


- งานตรวจสอบ

- งานควบคมุการเบิกจาย

- งานบญัชีเงนิในงบประมาณ

- งานบญัชีเงนินอกงบประมาณ

- งานเตรยีมจาย

- งานรบั – จาย- งานควบคมุการเบิกจาย - งานบญัชีเงนินอกงบประมาณ

- งานระบบบรหิารการเงินการคลงั

ภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส

- งานรบั – จาย



สวนการเงิน สปง.กอ.รมน. ไดปฏิบัติงานตามภารกิจและ

ขอบเขตความรับผิดชอบโดยไดสนับสนุนการเบิกจายใหกับ สวนท่ีขอบเขตความรับผิดชอบโดยไดสนับสนุนการเบิกจายใหกับ สวนท่ี

ขอรับการสนับสนุนการเบิกจาย ตามสายการเบิกจายของการเบิก

คาใชจายแตละประเภท ดวยวิธีการเบิกจายและการบัญชีตาม      

ระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีระบบบัญชีเกณฑคงคาง การจัดทํา

รายงานทางการเงิน เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและแสดงฐานะทาง

การเงินของ กอ.รมน. 



       ไดใหคําแนะนํา และเปนท่ีปรึกษาในเรื่องการเบิกจายและการบัญชี 

ใหกับหนวยที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณจาก กอ.รมน. เพื่อเบิกจายเงินใหกับหนวยที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณจาก กอ.รมน. เพื่อเบิกจายเงิน

กับคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง ประกอบดวยหนวย

1. กอ.รมน. สวนกลาง

2. กอ.รมน.ภาค 1, 2, 3, 4 และ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา

        3. กอ.รมน. สวนแยก        3. กอ.รมน. สวนแยก

4. กอ.รมน.จงัหวัดทุกจังหวัด



การเบิกเงินการเบิกเงิน

การจายเงิน

การบันทึกบัญชี





แผนผังขั้นตอนตรวจสอบหลักฐานและการเบิกเงิน

ลงทะเบียนรับ

ฎกีาเบิกเงินและใบยืม

สงหลักฐาน

การเบิกเงินเพ่ือจายและ

บันทึกบัญชี

ตรวจสอบหลักฐาน

และเอกสารประกอบ

ฎกีา

เสนอฎกีาเบิกเงินตอ 

 ผอ.รมน.ภาค/

 ผอ.รมน. จังหวัด/

ผูที่ไดรับมอบหมาย

แกไข

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

บันทึกทะเบียนควบคุมงบประมาณ
บันทึกการเบิกฎีกาและใบยืม

เขาระบบ New GFMIS Thai

ไมแกไข
ไมอนุมัติ



      ข้ันตอนการตรวจฎีกาและใบยืม
ขั้นตอนที่ 1  การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบฎีกาและใบยมื มีสาระสําคญั ดังน้ี

 1. ลายมือชื่อของผูเบิกเงินถูกตองตามตัวอยาง

 2. มีหนี้ผูกพันหรือมีความจําเปนท่ีจะตองจายเงิน ถึงกําหนดหรือใกลจะถึงกําหนดที่จะตองจายเงิน 2. มีหนี้ผูกพันหรือมีความจําเปนท่ีจะตองจายเงิน ถึงกําหนดหรือใกลจะถึงกําหนดที่จะตองจายเงิน

 3. มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตองตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ

 4. มีเอกสารประกอบฎีกา/ใบยืม ครบถวนถูกตอง 

 5. ฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา/ใบยืม ไมถูกตองในสาระสําคัญขางตน เจาหนาทีก่ารเงนิผูตรวจ

   ฎีกา/ใบยืม สงคืนฎีกาดังกลาวใหผูเบิกทราบ เพื่อดาํเนินการแกไขใหถูกตองภายใน 3 วันทําการ

   นับจากวันที่ไดรับทราบ

 6. ฎีกา/ใบยืม ที่ตรวจสอบถูกตองแลว ใหผูตรวจฎีกาลงลายมือชื่อตรวจฎีกา 



(รายละเอียดเอกสารประกอบฎีกา ในขั้นตอนที่ 1) มีดังนี้
1. คาใชจายเดินทางไปราชการ

2. คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

3. การจัดซ้ือ จัดจาง คาสาธารณูปโภค 3. การจัดซ้ือ จัดจาง คาสาธารณูปโภค 

4. การเบิกจายคาเชาบาน

5. การเบิกจายคารักษาพยาบาล

6. การเบิกจายเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการศกึษาบุตร

7. การเบิกจายบํานาญพิเศษเหตุทพุพลภาพ

8. การเบิกเงินชวยพเิศษ (3 เทา) กรณีที่ขาราชการบํานาญถึงแกความตาย8. การเบิกเงินชวยพเิศษ (3 เทา) กรณีที่ขาราชการบํานาญถึงแกความตาย



คาใชจายเดินทางไปราชการ

1. ใบยืมเงิน

มรีายละเอียด ดังนี้

1. ใบยืมเงิน

2. คําสั่งเดินทางไปราชการ

3. หนังสือขออนุมัติเงินประจํางวด

4. หนังสืออนุมัติแผน/โครงการฯ/จัดกิจกรรม

5. หนังสืออนุมัติงบประมาณ5. หนังสืออนุมัติงบประมาณ



1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. หนางบใบสําคญั

3. แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางมาราชการพรอม

11. หนังสือขอรับการสนับสนุนพาหนะ 

12. บันทึกการใชรถของทางราชการ

13. ประมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของหนวย

      ที่ใหความเห็นชอบ

คาใชจายเดินทางไปราชการ
มีรายละเอียด ดังน้ี

3. แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางมาราชการพรอม

    หนังสือรับรองมาราชการ (แบบ 8708 สวน 1-2)

4. หนางบใบสําคญัคาเชาที่พัก

5. ใบเสร็จรบัเงินคาเชาที่พักพรอมใบแจงรายการ

   ของโรงแรม (Folio)

6. หนางบใบสําคัญคาพาหนะ

      ที่ใหความเห็นชอบ

14. สําเนาใบยมื

15. คําสั่งเดินทางไปราชการหรือจัดประชุม 

16. ตารางฝกอบรมหรือประชุม

17. หนังสือขออนุมัติเงนิประจาํงวด

18. หนังสืออนุมัติแผน/โครงการฯ/จัดกจิกรรม6. หนางบใบสําคัญคาพาหนะ

7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

8. หนังสือรบัรองการเดินทางไปราชการและที่พักจาก

    หนวยท่ีเดินทางไปราชการ

9. หนางบใบสําคญัคานํ้ามนัเชื้อเพลิง

10. ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเช้ือเพลิง

18. หนังสืออนุมัติแผน/โครงการฯ/จัดกจิกรรม

19. หนังสืออนุมัติงบประมาณ

20. กรณีใชรถยนตสวนบุคคล ตองแนบหนังสือ

ขอรับการสนับสนุนพาหนะ สําเนาทะเบียนรถ

และสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ



1. พระราชกฤษฎีกา คาใชจายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560)     

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวา

    ดวยรถราชการ ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541    ดวยรถราชการ ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

   ถึง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 )

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ท่ี กค 0409.6/ว 42 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก

   คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตองจายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ

5. หนังสอืกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ท่ี กค 0408.4/ว 165 เรื่องหลักเกณฑและหลักฐานประกอบการเบิกจาย

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการตางประเทศ และวิธีปฏิบัติ    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการตางประเทศ และวิธีปฏิบัติ

    กรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย



คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

1. ใบยืมเงิน

มีรายละเอียด ดังน้ี

1. ใบยืมเงิน

2. คําสั่งเดินทางไปราชการ

3. หนังสือขออนุมัติเงินประจํางวด

4. หนังสืออนุมัติแผน/โครงการฯ/จัดกิจกรรม

5. หนังสืออนุมัติงบประมาณ5. หนังสืออนุมัติงบประมาณ



คาอาหาร คาเครื่องด่ืมและอาหารวาง

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม 

มีรายละเอียด ดังน้ี

คาอาหาร คาเครื่องด่ืมและอาหารวาง

คาเบ้ียเลี้ยงผูเขารับการอบรม

คาตอบแทนวิทยากร

คาเชาที่พัก 

คา สป.3คา สป.3

คาพาหนะผูเขารับการอบรม 



1. ฎีกาเบิกเงินอ่ืน

2. หนางบใบสาํคญั

3. ใบเสรจ็รบัเงนิ

10. สาํเนาบตัรประชาชน หรือบัตรขาราชการ

11. ใบเสร็จรับเงนิคาเชาที่พกัพรอมใบแจงรายการ

     ของโรงแรม (Folio)

 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
มีรายละเอียด ดังน้ี

3. ใบเสรจ็รบัเงนิ

4. ใบสําคัญรบัเงนิ/บิล (กรณจีางบคุคล แนบสาํเนาบตัรประชาชน

    และทะเบยีนบานดวย)

5. ลายมอืชื่อผูเขารับการอบรมหรือประชุม

6. คําสั่งเดินทางไปราชการหรอืจัดประชมุ 

7. ตารางฝกอบรมหรือประชุมแบบใบเบกิคาใชจายในการเดินทาง

    มาราชการพรอมหนังสือรบัรองมาราชการ (แบบ 8708 สวน 1-2)

     ของโรงแรม (Folio)

12. บัญชีรายชื่อและรายละเอยีดของผูเขาพักแรม 

     ประกอบ Folio)

13. ลายมอืชื่อผูเขารับการอบรมหรอืประชมุแบบใบเบิก

     คาใชจายในการเดินทางมาราชการพรอม

     หนงัสือรบัรองมาราชการ (แบบ 8708 สวน 1-2)

14. หนงัสอืขอรับการสนับสนุนพาหนะ    มาราชการพรอมหนังสือรบัรองมาราชการ (แบบ 8708 สวน 1-2)

8. หนังสือเชิญเปนวิทยากร

9. แบบตอบรบัหนังสอืเชญิประชมุ

14. หนงัสอืขอรับการสนับสนุนพาหนะ

15. สาํเนาใบยืม

16. ใบรับรองแทนใบเสรจ็รบัเงนิ (บก.111)



1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และประชุมระหวางประเทศ 

   พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555   พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 5 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกคาใชจาย 

    ในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายในประเทศ

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 136 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเบิกคาใชจายในการ  

    เดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายประเทศและตางประเทศกรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณความไม  

    สงบทางการเมือง    สงบทางการเมือง



1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. หนางบใบสําคญัคูจายเงิน

3. ใบสั่งซ้ือหรือจาง PO 

10. หนังสืออนุมัติซ้ือหรือจางพรอมคําสั่งแตงตั้งกรรมการ

      ตรวจรับ

มีรายละเอียด ดังน้ี

3. ใบสั่งซ้ือหรือจาง PO 

4. ใบสงของ, ใบกํากับภาษี

   ใบเสรจ็รับเงิน หรือ ใบแจงหน้ี

5. รายงานผลการตรวจรับสิ่งของ  

6. รายละเอียดเสนอความตองการของหนวย

7. หนังสืออนุมัติความตองการซ้ือ หรือ จาง

11. สัญญาซ้ือ หรือ จาง พรอมหลักฐานของผูมอีํานาจ

      ลงนามในสัญญา

12. ใบฝากเงนิ เงินคํ้าประกันตามสัญญา หรอื หลกัประกัน    

      สัญญา

13. ใบเสนอราคาเฉพาะบริษัทที่ไดรับอนุมัติ

14. หนังสือขออนุมัติเงนิประจาํงวด7. หนังสืออนุมัติความตองการซ้ือ หรือ จาง

8. หนังสอือนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ หรือจาง

9. รายงานผลการจัดซ้ือ หรือ จางของคณะกรรมการ

14. หนังสือขออนุมัติเงนิประจาํงวด

15. หนังสืออนุมัติแผน/โครงการฯ/จัดกจิกรรม

16. ใบสลักหลังตราสาร



คาไฟและคาน้ําประปา

คาบริการไปรษณยี

ประกอบดวย ดังน้ี

คาบริการไปรษณยี

คาบริการโทรศพัท 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

(กรณทีําสัญญาจางเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเนต็) 



1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. รายละเอียดใบสําคัญประกอบฎีกา
11. หนังสือขออนุมัติเงินประจํางวด

12. หนังสืออนุมตัิงบประมาณ

มีรายละเอียด ดังน้ี

3. ใบผานรายการต้ังหน้ี

4. บันทึกขออนุมตัิเบกิจายเงนิ

5. บันทึกรายงานขอจาย

6. ใบแจงหนี้

7. ใบนําสงสิ่งของทางไปรษณียโดยชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ

8. ใบแจงคาใชบริการ

12. หนังสืออนุมตัิงบประมาณ

8. ใบแจงคาใชบริการ

9. ใบตรวจรับพัสดุ และไดรับอนุมัติใหเบิกจายเงิน

10. สัญญาจางทั่วไป และเอกสารแนบทายสัญญา



1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ    2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ    

    พ.ศ. 2560

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ

    สวนราชการ พ.ศ. 2553



คาเชาบาน

1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. รายละเอยีดใบสําคัญประกอบฎีกา

คารักษาพยาบาลปกติ และบํานาญ

1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. หนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการ

มีรายละเอียด ดังน้ี

2. รายละเอยีดใบสําคัญประกอบฎีกา

3. แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน 

4. ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน

5. แบบฟอรมติดใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน

   /ใบเสร็จรบัเงินของสถาบันการเงิน

6. สําเนาบัตรขาราชการผูขอเบิกสวสัดิการ

2. หนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการ

3. แบบขอเบิกเงินสวัสดิการคา รักษาพยาบาล 

4. รายละเอียดใบสําคญัประกอบฎีกา

5. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลจาก

    สถานพยาบาล

6. สําเนาบัตรขาราชการผูขอเบิกสวัสดิการ/6. สําเนาบัตรขาราชการผูขอเบิกสวสัดิการ

   /สําเนาการเปลี่ยน ช่ือ-สกุล

7. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร

8. หนังสอืขออนุมตัิเงินประจํางวด

9. รหสังบประมาณเงินประจํางวด

6. สําเนาบัตรขาราชการผูขอเบิกสวัสดิการ/

    สําเนาการเปลี่ยน ช่ือ-สกุล

7. สาํเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ

8. สาํเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ



 

 คาการศกึษาบุตร

1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. หนางบใบสําคัญเงินสวัสดกิาร 

มีรายละเอียด ดังน้ี

2. หนางบใบสําคัญเงินสวัสดกิาร 

3. รายละเอียดใบสําคญัประกอบฎีกา

4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การศึกษาบุตร (แบบ 7223)

5. สําเนาใบเกิดของบุตร หรือสําเนาทะเบียนบานของบุตร/สําเนาการเปลี่ยน  ชื่อ-สกุล ของบุตร

6. สําเนาบัตรขาราชการผูขอเบิกสวัสดิการ/สําเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล

7. หนังสือรับรองคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ7. หนังสือรับรองคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ

    ประกาศ ของสถาบันการศึกษาการใหเก็บคาบํารุงการศึกษา 

8. ใบเสร็จรับเงิน



1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.  2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

      และที่แกไขเพ่ิมเติม

2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

3. พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2547 และที่แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ พ.ศ. 2549 

    และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

5. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัตใินการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ.2551 

6. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 6. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

8. หนังสอืกรมบัญชกีลาง ดวนที่สดุ ท่ี กค 0408.5/ว 371 ลว 22 ก.ย. 60 เรื่องแนวทางการเบิกจายเงิน  

   สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหวางปการศึกษา



1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. หนางบใบสําคญั

3. หนังสืออนุมัติสั่งจาย จากกรมบัญชีกลาง

มีรายละเอียด ดังน้ี

3. หนังสืออนุมัติสั่งจาย จากกรมบัญชีกลาง

4. สําเนาหนาสมดุบัญชีเงนิผาก

5. เอกสารประกอบคําขอบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494

2. ระเบียบ กค. วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527

3. ขอบงัคับกระทรวงกลาโหม วาดวยบุคคลที่ทาํหนาที่ทหารและ การกําหนดสวนบาํนาญพิเศษ พ.ศ. 2497

4. หนังสอื สปง.กอ.รมน. ที่ 5106/1000 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 ขออนุมัติข้ันตอนและวิธปีฏิบัติการขอรับ 

   บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ



1. ฎีกาเบิกเงินอื่น

2. หนางบใบสําคญั

3. หนังสืออนุมัติเงินชวยเหลือพิเศษจากหนวยตนสังกัด

มีรายละเอียด ดังน้ี

3. หนังสืออนุมัติเงินชวยเหลือพิเศษจากหนวยตนสังกัด

4. สําเนาบัตรประชาชน

5. สําเนาใบมรณะบัตร

6. ทะเบียนจายตรง

7. สําเนาใบสาํคัญการสมรส

8. สําเนาบัตรประชาชนทายาท8. สําเนาบัตรประชาชนทายาท

9. สําเนาทะเบียนบาน

10. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝาก

11. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ



1. พระราชกฤษฎีการจายเงินเดือน เงนิป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดยีวกัน 

    พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือกรมบัญชกีลาง ดวนท่ีสุดที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ซอมความ   

    เขาใจเก่ียวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ 

    และลูกจางถึงแกความตาย



ขั้นตอนที่ 2 : เบิกเงินเขาระบบ New GFMIS Thai และเสนอฎีกาเบกิเงิน

ตอผูมีอํานาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกเงิน 

 ข้ันตอนการตรวจฎกีาและใบยมื

ตอผูมีอํานาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกเงิน 





แผนผังขั้นตอนการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online

ลงทะเบียนคมุ

ฎกีา/ใบยืม
เจาหนาที่ Maker 

เรียกรายงานสรุปจาย

เจาหนาที่ Maker 

บนัทกึการจายในระบบ KTB

ตรวจสอบ

เอกสาร

เสนอ ผอ.รมน. ภาค

/ผอ.รมน. จังหวัด 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

บนัทกึรายการจายเงิน ( ขจ.05)

ไมถูกตอง

สงให Authorizer อนมุติัจาย

นําเอกสารมา

บนัทกึบัญชี

ถูกตอง



การขอเปดบัญชีเงินฝากคลัง กรณีมีการจัดซ้ือจัดจาง 

ที่มีเงินประกันสัญญาหรือเงินมัดจํา

1. การขอเปดบัญชีเงินฝากคลงั

เมื่อหนวยมีการเบิกจายเงนิท่ีมีการจดัซ้ือจัดจาง และตองมีเงนิประกันสัญญาหรอืเมื่อหนวยมีการเบิกจายเงนิท่ีมีการจดัซ้ือจัดจาง และตองมีเงนิประกันสัญญาหรอื

เงนิมดัจําหนวยที่ยังไมเคยมีบัญชีเงนิฝากคลัง ตองทําหนงัสือถึง สปง.กอ.รมน. เพื่อขอเปด

บัญชเีงินฝากคลงั ประกอบดวย

- แบบฟอรมกรอกรายละเอยีดขอมูลของสวนราชการของกรมบัญชีกลาง

- สําเนาสัญญาซ้ือขาย / สัญญาจางทําของ

- สําเนาใบเสร็จรับเงินฝากประกันสญัญา- สําเนาใบเสร็จรับเงินฝากประกันสญัญา

2. สปง.กอ.รมน. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ขอใหเปดบญัชเีงินฝากคลงั 



เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ ระบบ KTB Corporate Online

ของ กอ.รมน. ภาคและจังหวัด 

  

     
           สปง.กอ.รมน. ทําหนาที่ Admin กําหนดสทิธิการเขาใชงานใน ระบบ 

KTB Corporate Online ใหกับ กอ.รมน. สวนภูมิภาค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่     KTB Corporate Online ใหกับ กอ.รมน. สวนภูมิภาค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่

1. ใหหนวยสงคําสั่งแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบตัิหนาท่ีในระบบ KTB Corporate Online พรอมแนบ

รายละเอียดบุคคลสง สปง.กอ.รมน. 

2. เม่ือกําหนดสิทธเิรียบรอยแลว รหัสผานจะถูกสงไปยังผูมีสิทธิโดยตรงท่ี E-Mail

ตามรายละเอียดขอมูลผูปฏิบัติหนาที่จากธนาคารกรุงไทย สนง.ใหญตามรายละเอียดขอมูลผูปฏิบัติหนาที่จากธนาคารกรุงไทย สนง.ใหญ

3. เม่ือเจาหนาที่หนวยไดรับรหัสผานแลว สมารถดําเนินการไดตอไป





แผนผงัขั้นตอนการตรวจสอบงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ของหนวยเบิกคลัง

เอกสารการเงิน

ลงทะเบยีนคมุการเบิกจายเงินและหลักฐานใบสําคัญและใบยมื

เรียกงบทดลองประจําเดือนและประจําปจาก

ระบบ New GFMIS Thai

ตรวจสอบความถูก

ตองของงบทดลอง
ตรวจสอบกับบัญชีแยกประเภท

ไมถูกตอง

ตรวจสอบความถูกตองของ

งบทดลองครอบคลุม 5 รายการ ดังน้ี

    1. ตรวจสอบดลุบัญชี

    2. บัญชีพักนําสงเงิน ตองของงบทดลอง

เสนอ ผอ.รมน.ภาค

/ผอ..รมน. จังหวัด หรือผู

ที่ไดรับมอบหมาย

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุง

ติดตามผลการปรับปรุงในระบบ

ถูกตอง

เสนอ สตง. 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

    2. บัญชีพักนําสงเงิน

    3. บัญชีพักสนิทรัพย

    4. บัญชีเงินสด

    5. บัญชีเงินฝากธนาคาร



ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของหนวยเบิกจาย กอ.รมน.
ศึกษาเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี

ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

ปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

   1.ดานความถูกตอง : แสดงยอดคงเหลือและการเคล่ือนไหวของบัญชีแยกประเภทตามที่กําหนด

   2.ดานความโปรงใส : การเปดเผยขอมูลทางบัญชีตอสาธารณะ

   3.ดานความรับผิดชอบ : สงรายงานการเงินให สตง.  ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถดัไป

 

ดําเนินการปรับปรุงและปดบัญชีประจําปใหเรียบรอยและสอบทานเอกสาร

หลักฐานท่ีเกี่ยวของพรอมรายงานผานระบบ GAQA กอน 1 พ.ย. ของทุกป

ติดตามผลการตรวจสอบการประเมินผลดานบัญชีจาก

กรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

 ดําเนินการแกไขตามขอทักทวงของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 

ใหเรียบรอยโดยเร็ว



ขอสังเกตงานดานบัญชีในการจัดทํารายงานการเงินประจําป
      1. ข้ันตอนการนําสงเงินประเภทเบิกเกินสงคืน ขอใหบันทึกบัญชีใหครบถวนตามขั้นตอนท่ีกรมบัญชีกลาง 

   กําหนด กรณีที่มียอดคงคางในงบทดลองใหหนวยตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง

2. การปรับปรุงคาสาธารณูปโภคคางจาย ณ วันสิ้นปงบประมาณ ขอใหหนวยเรงดําเนนิการติดตามใบแจงหน้ี  

    คาสาธารณูปโภคคางจาย เพ่ือรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีน้ัน ๆ    คาสาธารณูปโภคคางจาย เพ่ือรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีน้ัน ๆ

3. กรณีที่หนวยมลีูกหนี้เงินยืมคงเหลือในงบทดลอง ณ วันส้ินปงบประมาณ ขอใหหนวยจัดทําหนังสอืยืนยนัยอด

    ลูกหน้ีคงเหลือ เพ่ือแนบประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจําป ของ กอ.รมน. จาก สตง.

4. เอกสารการเบิกจายเงินของหนวย จะตองเก็บไวในที่ปลอดภัย เพ่ือรองรับการตรวจสอบ เมื่อ สตง. รองขอ




