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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเพ่ือเป็น
แนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 
 เอกสารฉบับนี้เริ่มตั้งแต่รับหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากหน่วยงานภายในจนถึงขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 หน่วยงาน หมายถึง  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
 ผู้อนุมัต ิ  หมายถึง  ปศุสัตว์เขต 5 หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค่าใช้จ่าย หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ของ    
ส่วนราชการ หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ     
ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือ        
งบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
 ใบส าคัญค่าใช้จ่าย หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน เอกสารใบแจ้งหนี้ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหน้าหน่วยงาน ปศุสัตว์เขต 5 ท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 4.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
      4.2.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับเรื่อง รับเอกสารจากส่วน/ฝ่ายในหน่วยงาน โดยตรวจสอบ
รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มการตรวจสอบและล าดับการ
ด าเนินงานของกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง 
      4.2.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสาร และเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
     1. เจ้าหน้าที่งานการเงินของหน่วยงานตรวจสอบเกสารตามที่หน่วยงานย่อยส่งมาขออนุมัติ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ  
     2. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติจ่ายเงิน 
     3. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS  
     4. ตรวจสอบรายการขอเบิกท่ีได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 
     5. เรียกดูรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน 
     6. ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี พร้อมออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับจ้าง 
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แผนผังกระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน/ฝ่าย ท าเอกสารใบส าคัญ 

เจ้าหน้าที่การเงินรบัเอกสาร/ใบส าคัญ 
-  เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-  เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
-  ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเลา่เรียนบุตร 
-  ลูกหนี้เงินยืม 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
 

เจา้หน้าที่การเงินตรวจสอบใบส าคัญ 

ผล ส่งเร่ืองคืนเพื่อแก้ไข 

เจ้าหน้าที่การเงินคุมเงนิงบประมาณวางขอเบิกในระบบ GFMIS 

เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติเบิกจา่ยเงิน 

ปศุสัตว์เขต ๕ / ผู้รับมอบหมายลงนามอนุมัติเบิกจ่าย 

เขียนเช็คสั่งจ่าย 

เจ้าหน้าที่การเงินแจง้ผู้มีสทิธิ์รับเช็ค 

ติดตามใบเสร็จ 

สิ้นสุด 

จัดท างบเดือน ใบส าคัญ ประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือน 
รอการตรวจสอบจาก สตง. / ตสน. 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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5. Work  Flow  กระบวนการ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1 

 

1. ส่วน/ฝ่าย ส่งเอกสารใบส าคัญ ได้แก่ 
      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
และฝึกอบรม 
      - ค่าวัสดุ 
      - ค่ารักษาพยาบาล 
      - ค่าเล่าเรียนบุตร 
      - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
      - ใบส าคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืม  
      - ใบยืมเงินงบประมาณต่างๆ 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

3 วัน   

2 2. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบใบส าคัญคู่
จ่ายเงิน 
    ไม่ผ่าน ส่งเรื่องคืนเจ้าของเพื่อแก้ไข 
    ผา่น  เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการ
ตามข้อ 3.  
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 
 

2 วัน   
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3 

 

3. เจ้าหน้าที่การเงินคุมเงินงบประมาณ วาง
ขอเบิกในระบบ GFMIS  
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

2 วัน   

4 4. เจ้าหน้าท่ีการเงินขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

3 วัน   

5 5. ปศุสัตว์ เขต 5 / ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย       
ลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

ปศุสัตว์เขต 
5 / ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

1 สัปดาห ์   

6 6. เจ้าหน้าท่ีการเงินเขียนเช็คสั่งจ่าย 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

2 วัน   

7 7. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็ค และ
จ่ายเช็คพร้อมลงทะเบียนคุมการจ่ายพร้อมทั้ง
ติดตามใบเสร็จ 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

2 วัน   

8 8. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินท างบ
เดือน ใบส าคัญ ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ประจ าเดือน รอการตรวจสอบจากสตง./ 
ตสน.  
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

1 วัน   

 



5 
 

หมายเหตุ ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงื่อนไขท่ีส าคัญในการด าเนินงาน 
   ความหมายสัญลักษณ์  (ไม่ต้องแสดงในคู่มือ) 

  เริ่มต้นและลงท้าย (terminal)   แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของโปรแกรมหลัก 
และโปรแกรมย่อยสิ้นสุดของกระบวนการ 

  การปฏิบัติงาน (process)  แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  การตัดสินใจ (decision)  แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  การเตรียมการ (preparation)   แทนจุดก าหนดชื่อข้อมูลหรือค่าเริ่มต้นต่างๆ 
  ทิศทาง (flow line)   แทนทิศทางขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกัน 
      ตามหัวลูกศรชี้ 
  หมายเหตุ (annotation)  แทนจุดที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหมายเหตุของ 

จุดต่างๆ ที่แสดงในผังงานด้วยสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน 
  จุดเชื่อมต่อ (connector)  แทนจุดเชื่อต่อของผังงานเมื่อใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้ดูง่าย 

(กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า) 
 
6. ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
 6.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารใบส าคัญจาก ส่วน/ฝ่าย ได้แก่ 
      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
      - ค่าวัสดุ 
      - ค่ารักษาพยาบาล 
      - ค่าเล่าเรียนบุตร 
      - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
      - ใบส าคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืม  
      - ใบยืมเงินงบประมาณต่างๆ 
 6.2 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายเงิน 
      ไม่ผ่าน ส่งเรื่องคืนเจ้าของเพ่ือแก้ไข 
      ผ่าน  เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการตามข้อ 6.3  
 6.3 เจ้าหน้าที่การเงินคุมเงินงบประมาณ วางขอเบิกในระบบ GFMIS  
 6.4 เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6.5 ปศุสัตว์เขต 5 / ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
 6.6 เจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็คสั่งจ่าย 
 6.7 เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็ค และจ่ายเช็คพร้อมลงทะเบียนคุมการจ่ายพร้อมทั้งติดตาม
ใบเสร็จ 
 6.8 รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินท างบเดือน ใบส าคัญ ประกอบการเบิกจ่ายเงินประจ าเดือน รอ
การตรวจสอบจากสตง./ ตสน.  
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7. มาตรฐานงาน 
 ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 
 8.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
 8.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 8.3 ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญทุกหมวดรายจ่ายจากหน่วยงาน ตสน./สตง.  

9. เอกสารอ้างอิง 
 9.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 8          
พ.ศ. 2553 ) 
 9.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554 
 9.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
 9.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ          
พ.ศ. 2553  
 9.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.2524  
 9.6 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
 9.7 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556  
 9.8 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 81 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศ 
 9.9 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศ 
 9.10 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 78 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 เรื่อง การเบิก
ค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
 9.11 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 9.12 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เรื่อง การยกเว้น    
ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการจัดอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  
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10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 10.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 10.2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 10.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 10.4 ใบเบิกเงินค่าปฏิบัติงาน 
 10.5 ใบส าคัญรับเงิน 
 10.6 สัญญายืมเงิน 
 10.7 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
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