
 
 

 

คู่มือการให้บริการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

งานกลุ่มบริหารงบประมาณ การให้บริการ 

1. งานแผนงาน การขอใช้งบประมาณ 
2. งานการเงิน แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน 

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   
การเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ 

การเบิกเงินกองทุน “สายธารน ้าใจ” 

3. งานพัสดุ การเบิกจ่ายค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 การเบิกจ่ายการจ้างปรับปรุงอาคาร 

4. งานยานพาหนะ การขอใช้รถโรงเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. งานแผนงาน 
การขอใช้งบประมาณ 
กรณีที่ 1 ขอใช้งบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลการขอใช้งบประมาณ (บง 5 ) และประมาณ
การค่าใช้จ่าย (บง 3 )  พร้อมแนบส าเนาโครงการ (บง 2 )  
ขั้นตอนที่ 2  เสนอขออนุมติตามล าดับขั้นตอน จนสิ้นสุดที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3  รับเอกสาร ที่ห้องแผนงาน เพ่ือน าไปติดต่อการเงิน       
(กรณียืมเงิน) หรือติดต่องานพัสดุ (กรณีจัดซื้อ) 
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการด าเนินโครงการ ส่งงานแผนงาน/ล้างหนี้             
ส่งพัสดุ 
กรณีที่ 2 ขอใช้งบประมาณ กรณีไม่มีในแผนปฏิบัติการ 
ขั้นตอนที่ 1  บันทึกข้อความขออนุมัติ โดย เสนอผ่าน รองผู้อ านวยการ
ฝ่าย หัวหน้าแผนงาน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2  เสนอขออนุมติตามล าดับขั้นตอน จนสิ้นสุดที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3  รับเอกสาร ที่ห้องแผนงาน เพ่ือน าไปติดต่อการเงิน          
(กรณียืมเงิน) หรือติดต่องานพัสดุ (กรณีจัดซื้อ) 
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินโครงการ ส่งงานแผนงาน/ล้างหนี้              
ส่งพัสดุ 

ระยะเวลา 
ใช้เวลาขอใช้งบประมาณ  1  วัน 
และด าเนินการโครงการตามบริบทของ
โครงการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บง.1 แบบเสนอโครงการ 
บง.2 แบบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
บง.3 แบบประมาณค่าใช้จ่าย 
บง.4 แบบประเมินโครงการ 
บง.5 แบบขอใช้งบประมาณ 
บง.6 แบบติดตามการด าเนินโครงการ 
บง.7 แบบติดตามการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
บง.8 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.งานการเงิน 
2.1 แนวปฏิบัติในการยืมเงิน/เบิกเงิน  
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมเงินราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  มีดังนี้ 
1.  สัญญายืมเงิน   (ฉบับจริง)   จ านวน   2  ฉบับ    
2.  ขออนุญาตไปราชการ   จ านวน   2  ฉบับ 
3.  รายละเอียดหลักสูตรการ เช่น หนังสือต้นเรื่อง, ตารางการอบรม 
จ านวน  2  ชุด 
4.  เอกสารที่ถ่ายเอกสารให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ      
5.  ส่งเอกสารการยืมเงิน ก่อนล่วงหน้า 7 วันท าการ  ไปยังกลุ่ม
บริหารงานการเงินฯ 
6. .ในกรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้ยื่นขออนุญาติใช้รถยนต์
ส่วนตัวก่อนออกเดินทาง 
รายการที่สามารถ ยืมเงินราชการ / เบิกค่าใช้จ่าย  ได้ดังนี้ 

1. ค่าลงทะเบียน     
2. ค่าพาหนะ     
- เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง เบิกอัตราตามจ่ายจริง     
- รถรับจ้าง. ให้เบิกเท่าที่จ่ายได้อัตราจ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน  

600 บาท (ไป-กลับ) 
- รถยนต์ส่วนตัวระบุเหตุผลในการใช้  โดยใช้ระยะทางของกรมทาง

หลวงเป็นหลัก หรือใช้ของ Google  Map  โดยเลือกระยะทางท่ี
ถึงเร็วที่สุด    

3. ค่าเช่าที่พัก   
- พักคู่  600.- บาท/คน/วัน   
- พักเดี่ยว 1,200.- บาท/คน/วัน 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง  - ช านาญการพิเศษลงมา เบิกได้ 240 บาท/คน/วัน 
- ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป เบิกได้ 270/คน/วัน 

5.  เอกสารที่ถ่ายเอกสารให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ      
ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากท่ีอยู่/ที่ท างานจนกลับถึงท่ีอยู่/ที่ท างาน 24 
ชั่วโมง คิดเป็น 1 วันหรือเกินกว่า 12  ชั่วโมงคิดเป็น  1  วัน   ให้หักค่า
เบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 1  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ล้างหนี้เงินยืมราชการ / ส่งเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

1. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708)    

-  ค่าพาหนะ รถรับจ้าง/รถโดยสาร/ค่า
พาหนะรถยนต์ส่วนตัว ใช้แบบ บก 111 

-  ค่าเช่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
จากผู้ประกอบการ 

-  ค่าลงเบียนหลักสูตร  ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริง  

2.   ส าเนา บันทึกหรือค าสั่ง ที่ขออนุญาต
ไปราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.   รายละเอียดหลักสูตรการอบรม   เช่น 
ตรารางการอบรม 

   4.  เอกสารที่ถ่ายเอกสารให้รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ      
หมายเหตุ   
1.  การยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ผู้ยืมเงินต้องส่งหลักฐานการล้างหนี้
ยืมเงินราชการ ภายใน ๑๕  วันนับจากวันที่
กลับมาถึง 
2. เลขภาษี  0994000128339  โรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ 
3. เงินยืมและเงินที่เบิก งานการเงินจะโอน
เข้าบัญชีที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน หรือ
แนบหน้าบัญชีธนาคาร  
ใช้เวลาด าเนินการ  1  วัน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   
กรณีเบิกของตนเอง   สิ่งท่ีต้องแนบ   
1.  แบบรักษาค่าพยาบาล  (แบบ 7131)  (รับที่ห้องการเงิน) 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 
3.  ใบติดใบเสร็จ  (รับที่ห้องการเงิน) 
4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ   เปลี่ยนสกุล  อย่างละ  1  ฉบับ  (หากมี) 
กรณีเบิกให้ครอบครัว  สิ่งท่ีต้องแนบ   
1.  แบบรักษาค่าพยาบาล  (แบบ  7131)  (รับที่ห้องการเงิน) 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (พ่อ,แม่,บุตร  อย่างละ  1  ฉบับ) 
3.  ใบติดใบเสร็จ  (รับที่ห้องการเงิน) 
4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ   เปลี่ยนสกุล  อย่างละ  1  ฉบับ  (หากมี) 
 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 1  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แบบ 7131 

2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สิ่งที่ต้องแนบ 
1.  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  (แบบ 7223)  (รับที่
ห้องการเงิน) 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ตนเอง,บุตร  อย่างละ  1  ฉบับ) 
3.  ใบติดใบเสร็จ  (รับที่ห้องการเงิน) 
4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ   เปลี่ยนสกุล  อย่างละ  1  ฉบับ  (หากมี)   
 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 1  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แบบ 7223 

2.4 การเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ 
ติดต่อขอเบิกได้ที่ห้องการเงิน 
1.เขียนแบบฟอร์มการเบิก 
2.แนบเอกสารใบรับรองแพทย์ 
-ระบุสาเหตุการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
-ถ้านอนโรงพยาบาลมีใบรับรองแพทย์และใบผู้ป่วยในที่ระบุสาเหตุการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 1  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แบบบันทึกขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.5  การเบิกเงินกองทุน “สายธารน ้าใจ”  
ที่มาของเงินกองทุน 
1. จากการรับบริจาคจากนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
คนละ 100  บาท/ปีการศึกษา 
2. จากการรับบริจาคจากครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคารคนละ 100  บาท/ปีการศึกษา 
3. จากดอกผลเงินกองทุน   
4. จากการรับบริจาคจากหน่วยงานหรือประชาชน 
เงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือ 
➢ กรณีนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเสียชีวิต กองทุน ฯ 

มอบเงินช่วยเหลือ รายละเอียดดังนี้ 
(1)  ค่าช่วยงานศพ 5,000  บาท       
(2)  ค่าพวงหรีด  500  บาท     
(3)  ค่าสวดอภิธรรม  400  บาท 
➢ กรณีผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ บิดา  มารดา กรณีไม่มีบิดา 

มารดา ถือเอาบุคคลที่อุปการะนักเรียนเป็นประจ ากองทุน ฯ 
มอบเงินช่วยเหลือ 

(1)  ค่าช่วยงานศพ 2,000บาท         
(2)  ค่าพวงหรีด 500 บาท      
(3)  ค่าสวดอภิธรรม 400 บาท 
**กรณีท่ีผู้ปกครองมีนักเรียนเรียนในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมาก
กว่า 1 คนจะได้รับความช่วยเหลือตามจ านวนของนักเรียน (ในข้อ (1)) 
➢ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

เสียชีวิต กองทุนฯ มอบเงินช่วยเหลือ รายละเอียดดังนี้ 
(1)  ค่าช่วยงานศพ 5,000  บาท       
(2)  ค่าพวงหรีด  500  บาท     
(3)  ค่าสวดอภิธรรม  400  บาท 
➢ กรณีสมาชิกในครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ได้แก่  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  และบุตร เสียชีวิตกองทุน
ฯ มอบเงินช่วยเหลือ รายละเอียดดังนี้ 

(1)  ค่าช่วยงานศพ 2,000 บาท         
(2)  ค่าพวงหรีด 500 บาท      

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 1  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แบบบันทึกขอรับเงินกองทุนสายธารน ้าใจ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(3)  ค่าสวดอภิธรรม 400 บาท 
**กรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาจะได้รับความช่วยเหลือตามจ านวนกรณีบิดา
หรือมารดาเสียชีวิต (ในข้อ (1)) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.  งานพัสดุ 
  3.1 การเบิกจ่ายค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
1.  บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ 
2.  ใบสั่งซื้อ 
3.  ใบตรวจรับพัสดุ 
4.  ใบเบิกพัสดุ 
5.  ใบเสร็จรับเงิน 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 3  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ใบสั่งซื้อ 

   3.2 การเบิกจ่ายการจ้างปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
1. บันทึกข้อความราบงานขอจ้าง 
2. ใบสั่งจ้าง 
3. ใบส่งมอบงาน 
4. ใบตรวจรับพัสดุ 
5. ใบส าคัญรับเงิน 
6. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 15-30 วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ใบสั่งจ้าง 

4.  งานยานพาหนะ 
การขอใช้รถโรงเรียน 
1.  ค าสั่งไปราชการ 
2.  บันทึกขอใช้รถโรงเรียน 
3.  เสนอหัวหน้ายานพาหนะ 
4.  เสนอรองผู้อ านวยการ 
5.  เสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ 
  
หมายเหตุ  :  ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน 

ระยะเวลา 
ใช้เวลา 1  วัน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แบบบันทึกขอใช้รถโรงเรียน 
 

 
 
 
 


