
 
 

 
 

คู่มือการเบิกจ่ายเงิน 
เร่ือง การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 

 

งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

โดย 

นางสาวพฤกษา  พันธ์ปัญญา 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
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คำนำ 

 

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จัดทำขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางขออนุมัตแิละเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาทำการ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ

ลดความผิดพลาด 

ทั้งนีผู้จ้ัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการดำเนินการเบิกจ่ายเงนิฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

คณะ/หลักสูตร  ในการดำเนินการงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา  หากมีข้อผิดพลาด

ประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับ และขอแก้ไขพัฒนาให้ดยีิ่งขึ้นต่อไป 

 

                                                                                              ผูจ้ัดทำ 

                                                                                     นางสาวพฤกษา  พันธ์ปัญญา 

                                                                                   นักวิชาการเงินและบัญชี 

  



 
 

บทนำ 
 

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 
 

1.เพื่อเป็นแนวทางขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  ของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด และลดความผิดพลาด 

 

ขอบเขตการจัดทำคู่มือ 
  

1.ลักษณะของรายจ่ายที่เบิกเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 

2.เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2562 

 

นิยาม/คำจำกัดความ 

 มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูป้ฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจา้งรายเดือน 

ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

เงินตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วน ใหญ่

ต้องปฏิบัติงานในที่ตัง้สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาทาการในที่ตัง้สานักงาน หรอืโดยลักษณะ

งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา ทาการที่ตั้งสานักงาน

หรอืโดยลักษณะงานปกติตอ้งปฏิบัติงานในลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะ 

เวลาทำการ หมายถึง เวลาระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันทาการ 

วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทาการที่ส่วนงานกำหนด

เป็นอย่างอืน่ ด้วย 

วันหยุดทำการ หมายถึง วันเสาร์และวันอาทิตย์ หรอืวันหยุดทาการที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ

ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นวันหยุดสำหรับบุคคลนั้น ๆ และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการ

ประจำปีหรือวันหยุดพิเศษอื ่น ๆที ่คณะรัฐมนตรีกาหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจาก

วันหยุดราชการประจาปี 

พนักงานขับรถของผูใ้หเ้ช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาทา

การปกติ นอกเหนอืจากสัญญาเช่าดังกล่าว ให้มสีิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามอัตราที่กาหนด

ไว้ในประกาศนี้โดยอนุโลม ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินจิของหัวหนา้ส่วนงาน 



 
 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 โครงสรา้งการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงสรา้งใหญ่ เป็น 2 ส่วนงาน คอื ส่วน

สำนักงาน และส่วนหลักสูตร ดังนี้ 

 

 



 
 

  



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
  

การเบิกเงนิตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังน้ี  

1.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ(วันจันทร์-วันศุกร์)  ในวันทำการให้มีสทิธิเบิกได้ไม่เกินวันละ 

4 ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ 50 บาท  

2.การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหม้ีสทิธิเบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง  

ในอัตราช่ัวโมงละ 60 บาท  

3. การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอก

เวลาทำการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น  

4.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  ที่มสีิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการ

ปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว 

 
 

การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงนิตอบแทน  

1.การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการที่ไม่เต็มจานวนช่ัวโมง 
 

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ให้ปฏิบัติดังน้ี  

1. กรณีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการร่วมกันหลายคน ใหผู้ป้ฏิบัติงานเสนอแก่หัวงานงานหรอื

รองคณบดี เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลาพังคนเดียว ใหผู้ป้ฏิบัติงานนั้น

เสนอแก่หัวงานงานหรือรองคณบดี 

2. ใหร้ายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการต่อผู้มีอานาจอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

เสร็จสิน้การปฏิบัติงาน 

 

วิธีการปฏิบัติงาน 
  

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของงานบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการขออนุมัติ - เบิกจ่ายเงนิ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัตกิารอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ มีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1. เจ้าของเรื่อง  จัดทำขออนุมัตคิ่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  

2. เจา้ของเรื่องทำเรื่องขออนุมัติค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ มีรายละเอียด ดังนี ้ 

2.1 จัดทำบันทึกข้อความ  ขออนุมัตปิฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  



 
 

2.2 แบบฟอร์มประกอบการขออนุมัตปิฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ได้รับความเห็นชอบจาก

ผูบ้ังคับบัญชาขั้นต้น  

2.3 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 
 

ขั้นตอนที่ 2 การเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ มีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1. งานการเงนิส่งเอกเอกสารถึงงานนโยบายและแผน  

2. บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัตใิห้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (เอกสารขั้นตอนที่ 1)  

3. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ / บัญชีลงเวลารายงานผลการปฏิบัติงาน

นอกเวลาทำการ  และหลักฐานการจ่ายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  

 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องการขอเรื่องเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาทำการ และหลักฐานที่แนบ ประกอบการเบิกจ่ายใหค้รบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องในประเด็น 

ต่าง ๆ ต่อไปนี ้ 

1. หลักฐานตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2  

2. การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ โดยตรวจสอบเกี่ยวกับ  

- ชื่อ-นามสกุล  

- อัตราค่าตอบแทน(วันทาการปกติ หรอืวันหยุดราชการ)  

- รวมเวลาปฏิบัติงาน(วันทาการปกติ หรอืวันหยุดราชการ)  

- จำนวนเงิน  

- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน(ในกรณีที่ได้รับเงนิแลว้)  

- ลายเซ็นชื่อผู้รับเงิน  

- ลายเซ็นชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม  

- ลายเซ็นของผู้จ่ายเงนิ  

- ลายเซ็นผูบ้ังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด   



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาทำการ  

พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

แบบฟอร์มการเบกิจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UP_FIN 2 V.3

วันปกติ วันหยุด ชั่วโมง

        ขอรับรองวา่ผู้มรีายชื่อขา้งตน้ปฏบิตังิานนอกเวลาท าการจริง
        

ลงชื่อ……………………………………..หวัหนา้ผู้ควบคมุ ลายมอืชื่อ …………………………………….ผู้จ่ายเงนิ

  

หลักฐานการจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาท าการ

ชื่อสว่นงาน   ........................................................   ประจ าเดอืน …................... พ.ศ………......….

ล า
ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล
 อัตราเงนิ

ตอบแทน

วัน เดอืน ป ี 

 ที่รับเงนิ
ลายมอืชื่อผู้รับเงนิ

วันท่ีปฏบิัติงานนอกเวลาท าการ รวมเวลาปฏบิัตงิาน
จ านวนเงนิ

รวม

(…………………………………………) (…………………………………………)

รวมจ่ายเงนิทัง้สิ้น(ตวัอักษร) ศนูย์บาทถว้น



UP_FIN 1 V.3

วัน เดอืน ปี ชื่อ-สกลุ ลายมอืชื่อ  เวลามา ลายมอืชื่อ เวลากลบั หมายเหตุ

......................................................ผู้ตรวจสอบ

บัญชลีงเวลาปฏบิัติงานนอกเวลาท าการ

ส่วนงาน........................................................  มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจ าเดอืน  เดอืน  ............................

(.................................................................................)



 

 

 

 

ตัวอย่างเบกิจ่ายเงิน 

 




















