
บทสรุปการเรียนรู้/ สรุปรายงานการถอดบทเรียน 
(Executive Summary) 

******************************************** 
 
ช่ือเรื่องการจัดการความรู้  ถอดบทเรียน “ทํางานการเงินอย่างไรให้ถูกใจถูกระเบียบ”       
 

รายชื่อทีมจัดการความรู้  
๑. ทีมจัดการความรู้  

(๑) นายนันท ์ ฉัตรพรมราช    ตําแหน่ง  รก.นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  
(๒) นางพัชรา  สายอร่าม   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
(๓) พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ   ตําแหน่ง  นักจดัการงานทั่วไปชํานาญการ   
(๔) นางอรสา  ลัดขุนทด   ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
(๕) นายอํานวย  ผิวผา   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
(๖) นางจุฑารตัน์  ศรีทร   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
(๗) นางสนธยา  ฤทธ์ิจีน   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๘) นางจรญัญา  สันติทวีชนะ   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๙) นางสุจิตรา  เมฆะวัฒนะ   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๑๐) นางพูนทรัพย์  สุกรินทร ์  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๑๑) นางสาวจันทนา  ม่วงจนัทึก   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๑๒) นางสาวขวัญจิตร์  จริุตร์โชติกานต์  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
(๑๓) นายประสพโชค  เต่าหลาย   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏบัิติงาน 
(๑๔) นางสาวดวงใจ  ขวานทอง   ตําแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี ๓ 
(๑๕) นางปิยะวรัตน์  อ่อนจันทร์   ตําแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี ๓ 
(๑๖) นางจามรี  เปล่งรัศมีกุล   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๑๗) นางฐิติพร  วรวิสุทธิวงศ์   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
(๑๘) นางเด่นดวง  เสียงดัง   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๑๙) นางสาวสุทิภรณ์  บรรจงปรุ  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
(๒๐) นางสาวสุชาวดี  ภู่หมื่นไวย  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี   

    

๒. ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน  
(๑) นางพัชรา  สายอร่าม     ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
(๒) นางสนธยา  ฤทธ์ิจีน      ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๓) นางสาวดวงใจ  ขวานทอง    ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๓  
(๔) นางจรญัญา  สันติทวีชนะ   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๕) นางสุจิตรา  เมฆะวัฒนะ   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 



 ๒

(๖) นางพูนทรพัย์  สุกรินทร ์   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๗) นางสาวจนัทนา  ม่วงจันทึก   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
(๘) นางสาวดวงใจ  ขวานทอง    ตําแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี ๓ 
(๙) นางปิยะวรัตน์  อ่อนจันทร์   ตําแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี ๓ 
(๑๐) นางจามรี  เปล่งรัศมีกุล   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๑๑) นางฐิติพร  วรวิสุทธิวงศ์   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
(๑๒) นางเด่นดวง  เสียงดัง   ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๑๓) นางสาวสุทิภรณ์  บรรจงปรุ  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
(๑๔) นางสาวสุชาวดี  ภู่หมื่นไวย  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

๓. ทีมสรุปรายงานการถอดบทเรียน 
(๑) นางสาวสทุิภรณ์  บรรจงปรุ     ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

     (๒) นางสาวสุชาวดี  ภู่หมื่นไวย    ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   
 
เหตุผล/ ความเป็นมา  
 ตามที่กรมควบคุมโรคได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัดได้มีการดําเนินการจัดการความรู้ตามตัวช้ีวัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้บรรลุตามตัวช้ีวัดดังกล่าว  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่ม
บริหารทั่วไปจึงได้กําหนดให้กลุ่มงานภายในได้จัดให้มีการดําเนินการจัดการความรู้ขึ้น  ซึ่งกลุ่มงานการเงิน
และบัญชีได้เลือกหัวข้อในการจัดการความรู้เรื่อง ถอดบทเรียน “ทํางานการเงินอย่างไรให้ถูกใจถูก
ระเบียบ”  และได้นําการจัดการความรู้นี้มาเป็นตัวช้ีวัดในการทําหนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ของกลุ่มบริหารทั่วไปด้วย   
 งานการเงินและบัญชี  เป็นงานในสังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป  ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖  มีหน้าที่
หลักในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และให้ได้ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ กพร. กําหนด  เนื่องจากงานเบิกจ่ายมี
กระบวนการการดําเนินงานหลายขั้นตอน  ต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง   
โดยผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีผู้รับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักวิชาการที่ทํางานอยู่ตามกลุ่มโรค  ทําให้อาจจะไม่เข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่าย,หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ     อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในงานการเงินบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ
และขั้นตอนการเบิกจ่ายมากเท่าที่ควร มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันบ่อยทําให้เกิดความสับสนในงานของ
ตน และหน่วยงานก็ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิก  ได้มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และขั้นตอนเบิกจ่ายมากข้ึน  เพื่อสามารถตอบประเด็นข้อซักถามจากกลุ่มงาน
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น  อีกทั้งกลุ่มงานต่างๆ ได้มีความรู้ในขั้นตอน
และระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น  จึงได้จัดให้มีการดําเนินการจัดการความรู้  โดยใช้กระบวนการถอด
บทเรียนจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงานในแต่ละเรื่อง  โดยผู้เข้าร่วมในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้แก่ 



 ๓

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีทุกท่าน  คณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มบริหารทั่วไป  ซึ่งผลสําเร็จที่จะ
ได้รับคือ  การจัดทําเล่มคู่มือแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและมีการเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่ม
งานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในงานการเงินและบัญชีได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และขั้นตอน 

เบิกจ่ายมากข้ึน  เพื่อสามารถตอบประเด็นข้อซักถามจากกลุ่มงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น 

๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานต่างๆ เข้าใจในระเบียบเบิกจ่ายฯ สามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ได้อย่างถูกต้อง 

๓. เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน “เบิกจ่ายอย่างไร  ให้ถูกใจถูกระเบียบ” เผยแพร่ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

 

ผลผลิต 
คู่มือการปฏิบัติงาน “เบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกใจถูกระเบียบ” จํานวน ๑ เรื่อง 

 
เป้าหมาย 

๑. เจ้าหน้าที่ในงานการเงินและบัญชีมีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบ ฯ และแนวทาง/ขั้นตอน
เบิกจ่ายมากขึ้น  สามารถตอบประเด็นข้อซักถามจากกลุ่มงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
และสามารถดาํเนินการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น  และบรรลุผลตัวช้ีวัดตามคํารับรองของหน่วยงาน   

๒. ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายในกลุม่งานต่างๆ สามารถส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง 
๓. มีคู่มือการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกลุ่มงานต่างๆ  

 

ผลการดําเนินงาน  
 งานการเงินและบัญชี  กลุม่บริหารทั่วไป ได้ดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มบริหารทั่วไป  ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อกําหนด
แนวทาง วิธีการ และแผนการจัดการความรู้ให้ความเห็นชอบในการเลือกหัวข้อที่จะทํา KM ร่วมกัน  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไปและคณะกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน  
 
 
 
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มบริหารทั่วไป  ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 



 ๔

๒. จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามแบบฟอร์มและรายงานความก้าวหน้าตาม
แผนการจัดการความรู้ เสนอผู้อํานวยการฯ และกลุ่มพัฒนาองค์กร เรียบร้อยแล้ว 

๓. ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑  ในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในหัวข้อ 
การยืมเงินราชการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การประชุม   ผู้เข้าร่วมจัดการความรู้ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ในงานการเงินและบัญชี และคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มบริหารทั่วไป  ได้เชิญ คุณสนธยา  
ฤทธ์ิจีน  และคุณดวงใจ  ขวานทอง  ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกลุ่มงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนว
ทางการทํางานตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบหลักฐานการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ  การ
ตรวจหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต้องตรวจหลักฐานอย่างไร  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการส่งหลักฐานไม่ครบของแต่ละกลุ่มงานทําให้
การเบิกจ่ายมีความล่าช้าและการให้คําแนะนําที่ถูกต้อง     

 
 
 
 
 
 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครัง้ที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 

๔. ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  ในหัวข้อ การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเบิกค่าใช้
สอยและวัสดุในโครงการ และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นที่
พบบ่อยในการเบิกจ่าย 

๔. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําองค์ความรู้มาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน “เบิกจ่ายอย่างไร 
ให้ถูกใจถูกระเบียบ” พร้อมจัดทําเล่มคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้กับทุกกลุ่มงาน  

 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนรายละเอียดในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน “เบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกใจถูกระเบียบ” 
 

๖. จัดทําบทสรุปการเรียนรู้  เสนอท่านผู้อํานวยการฯ และส่งกลุ่มพัฒนาองค์กรตามลําดับต่อไป 



 ๕

จุดแข็งในการปฏิบัติงาน 
 

๑. มีทมีงานที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ชัดเจน  กําหนด 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานได้ชัดเจน 

๒. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู้ที่เพียงพอ ซึ่งกลุ่มบริหารไดต้ั้งงบประมาณไว้ใน 
โครงการเพื่อใช้ดําเนินการจัดการความรู้ให้สําเร็จตามแผนฯที่วางไว้ 

๓. ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมจากเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานส่งผลใหก้ารจัดการ 
ความรู้สําเร็จลลุ่วง 
 

จุดอ่อนปัญหา/อุปสรรคที่พบ  
๑. การจัดประชุมในการจัดการความรู้ของกลุ่มงานขาดความต่อเนื่อง  เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนใหญ่มีภาระในงานประจําซึ่งมีเวลาที่สะดวกไม่ตรงกัน  วิธีแก้ปัญหาคือก่อนดําเนินการจัดประชุมได้มีการ
สอบถามวันที่ผู้เข้าร่วมประชุมสะดวกตรงกัน เพื่อกําหนดวันเวลาที่จะประชุมทําให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ กําหนดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

๒. บุคลากรในกลุ่มงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ต้ังแต่การจัดการ
ความรู้คืออะไร  กระบวนการทําอย่างไร และยังไม่เห็นถึงความสําคัญของการทํา KM เนื่องจากมีภาระใน
งานประจํามากจึงไม่มีเวลาในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน  
๑. ขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ (ตามเอกสารแนบ) 
๒. ขั้นตอนของการตรวจสอบใบสําคัญ  ต้ังแต่การตรวจ Unit cost  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

อัตราการเบิกจ่ายของ สคร.๕ และต้องตรงกับงบประมาณที่ต้ังไว้ในโครงการของแต่ละกลุ่มงาน การแนบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายและการลงลายมือชื่อในใบสําคัญต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้
คณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มบริหารทั่วไป ได้นําองค์ความรู้มาจัดทําเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน  ”เบิกจ่าย
อย่างไรให้ถูกใจถูกระเบียบ” เพื่อใช้สําหรับเป็นหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราการเบิกจ่ายและเอกสารหลักฐานที่
ต้องใช้ในการเบิก   ให้แก่เจ้าหน้าที่ของงานการเงินและบัญชีและกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือนี้ได้อ้างอิง
กับหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคและเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 

๓. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ดังนี้ 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หากมีการจ่าย
ค่าลงทะเบียน  ให้ถือว่าการเดินทางนั้นเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเบิกค่าที่
พักในลักษณะจ่ายจริงเท่านั้น  พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าที่พักและ Folio มาด้วยทุกครั้ง 
- การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะในการเบิกค่าที่พักจะต้องเบิกในลักษณะเดียวกัน เช่น 
เบิกแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง ทั้งคณะ 
- การลงลายมือชื่อในใบสําคัญไม่ครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
- กลุ่มงานอ้างอิงแหล่งของเงินผิดผลผลิต ทําให้เมื่อส่งเบิกไม่ถูกต้องตามเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  



 ๖

- การเบิกค่าวิทยากรไม่เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
- การยืมเงินทดรองราชการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ต้ังไว้คือ กําหนดให้กลุ่มงานส่งหลักฐาน
และสัญญายืมเงินภายในวันพุธและงานการเงินฯ จะจ่ายเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน
วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  และการยืมเงินราชการที่ต้องใช้เงินในจํานวนที่มากจะต้องส่ง
หลักฐานและสัญญายืมเงินล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์  เนื่องจากจะต้องส่งเบิกในระบบ 
GFMIS ซึ่งต้องรอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้ามาถึงจะเขียนเช็คจ่ายให้กลุ่มงานได้ 

 

ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดข้ึน 
๑. เล่มคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน”เบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกใจถูกระเบียบ” ซึ่งจะเผยแพร่ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

สิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรทําต่อไป 
๑. การสอนงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในระหว่างเจ้าหน้าที่ในกลุม่งาน  
๒. การช้ีแจงหรือบอกกล่าวเร่ืองราวที่มีการปรับปรุงหรือมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ให ้    

ได้รับทราบโดยทั่วไป 
 

ปัญหา/อุปสรรค  
๑. การจัดประชุมในการจัดการความรู้ของกลุ่มงานขาดความต่อเนื่อง  เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนใหญ่มีภาระในงานประจําซึ่งมีเวลาที่สะดวกไม่ตรงกัน   
๒. บุคลากรในกลุ่มงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ต้ังแต่การจัดการ

ความรู้คืออะไร  กระบวนการทําอย่างไร และยังไม่เห็นถึงความสําคัญของการทํา KM เนื่องจากมีภาระใน
งานประจํามากจึงไม่มีเวลาในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 

สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
๑. กําหนดวันแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้ชัดเจน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
๒. จัดกระบวนการทํางานใหม่ลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นลง เพื่อให้มีเวลาในการดําเนินการ

จัดการความรู้และแสวงหาความรูในกลุ่มงานมากขึ้น 
๓. ศึกษาระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ จากเว็บไซต์/หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางและ 

กองคลังอย่างสม่ําเสมอ 
 

นางสาวสุทิภรณ์  บรรจงปรุ   ผู้สรุป  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
นางสาวสุชาวดี  ภู่หมื่นไวย  ผู้สรุป 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

                 
  

 



 ๗

ขั้นตอนการเบิกเงินงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 
 

 

  

 
 
นางสนธยา ฤทธิ์จีน 

  
- รับใบสําคัญ,ใบยืมเงิน จากกลุ่มงาน 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของเอกสารหลักฐาน 
- ส่งตัดงบประมาณ 

ทุกวันทําการ 

นางเด่นดวง เสียงดัง  
นางจามรี เปล่งรศัมีกุล 

 - ตัดงบประมาณตามผลผลิต  
นางเด่นดวง เสียงดัง (ผลผลิตท่ี 
๒,๔ ) 
นางจามรี เปล่งรศัมีกุล (ผลผลิตท่ี 1
๑,๓,๕) 

 
 

๑-๓ วัน 

นางเด่นดวง เสียงดัง  
นางจามร ีเปลง่รัศมีกุล 
นางพูนทรัพย์ สุกรินทร ์

 - จัดทําหน้างบประกอบฎีกาขอเบิก
เงิน (ขบ.๐๑),(ขบ.๐๒) 
 ๑-๕ วัน 

นางพูนทรัพย์ สุกรินทร์ 
นางสาวสุชาวดี ภู่หมื่นไวย 

 - บันทึกการขอเบิกเงินในระบบ 
GFMIS  

๑ วัน 

กรมบัญชีกลาง 
 - ตรวจสอบรายละเอียดการขอเบิก

ในระบบ GFMIS 
 

๑ วัน 

กรมบัญชีกลาง 

  
- โอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน 
 

๒ วัน 

เริ่มต้น

รับใบสําคัญ,ใบยืมเงิน ,
ตรวจสอบใบสําคัญจาก 

กลุ่มงาน 
 

จัดทําหน้างบใบสําคัญ
ประกอบฎีกาขอเบิก 
การเบิกในระบบ 

GFMIS 

ตัดงบประมาณ
ตามผลผลิต 

ประมวลผลในระบบ
GFMIS

บันทึกการขอเบิกใน
ระบบ  GFMIS 

กรมบัญชีกลาง
อนุมัติการ
จ่ายเงิน



 ๘

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิ ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 

นางพูนทรัพย์ สุกรินทร์ 

  
- ตรวจสอบการโอนเงินในบัญชีเงิน
ฝากหน่วยงาน ๑ วัน 

นางจรัญญา สันติทวีชนะ 

 - สรุปเช็ค, รายละเอียดตามรายการ
ท่ีขอเบิกเงิน 
- พิมพ์เช็ค ๑ วัน 

นางจรัญญา สันติทวีชนะ 

  
- นําเช็ค ผู้บริหารลงนามในเช็ค 

 
๑ วัน 

นางจรัญญา สันติทวีชนะ 

 - จ่ายเช็คหรือเงินสดให้ผู้รับผิดชอบ 
(กรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน) ๑ วัน 

นางจรัญญา สันติทวีชนะ 

 - จ่ายเช็คเจา้หนี้ (กรณีเป็น
บุคคลภายนอก) ๑ วัน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

ตรวจสอบการโอนเงิน
เข้าบัญชีหน่วยงาน 

สรุปเช็ค,เขียนเชค็,
ทะเบียนคุมเชค็,

รายละเอียดการจ่ายเงิน 

นําเช็คเสนอ
ผู้บริหารลงนาม

จ่ายเช็ค,เงินสด

จ่ายเช็คชําระหนี้แก่
เจ้าหนี ้


