
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

- ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ 

- ด าเนินการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนครผูู้ทรงคุณคา่ 

- ด าเนินการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการและผู้รับบ านาญใน
สังกัด 

- ด าเนินการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและผู้รับบ านาญใน
สังกัด 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

นายจิรายุทธ  วงศจ์ ารัส 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 



งาน ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1.1 วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเอกสารท่ีทางโรงเรียนหรือบุคลากร ส่งให้เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม
บริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย์ทราบและเป็นหลักฐานแสดงถึงวัน เดือน ปี ท่ีลงรับเอกสารนั้น 

1.2 ขอบเขตของงาน 

- ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การรับหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง และน าหนังสือ
มอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแต่ละเร่ืองด าเนินการต่อไป 

1.3 ค าจ ากัดความ 

- 

1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.4.1. รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากโรงเรียนในสังกัด/บุคลากรในเขต 

1.4.2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร 

1.4.3. ลงทะเบียนรับหนังสือ/เอกสาร 

1.4.4. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในกลุ่มพร้อมเซ็นรับ 

 

 

 

 

 

 



1.5 Flow Chart การปฏิบัติงานรับหนังสือ 

 

1.6 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 - ทะเบียนลงรับหนังสือราชการ/เอกสาร 

1.7 เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การเบิกเงินของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนระเบียบก าหนด 

2. ขอบเขตของงาน 

การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

ของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3 ค าจ ากัดความ 

เงินเดือน หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นท่ีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ 

รายจ่าย 

ประเภทงบบุคลากรหรืองบอื่นท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง หมายความว่า เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจ า 

ต าแหน่งและให้หมายความรวมถึง เงินประจ าต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ปราน

องคมนตรีหรือ 

องคมนตรีเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและเงินวิทยฐานะ

ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

เงินเพิ่ม หมายความว่า เงินเพิ่มส าหรับข้าราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเบิกเงิน 

4.1 รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน 

4.2 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

4.3 จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 



4.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หรือผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายอนุมัติอนุมัติ 

4.5 บันทึกรายการวางเบิกเงินในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก 

4.6 บันทึกขอเบิกเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายอนุมัติ 

4.7 คลังจังหวัดอนุมัติคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์



 

 

 



6 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

6.1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 

6.2 งบหน้ารายการขอเบิก 

6.3 ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 

6.4 บันทึกข้อความ 

7 เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

7.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

- หมวด 3 การเบิกเงิน ส่วนท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งาน เบกิจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

1.1 วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การเบิกเงินของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนระเบียบก าหนด 

1.2 ขอบเขตของงาน 

- การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 ค าจ ากัดความ 

- 

1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.4.1. จัดท าแบบขอเบิกเงินตามแบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 แนบใบเสร็จรับเงิน+
ใบรับรอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน 

1.4.2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร 

1.4.3. จัดท าบันทึกข้อความ/พิมพ์งบหน้า 

1.4.4. จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอเบิกเงินจัดท าแบบขอเบิกเงินตามแบบฟอร์ม 
1.ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131  
2.แนบใบเสร็จรับเงิน+ใบรับรอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสิทธิ์และระเบียบการ
เบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 

จัดท าบันทึกข้อความ/พิมพ์งบหน้า 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามล าดับผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัติแล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่
การเงินเบิกเงินทดรองวาง ขบ เพื่อเบิกเงินให้กับผู้

ขอรับสวัสดิการฯ 

วางเบิกในระบบ GFMIS 

จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ 



1.6 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 - แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 

1.7 เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 



 

 

 



 

 



งาน เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

1.1 วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การเบิกเงินของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนระเบียบก าหนด 

1.2 ขอบเขตของงาน 

- การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 ค าจ ากัดความ 

- 

1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.4.1. จัดท าแบบขอเบิกเงินตามแบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 แนบใบเสร็จรับเงิน+
ใบรับรอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน 

1.4.2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร 

1.4.3. จัดท าบันทึกข้อความ/พิมพ์งบหน้า 

1.4.4. จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Flow Chart การปฏิบัติงาน 

งาน เบกิจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

1.1 วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การเบิกเงินของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนระเบียบก าหนด 

1.2 ขอบเขตของงาน 

- การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 ค าจ ากัดความ 

- 

1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.4.1. จัดท าแบบขอเบิกเงินตามแบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล แบบ 7223 แนบใบเสร็จรับเงิน+
ใบรับรอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน 

1.4.2. ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร 

1.4.3. จัดท าบันทึกข้อความ/พิมพ์งบหน้า 

1.4.4. จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอเบิกเงินจัดท าแบบขอเบิกเงินตามแบบฟอร์ม 
1.ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7223  
2.แนบใบเสร็จรับเงิน+ใบรับรอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสิทธิ์และระเบียบการ
เบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 

จัดท าบันทึกข้อความ/พิมพ์งบหน้า 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามล าดับผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัติแล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่
การเงินเบิกเงินทดรองวาง ขบ เพื่อเบิกเงินให้กับผู้

ขอรับสวัสดิการฯ 

วางเบิกในระบบ GFMIS 

จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ 



1.6 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 - แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล แบบ 7223 

1.7 เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


