คูมือการปฏิบัติงาน
การจายเงินทดรองราชการ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คํานํา
เงินทดรองราชการ เปนเงินนอกงบประมาณที่สวนราชการไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหมีไว
เพื่อทดรองใชจายตามงบประมาณรายจายของสวนราชการ โดยใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจายเงินทดรอง
ราชการ เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงาน ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา และสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วิไลลักษณ จุลเสนียชร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สารบัญ

วัตถุประสงค
ขอบเขต
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หนา
1
1
1
2

ภาคผนวก
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่ 271/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คูมือการปฏิบัติงาน
การจายเงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค
คูมือการจายเงินทดรองราชการ เปนคูมือการปฏิบัติงาน จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและ
ผูปฏิบัติงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ทําใหมีความเขาใจกระบวนการทํางาน ซึ่งสามารถนําไปปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขต
1. การรับเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ
2. การตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
3. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ รายงานใบสําคัญ คางจาย
และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
5. ระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเบิกคารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับอนุมัติใหมีเงินทดรองราชการเพื่อใชทดรอง
จายในการปฏิบัติราชการใหเกิดความรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ วงเงิน 1,000,000 บาท โดยทํา
การทดรองจายในเรื่ องเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกั บค ารักษาพยาบาล เงิ นสวั สดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุ ตร
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม และการจัดประชุมสัมมนา
กลุ มบริ หารงานการเงิ นและสิ นทรั พย สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาระนอง ได เป ด
ใหบริการจายเงินทดรองราชการ สัปดาหละ 2 วัน ไดแก วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 09.00 –
15.30 น. โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. การรับเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ
1.1 เงิ นสวั สดิ ก ารเกี่ ยวกั บค ารั ก ษาพยาบาล และเงิ นสวั สดิ ก ารเกี่ ยวกั บการศึ ก ษาของบุ ตร
ใหบริ การกั บขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ลูกจ างประจํา และขาราชการบํานาญ ในสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
1.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญสง
หลักฐานเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
1.2.2 เจาหน าที่ เงินทดรองราชการ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานตามระเบี ยบที่
เกี่ยวของ
1.2.3 จายเงินทดรองราชการใหผูขอเบิกเงิน
1.2 เงิ นยื มทดรองราชการ สํ าหรั บค าใช จายในการเดิ นทางไปราชการ และค าใช จายในการ
ฝกอบรม และการจัดประชุมสัมมนา
1.2.1 ผู ยืมเงิ นทดรองราชการ ส งสั ญญายื มเงิ น จํ านวน 2 ฉบั บ พร อมแนบประมาณ
คาใชจาย สําเนาหนังสือขออนุญาตไปราชการ โครงการ โดยจัดสงหลักฐานดังกลาวใหกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย กอนเดินทางราชการ/ประชุมสัมมนา 3 วันทําการ
1.2.2 เจาหน าที่ เงินทดรองราชการ ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานตามระเบี ยบที่
เกี่ยวของ
1.2.3 เจ าหนาที่ เงินทดรองราชการ เสนอขออนุ มัติสัญญาการยื มเงิ นทดรองราชการให
ผูบังคับบัญชาอนุมัติหลักฐาน
1.2.4 จายเงินยืมทดรองราชการใหผูขอยืมเงินฯ
2. เจาหนาที่เงินทดรองราชการ รวบรวมแบบคําขอยืมเงินทดรองราชการและหลักฐานการจายเงิน
เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองอนุมัติ หลังปดบัญชี
3. เจาหนาที่เงินทดรองราชการ รวบรวมหลักฐานการจายเงินแตละวันสงมอบใหเจาหนาที่เบิกเงิน
งบประมาณ
4. ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ สงใชใบสําคัญคูจาย (หักลางเงินยืม) และเงินเหลือจาย (ถามี)
4.1 การเดินทางราชการใหสงใชภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง
4.2 การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการอื่น ๆ (ประชุม อบรม สัมมนา) สงใชภายใน 30 วันนับจากวันที่
ไดรับเงิน
เจาหนาที่เงินทดรองราชการ ตรวจสอบหลักฐานการสงใชเงินทดรองราชการ พรอมออกใบรับ
ใบสําคัญเปนหลักฐานการสงใชเงินทดรองราชการ และออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีสงใชเปน เงินสด) และสง
หลักฐานดังกลาวใหเจาหนาที่เบิกเงินงบประมาณ เพื่อเบิกชดใชทดรองราชการตอไป
5. เจาหน าที่เบิกเงินงบประมาณ รวบรวมหลั กฐานและตรวจสอบความถูกตองของใบสําคัญการ
จายเงินทดรองราชการ พรอมกับขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง

6. เจาหนาที่เบิกเงินงบประมาณ จัดทําคําขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใชเงินทดรองราชการเดือน
ละ 2 ครั้ง
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองถอนเงินจากธนาคารเพื่อเก็บไวทดรองจายเปน
เงินสดครั้งละไมเกิน 200,000 บาท
8. จัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ รายงานใบสําคัญคาง
จาย และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ทุกเดือน
9. สงรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ รายงานใบสําคัญคางจาย
และงบพิ สู จ น ย อดเงิ น ฝากธนาคารเงิ น ทดรองราชการประจํ า เดื อ นกั น ยายนของทุ ก ป ใ ห สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

