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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 



คู่มือปฏิบัติงาน 
การเบิกเงินงบด าเนินงาน 

 
1. รับเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้  
  1.1 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย  
        1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
          1.๑.๒ ค่าท่ีพัก 
          1.๑.๓ ค่าพาหนะ 
          1.๑.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
     1.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  1.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1.2.2 ค่าอาหาร 
  1.2.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  1.2.4 ค่าพาหนะ 
  1.2.5 ค่าเช่าที่พัก 
 1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

1.3.1 ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
1.3.2 ค่ารับรองแขกส่วนราชการที่เชิญมาร่วมงาน 

1.3.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   1.3.2.2 ค่าอาหาร 
   1.3.2.3 ค่าเช่าที่พัก 
   1.3.2.4 ค่าพาหนะ 

1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ 
   1.3.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
   1.3.3.2 เงินรางวัล 
 1.4 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน 

1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
1.6 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
1.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้สอยว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ กรณีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ให้ส่งคืนผู้ขอเบิกให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง หากเอกสารมีความครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จัดท าบันทึกข้อความ   
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
การเบิกค่าใช้จ่าย 

3. จัดท าเอกสารประกอบการเบิกเงินในระบบ GFMIS ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอเบิกเงิน      
งบหน้าใบส าคัญ และงบหน้าใบสั่งจ่าย  

4. ด าเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS  
5. ตัดยอดค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

 
1.  รับหลักฐานขอเบิก (ค าสั่งจ้างและสัญญาจ้าง) จากกลุ่มบริหารงานบุคคล  
2.  ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  และบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
และแนบเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

2.1 แบบ 4109 แบบแนบฎกีาเบิกค่าตอบแทน และเงินสมทบประกันสังคม 
2.2 แบบ 4110 แบบแนบฎกีาเบิกค่าตอบแทน และเงินสมทบประกันสังคม แสดงข้อมูล  

การเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนก่อน 
3.  ผู้มีอ านาจอนุมัติ  
4.  จัดท าเอกสารประกอบการเบิกเงินในระบบ GFMIS ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอเบิกเงิน    
งบหน้าใบส าคัญ และงบหน้าใบสั่งจ่าย 
5.  ด าเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS  
5.  ผู้มีอ านาจอนุมัติตามล าดับ 
7.  คลังจังหวัดอนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
9.  จัดท าแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ให้ผู้มีอ านาจลงนาม และต้องจัดส่งให้
ส านักงานประกันสังคม  หลังจากจ่ายค่าจ้าง ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป  

 

  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
เงินทดรองราชการ 

 
1. เมื่อได้รับสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ  ลงทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมทดรองราชการ 
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 

2.1  บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ 
2.2  สัญญายืมเงิน และประมาณการยืมเงิน ระบุรายการที่จะยืมให้เหมาะสมกับภารกิจงานนั้น 
2.3  บันทึกการขออนุมัติด าเนินการ /  ไปราชการ  และอ่ืนๆ ตามภารกิจ 
2.4  หนังสือสั่งการให้ไปประชุม  อบรมสัมมนา  และอ่ืนๆ ตามภารกิจ 
2.5  ก าหนดการในการประชุม  อบรมสัมมนา  และอ่ืนๆ ตามภารกิจ 
2.6  โครงการ (ถ้ามี) 

3. เสนอผู้อ านาจอนุมัติการยืมเงินทดรองราชการ โดยแนบสัญญายืมเงินและเอกสารประกอบตามข้อ 2 
4. เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ  เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
5. สั่งจ่ายเช็คเงินทดรองราชการให้ผู้ยืมตามสัญญายืมเงิน 
6. การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ครบก าหนดตามระยะเวลา ดังนี้ 

6.1  กรณียืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการจะต้องชดใช้เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินสด (ถ้ามี)                
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับมาถึง 

6.2  กรณียืมเงินเพ่ือด าเนินการ จะต้องชดใช้เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินสด (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่รับเงิน 

7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชดใช้เงินยืมราชการให้มีความครบถ้วนหรือไม่  
7.1  กรณีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ส่งคืนผู้ขอเบิกให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง  
7.2  กรณีมีความครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติส่งหลักฐานเพ่ือชดใช้เงินยืม

ราชการ ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
8. การชดใช้เงินยืมเป็นเอกสารหลักฐาน  ออกใบรับใบส าคัญ  การชดใช้เงินยืมเป็นเงินสด             

ออกใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานทั้ง 2 อย่างรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ยืม 
9. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมทดรองราชการแล้ว จัดท าเอกสารประกอบการ    

เบิกเงินในระบบ GFMIS ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอเบิกเงิน งบหน้าใบส าคัญ และงบหน้า   
ใบสั่งจ่าย  

10. ด าเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS เพ่ือเบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการ 
11. ทุกสิ้นเดือนจะต้องจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  รายงาน

ใบส าคัญเงินทดรองราชการ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ รายงานฐานะเงินทดรอง 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
เงินยืมราชการ 

 
1. เมื่อได้รับสัญญาการยืมเงินราชการ  ลงทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมราชการ 
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืมเงินราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 

2.1  บันทึกขอยืมเงินราชการ 
2.2  สัญญายืมเงิน และประมาณการยืมเงิน ระบุรายการที่จะยืมให้เหมาะสมกับภารกิจงานนั้น 
2.3  บันทึกการขออนุมัติด าเนินการ /  ไปราชการ  และอ่ืนๆ ตามภารกิจ 
2.4  หนังสือสั่งการให้ไปประชุม  อบรมสัมมนา  และอ่ืนๆ ตามภารกิจ 
2.5  ก าหนดการในการประชุม  อบรมสัมมนา  และอ่ืนๆ ตามภารกิจ 
2.6  โครงการ (ถ้ามี) 

3. เสนอผู้อ านาจอนุมัติการยืมเงินราชการ และลงนามอนุมัติในสัญญายืมเงินราชการโดยแนบสัญญา   
ยืมเงินและเอกสารประกอบตามข้อ 2 

4. เมื่อผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติการยืมเงินแล้ว จัดท าเอกสารประกอบการเบิกเงินในระบบ GFMIS 
ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอเบิกเงิน งบหน้าใบส าคัญ และงบหน้าใบสั่งจ่าย  

5. ด าเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS  
6. ตัดยอดค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
7. การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ครบก าหนดตามระยะเวลา ดังนี้ 

7.1  กรณียืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการจะต้องชดใช้เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินสด(ถ้ามี)                
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับมาถึง 

7.2  กรณียืมเงินเพ่ือด าเนินการ จะต้องชดใช้เอกสารหลักฐาน พร้อมเงินสด(ถ้ามี) ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่รับเงิน 

8. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชดใช้เงินยืมราชการให้มีความครบถ้วนหรือไม่  
8.1  กรณีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ส่งคืนผู้ขอเบิกให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง  
8.2  กรณีมีความครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติส่งหลักฐานเพ่ือชดใช้เงินยืม

ราชการ ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
9. การชดใช้เงินยืมเป็นเอกสารหลักฐาน  ออกใบรับใบส าคัญ การชดใช้เงินยืมเป็นเงินสด              

ออกใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานทั้ง 2 อย่างรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ยืม 
10. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมทดรองราชการแล้ว จัดส่งหลักฐานดังกล่าว          

ให้เจ้าหน้าทีบ่ัญชีเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  
 


