส านาถูกต้อง) 
  5) เอกสารอื่น ๆ ท่ีประกอบหลักฐานการด าเนินงานโครงการ 
  6) กรณีบรรยาย จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ช่ัวโมงละ 1 คน (ถ้าบรรยายร่วมเบิก
ได้คนเดียว)  
  7) ถ้าเป็นการอภิปรายจ่ายค่าวิทยากรได้ช่ัวโมงละไม่เกิน 5 คน  รวมวิทยากร 
  8) ถ้าเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฎิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนาหรือแบ่งกลุ่ม 
ท ากิจกรรมและจ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

*  (การอบรม, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, ประชุมสัมมนา สามารถเบิกค่าอาหารได้เฉพาะผู้ที่ลง 
    ลายมือชื่อเท่านัน้) 
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 กรณีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยในวันที่จัดอบรมผู้เข้าอบรมไม่สามารถมาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกเหตุผลจ าเป็นที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมได้ในวันอบรม  
ซ่ึงมีเหตุจ าเป็นจริงๆ ในวันนั้น  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกว่ามีเหตุจ าเป็นอะไร สุดวิสัย
จริงๆ จึงสามารถเบิกค่าอาหารให้ได้   

 ก าหนดส่งใช้ใบส าคัญเพือ่ล้างหนี้เงินยืม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืมพร้อม 
เงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 

การเบกิเงนิ 
การเบกิเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

 ผู้มีสิทธิ  ได้แก่ ผู้เดินทางไปราชการท่ีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับ 
ค าส่ังจากผู้มีอ านาจให้เดินทางไปราชการ 

 ค่าใช้จ่ายท่ีเบิกได้ตามระเบียบ 
1. ค่าเบ้ียเล้ียง 
2. ค่าเช่าท่ีพัก 
3. ค่าพาหนะ 
เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอเบิก 
1) หนังสือน าส่ง ใช้ช่ือเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน 
2) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 

-กรณีเดินทางคนเดียว ให้ใช้ส่วนท่ี 1 ประกอบการเบิกจ่าย 
-กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน ให้ใช้แบบ 8708 

 ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ประกอบการเบิกจ่าย 
3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) กรณีเดินทางโดยรถรับจ้างและรถประจ า 

ทางและรถไฟ (กรณีเดินทางโดยรถไฟ ช้ัน 1 ให้แนบกากตั๋วด้วย)  
4) กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน 

จ าหน่าย หรือใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุช่ือสายการบิน วันท่ีออก ช่ือ-สกุลผู้เดินทาง ต้น
ทาง – ปลายทาง เลขท่ีเท่ียวบิน วันเวลาท่ีเดินทาง จ านวนเงิน และบันทึกขออนุมัติไปราชการ 

5) กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว ต้องแนบบันทึกขออนุญาต 
ใช้รถยนต์ส่วนตัวและระบุหมายเลขทะเบียนรถ เหตุผลท่ีต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ระยะทางท่ีไป 
(Google Mab) และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจนและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว โดย
ขอเบิกเป็นค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท  
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(การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ผู้มีอ านาจอนุมัติ ควรพิจารณาอนุมัติให้เดินทาง
โดยประหยัด กรณีเดินทางไปที่เดียวกันพร้อมกันหลายๆ คน ควรอนุญาตให้เดินทางไป
ด้วยกัน) 

6) กรณีเดินทางไปราชการมากกว่า 1 วันและไม่พักแรม ให้เบิกค่าพาหนะได้ดังนี้ 
- กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ให้เบิกค่าชดเชยน้ ามันในการเดินทางไปราชการได้ 2 เท่ียว   

(ไป –กลับ )  ต่อครั้งและต้องใช้รถส่วนตัวตลอดเส้นทาง 
- กรณีเดินทางโดยรถประจ าทาง เบิกค่าพาหนะ ไป-กลับ ได้ทุกวัน 
- ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก และ Folio  

7) กรณีเบิกค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ 
8) กรณีเบิกค่าเบี้ยเล้ียง การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเล้ียง  ดังนี้ 

- ออกจากท่ีอยู่หรือที่ท างานปกติจนกลับถึงท่ีอยู่หรือท่ีท างานปกติ 
- กรณีพักแรมนับได้ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน ส่วนท่ีเกินหรือไม่ถึง 24 ช่ัวโมง นับได้เกิน 12 

ช่ัวโมง ให้นับเป็น 1 วัน 
- กรณีไม่พักแรมนับได้เกิน 12 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ช่ัวโมง นับครึ่งวัน 

(ให้เขียนแบบ 8708  วันละชุด (ถ้าเบิกเป็นรายวัน)) 
- กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับต้ังแต่เริ่มปฏิบัติ

ราชการ (คือเวลา 08.30 น.) 
- กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จส้ิน เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ให้นับถึง

ส้ินสุดเวลาปฏิบัติราชการ คือเวลา 16.30 น. 
9) บันทึกขออนุมัติไปราชการ 
10) หนังสือต้นเรื่องการเดินทางไปราชการและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดส่งใช้ใบส าคัญ เพือ่ล้างหนี้เงินยืมราชการภายใน  15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการเดินทางไป
ราชการ พร้อมเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) 

การเบกิเงนิค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.สพท. พิจารณาอนุมัติการ 

เบิกจ่าย โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ดังรายการต่อไปนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

- จัดประชุมในสถานท่ีราชการ เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  35 บาทต่อคนต่อมื้อ 
- จัดประชุมในสถานท่ีเอกชน เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50 บาท ต่อคนต่อมื้อ 

       2)  กรณีก าหนดเวลาการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร และมีความจ าเป็นต้องจัดอาหาร ให้
เบิกจ่าย ค่าอาหารในการประชุมตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 120 บาทต่อคนต่อมื้อ 
       3)  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการ เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริง 
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  บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุมราชการได้ คือ 
ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุมด้วย 
 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

1. หนังสือน าส่ง โดยใช้ช่ือเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน 
2. หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 
3. ส าเนาหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุม 
4. หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 

(ใบส าคัญรับเงินให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับเงิน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. บัญชีลงเวลาของผู้เข้าประชุม (ฉบับจริง) 
6. ค าส่ังหรือบันทึกข้อความ  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการประชุม   
7. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 
8. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

การเบกิเงนิค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม/สมัมนา/ประชุมวิชาการ 
 บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ 

1. ประธานในพิธีเปิด/ปิด 
2. แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
3. เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
4. วิทยากร 
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. ผู้สังเกตการณ์ 

ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
3. ค่าเช่าท่ีพัก ประเภท ข (ห้องพักคู่ ไม่เกิน 750  ห้องพักเด่ียว ไม่เกิน 1,200) 

              ประเภท ก (ห้องพักคู่ ไม่เกิน 1,100 ห้องพักเด่ียว ไม่เกิน 2,000) 
- กรณีฝึกอบรม/สัมมนา ไม่สามารถเบิกค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายได้ 

4. ค่าพาหนะเดินทาง 
5. ค่าเบ้ียเล้ียง (กรณีผู้จัดโครงการจัดอาหารให้ไม่ครบทุกมื้อ) 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น ค่าวัสดุเร่งด่วน 

7. กรณปีระชุมสมัมนาแบบออนไลน์ โดยที่ สพท.ไม่ใช่เปน็ผู้จัดไม่สามารถเบกิ
ค่าใช้จ่ายได ้
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การเบกิจ่ายของส่วนราชการที่จัดอบรม ให้ส่วนราชการที่จัดการฝกึอบรมเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายใน
กรฝกึอบรมได้  ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
4. ค่าประกาศนียบัตร 
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
6. ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10. ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
12. ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
13. ค่าอาหาร 
14. ค่าท่ีพัก 
15. ค่ายานพาหนะ 

การจัดท างบกระทบยอดเงนิทดรองราชการ 
 ต้องใช้เอกสารประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
2. ทะเบียนคุมเช็คเงินทดรองราชการ 
3. ทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงินสวัสดิการ 
4. Statement  ธนาคาร 
5. ใบรับใบส าคัญ 

 ต้องลงทะเบียนตามวนัที่เกิดรายการ 

การรายงานฐานะเงนิทดรองราชการ   
ต้องจัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน และ ต้องรายงานให้ สพฐ. ทราบภายใน 45 วัน 

นับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
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การเบกิเงนิค่าใช้จ่ายกรณนี านกัเรียนไปแข่งขันทักษะ  เอกสารทีต่้องใช้มีดังนี้ 
1. หนังสือน าส่ง 
2. งบหน้า 
3. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ทดรองจ่าย (4211) 
4. บัญชีลงเวลาของนักเรียนท่ีไปแข่งขัน 
5. ค าส่ังพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
6. บันทึกขอเบิกเงิน 
7. แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
8. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ทดรองจ่ายเงิน 

การเบกิค่าพาหนะรบั – ส่งนกัเรยีน 
1. หนังสือน าส่ง 
2. งบหน้า 
3. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ทดรองจ่าย (4211) /หน้าสมุดบัญชี 
4. บันทึกอนุมัติขอเบิกเงิน 
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) 
6. ใบส าคัญรับเงิน 

*กรณีท่ีโรงเรียนจ่ายเงินทดรองไปให้กับนักเรียนแล้วให้โอนเงินเข้าบัญชีคนท่ีจ่ายทดรอง 
*กรณีท่ีโรงเรียนยังไม่ได้จ่ายทดรองให้กับนักเรียนให้โอนเงินเข้าบัญชี นักเรียนรายบุคคลและไม่
ต้องใช้ใบส าคัญรับเงิน ใช้เฉพาะใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา  เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ 

1. หนังสือน าส่งของโรงเรียน 
2. งบหน้าสรุปการขอเบิก 
3. บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายของโรงเรียน 
4. ใบเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
5. โครงการ/ตารางสอน/แผนการสอน 
6. หนังสือเชิญวิทยากร 
7. หนังสือตอบรับจากวิทยากร 
8. บัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานฉบับจริง 
9. ใบส าคัญรับเงิน กรณีการทดรองจ่าย 
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การเบกิจ่ายค่าสาธารณปูโภคของ สพป.นศ.2 
1. เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ให้ตรวจสอบในทะเบียนคุมว่ายอดดังกล่าวได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วหรือยัง  

ถ้ายังไม่ได้เบิก 
2. ด าเนินการเบิกจ่ายโดยบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ผ่านเจ้าหน้าท่ีตัดยอดก่อน น าเสนอตามล าดับ

ช้ันอนุมัติ จึงด าเนินการเบิกจ่ายตรงผู้ขายในระบบ GFMIS ได้แก่ 
- ค่าไฟฟ้า  ไม่ต้องค านวณภาษี 
- ค่าประปา ไม่ต้องค านวณภาษี 
- ค่าไปรษณีย์ ต้องค านวณภาษี  (ยอดต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 1%) 
- ค่าโทรศัพท์ ต้องค านวณภาษี  (ยอดต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป) 
- อินเตอร์เน็ต ต้องค านวณภาษี  (ยอดต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. การยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา

เงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 

2. การเบิกเงิน 
การไปราชการ 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2527 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2529 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2534 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2541 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2553 
- พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2554 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา

เงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2562 

ฝึกอบรม/ประชุม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
- หนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 04002/ว2812 ลงวันท่ี 29 

กันยายน 2557 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.6/ว.71  ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 
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- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2553 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/840  ลงวันท่ี  16 มกราคม 2556 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง  ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 

ของ 

นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 2 



 
 

 

 
 

  

 


