
ตารางท่ี  2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (การวิเคราะห์  SIPOC) 
กระบวนการ  :  กระบวนกำรกำรเบิกจ่ำยเงิน 

Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Process   Description 
         กระบวนกำรเบกิจ่ำยเงิน : เป็นกระบวนกำร
ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรเบกิจ่ำยเงินให้ถูกตอ้ง  
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคับ มติ ครม. และ
มำตรกำรประหยัดของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร   โดย เริ่มตั้งแต่กำรรับเรื่อง  ตรวจสอบ
หลักฐำน เสนออนุมัติจัดท ำรำยกำรขอเบิก  ออกหนงัสอื
รับรองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย  จนถึงกำรจ่ำยเงิน   
เพื่อใหผู้้มสีิทธ์ิหรือเจ้ำหนี้ของส่วนรำชกำรได้รบัเงิน
อย่ำงรวดเร็ว มีประเภทของกำรเบิกจ่ำยเงิน อำทิเช่น 
   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำม แผนงำน/โครงกำร 
   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัด ุ
   - ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค  
             ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. เงินที่เบิกจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. ผู้มีสิทธ์ิ  
      - บุคลำกรใน
สังกัด สป. 
      - บุคคลภำยนอก 
เ ช่ น  ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
บ ำนำญ เป็นต้น 
   2. เจ้ำหนี้ของส่วน
รำชกำร (บริษัท /ห้ำง
หุ้นส่วน/ร้ำนค้ำ) 
 
 
 
 

   หน่วยงำนใน สป. 
(ส่วนกลำง)  
ยกเว้น กศน., กคศ., 
สช. 
 
 
 
 
 
 



Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
 
 
   1. หน่วยงำนภำยใน 
สป. 
   2. ส ำนัก
งบประมำณ 
   3. กรมบญัชีกลำง 

 
 
   1. เรื่องขอเบิกจ่ำยเงิน 
 
   2 .ร ะ เบี ย บ ก ฎ ห ม ำย ที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
      - ร ะ เบี ย บ ก ำ ร เบิ ก
จ่ำยเงินจำกคลังกำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรน ำเงินส่งคลั ง 
พ.ศ. 2551 
      - พ ร ะ ร ำช ก ฤ ษ ฎี ก ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
      - ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
      - ร ะ เ บี ย บ ส ำ นั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ .ศ .2 5 3 5  แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม  ฯลฯ 
 
 
 

 
Process (Map) 
   1. รับเรื่องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
 
   2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิก
จ่ำยเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 
 
 
 
   4. กรมบญัชีกลำง 
 
 
 
 
   5. หน่วยงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำง 
 

  
 
 
   3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS 
 
 
 
   4. ใบแจ้งหนี ้
 
 
 

 
   3. น ำเสนอผูม้ีอ ำนำจอนมุัต ิ
 
   4. จัดท ำรำยงำนขอเบิกเงินจำกคลงั ในระบบ GFMIS 
 
   5. จัดท ำทะเบียนคุมรำยกำรขอเบิก จำกระบบ 
GFMIS 
 
   6. จัดท ำหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง 
 
   7. จ่ำยเงินใหผู้้เกี่ยวข้อง 
       7.1 กรณีจ่ำยตรง 
            7.1.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชี 
            7.1.2 ติดต่อประสำนงำนเจ้ำหนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   6. กรมบญัชีกลำง     5. เงินงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      7.2 กรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 
           7.2.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชี 
           7.2.2 ตรวจสอบเอกสำรกำรจ่ำยเงิน 
           7.2.3 ติดต่อประสำนงำนให้ผูม้ีสทิธ์ิรับเงินมำ
รับเงิน 
           7.2.4 จ่ำยเช็ค/เงินสด 
           7.2.5 บันทึกกำรจ่ำยเงิน 
   8. ส่งเอกสำรหลักฐำนไปงำนบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
   2. หลักฐำนกำร
เบิกจ่ำย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   3. งำนบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตสน.สป. และ สตง. 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรต่อกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1     1. รับเรื่องขอเบิกเงินจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
ดังนี ้
       1.1 งำนบริหำรทั่วไป รบัเรื่องขอเบิก
เงินเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงและเบิกเงิน
อุดหนุนทั่วไปในบญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์
      1.2 งำนงบประมำณและบัญชีรบัเรื่อง
เบิกเงินต่ำงๆ นอกเหนือจำกข้อ 1 ที่รับรอง
ยอดเงินงบประมำณแล้ว 
      1.3 งำนกำรเงินและสวัสดิกำรรับเรือ่ง
ส่งหลักฐำนที่ได้ยืมเงินใช้จ่ำย 

     หลักฐำนกำรขอ
อนุมัติเบกิจ่ำย 

งำนตรวจสอบ 

2     2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ   

 ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมที่
กฎหมำย ระเบียบ ก ำหนดให้
เบิกจ่ำยได้ 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสำรประกอบกำรเบกิจ่ำย 

 ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/
โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ด ำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำน
กำรใช้จ่ำยเงินได้ทัน ภำยใน 3 วัน
ท ำกำร  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
 

 
 
 

งำนตรวจสอบ 

รับเรื่องจำก 
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  โดยแยกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ขอเบิกดังนี ้
   2.1  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำม/
แผนงำน/โครงกำร 
   2.2  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร    
   2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัด ุ
   2.4 ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค 

 
5 วัน 

 
3 วัน 
2 วัน 
3 วัน 

   

3     3. จัดท ำบันทึกเสนอปลัดฯ อนุมัติ โดยใน
หนังสือต้องระบุรำยละเอียด 
        3.1 งบประมำณที่ใช้ ได้แก่ แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำร งบรำยจ่ำย 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ำมี) 
       3.2 อ้ำงอิงระเบียบทีเ่กี่ยวข้องในกำร
เบิกจ่ำยเงิน 
        3.3 จ ำนวนเงิน 
        3 .4 ผู้มีสิทธิรบัเงิน 
        3.5 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
        3.6 กรณีล้ำงหนีเ้งินยืม ให้ระบุเลขที่ 
สัญญำยืม ประเภทเงินยืม ช่ือผู้ยมื 

10 นำที 
 
 

    บันทึกเสนอปลัดฯ
อนุมัต ิ

งำนตรวจสอบ 

4     4. จัดท ำร่ำงเอกสำรรำยกำรขอเบกิเงินใน
ระบบ GFMIS ตำมแบบฟอรม์ ขบ.01 และ 
ขบ.02 ส่งใหเ้จ้ำหน้ำทีร่ับผิดชอบด ำเนินกำร
บันทึกรำยกำรขอเบกิในระบบ GFMISตำม
ประเภทกำรเบกิเงิน ดังนี้ 
      4.1 กำรขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่
อ้ำงอิงใบสัง่ซื้อ/สั่งจ้ำงและจ่ำยผ่ำนส่วน
รำชกำรใหร้่ำงในแบบฟอร์ม ขบ.02 

5 นำที 
(5 นำที) 

   จัดท ำรำยกำรขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS ผิดพลำดได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 จำกรำยกำรขอเบิกเงิน
ทั้งหมด 
 

   แบบขอเบิกเงินใน
ระบบGFMIS  
   - แบบ ขบ.01 
   - แบบ ขบ.02 

งำนตรวจสอบ 

จัดท ำรำยกำรขอเบิกเงิน 
จำกคลังในระบบ GFMIS 

น ำเสนอผู้มีอ ำนำจ 
อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

       4.2 กำรขอเบิกเงินงบประมำณที่
อ้ำงอิงใบสัง่ซื้อ/สั่งจ้ำงและจ่ำยตรงใหผู้้ขำย 
ให้ร่ำงในแบบฟอร์ม ขบ.01 
       4.3 กำรขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่
อ้ำงอิงใบสัง่ซื้อ/สั่งจ้ำง และจ่ำยตรงใหผู้้ขำย 
ให้ร่ำงในแบบฟอร์ม ขบ.02 

5     5. บันทึกทะเบียนคุมเงินทีเ่บกิจำกคลัง
เงินงบประมำณเงินฝำกคลงั เมื่อบันทึก
รำยกำรขอเบิกเงินในงบประมำณในระบบ 
GFMIS เรียบร้อยแล้ว ด ำเนินกำรบันทึกใน
ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจำกคลงั เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วต่อกำรตรวจสอบยืนยันยอด
กำรขอเบิกจ่ำยเงินประกอบด้วย 

 ล ำดับทีท่ะเบียนคุม 
 วัน เดือน ปี ที่ขอเบิกจ่ำยเงิน 
 เลขทีเ่อกสำรจำกระบบ GFMIS 
 รำยกำรขอเบิก (ประเภทค่ำใช้จ่ำย) 
 จ ำนวนเงินที่ขอเบกิจ่ำยเงิน 

5 นำที 
(5 นำที) 

    ทะเบียนคุมรำยกำร
ขอเบิก 

งำนตรวจสอบ 

6     6.1 จัดท ำหนังสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ 
ที่จ่ำย ตำมแบบฟอรม์ที่กรมสรรพำกร
ก ำหนด และหักภำษีตำมเกณฑ์ ดังนี ้

 บุคคลธรรมดำ กำรซือ้/จ้ำง ครัง้
หนึ่งตั้งแต่ 10,000 บำทข้ึนไป 

 นิติบุคคล กำรซือ้/จ้ำง ครัง้หนึง่
ตั้งแต่ 500 บำทข้ึนไป 

5 นำที 
(5 นำที) 

ด ำเนินกำรจัดท ำหนงัสอืรบัรองกำร
หักภำษี ณ ที่จ่ำยถูกต้องครบถ้วน
ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 95 จำกกำร
จัดท ำหนงัสอืรบัรองฯ ทั้งหมด 

   1. แบบฟอรม์
หนังสือรบัรองกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย 
 
 
 
 

งำนตรวจสอบ 

บันทึกทะเบียนคุมรำยกำร 
ขอเบิกจำกระบบ GFMIS 

จัดท ำหนังสือรับรอง 
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
พร้อมส ำเนำใบแจ้งหน้ี 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 หักภำษีร้อยละ 1 ของรำคำสินค้ำ
สุทธิ ก่อนรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

        
   6.2 จัดท ำเอกสำรขอจ่ำยตำมแบบฟอร์ม
ขอจ่ำยในระบบ GFMIS 
   6.3 จัดท ำเอกสำรเพื่อส่งชดใช้เงินยืมทด
รองรำชกำรตำมแบบส่งใช้เงินยืมทดรอง
รำชกำร 

 
 
 
   2. แบบฟอรม์ใบ   
ขอจ่ำย  ( ขจ.05) 
   3. แบบฟอรม์สง่ใช้
เงินทดรองรำชกำร
(กรณียืมเงิน) 

 
 
7 
 
 
 

7.1 
 
 
 

7.1.1 
 

    7. จ่ำยเงินใหผู้้เกี่ยวข้อง 
        7.1 กรณีจ่ำยตรง 
             7.1.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีผู้ขำยในระบบGFMIsรำยงำนแสดง
รำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน  โดย
ตรวจสอบ 

 จ ำนวนเงิน 
 เลขทีบ่ัญชีผู้ขำย 
 วันที่ได้รับเงิน 
 ช่ือผู้ขำย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 นำที 

    1. รำยงำนกำรจ่ำย
ตรงใหผู้้ขำยในระบบ
GFMIS 
   2. ใบรำยงำนแสดง
รำยละเอียด
สถำนะกำรเบกิจ่ำยเงิน 
   3. เอกสำรรำยงำน
กำรจ่ำยตรงใน
โปรแกรมExcel 

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

จ่ำยเงินให้ผู้เก่ียวข้อง 

กรณีจ่ำยตรงให้ผู้ขำย 

ตรวจสอบกำรโอนเงิน 
เข้ำบัญชี 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7.1.2               7.1.2 ติดต่อประสำนงำนผู้ขำย/
เจ้ำหนีเ้พื่อขอรับใบเสรจ็รบัเงิน และมอบ
หนังสือรบัรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้กบั
ผู้ขำย/เจ้ำหนี ้
 
 
 
 
 

10 นำที   งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

 
 
 

7.2 
 
 
 

7.2.1 

         7.2 กรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร 
             7.2.1 ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีหน่วยงำน ในระบบ GFMIs รำยงำน
แสดงรำยละเอียดสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงิน  
โดยตรวจสอบจ ำนวนเงินทีโ่อนเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด สำขำ
กระทรวงศึกษำธิกำร บญัชีเงินใน
งบประมำณ เลขที่ 059-1-01117-2 และ
บัญชีเงินนอกงบประมำณเลขที่ 059-6-
01076-1 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 นำที 
(10 นำที) 

   ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้ผูม้ีสทิธ์ิ
รับเงินได้ภำยใน 15 วันท ำกำร
หลงัจำกไดร้ับโอนเงินจำกคลงัได้ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 90 

   ใบรำยงำนแสดง
รำยละเอียด
สถำนะกำรเบกิจ่ำยเงิน 
 

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

ติดต่อประสำนงำน 
เจ้ำหน้ี 

กรณีจ่ำยผ่ำน 
ส่วนรำชกำร 

ตรวจสอบกำรโอนเงิน 
เข้ำบัญชี 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

7.2.2 

              7.2.2 ตรวจสอบเอกสำรกำร
จ่ำยเงินและด ำเนินกำรเขียนเช็ค/เงินสดสัง่
จ่ำยเงิน 
             1) โดยตรวจสอบกำรสัง่จ่ำยเงิน/
จ ำนวนเงิน/ผู้มสีิทธ์ิรบัเงิน/บัญชีเงินฝำก
ธนำคำรที่จะสั่งจ่ำย/หนังสือรับรองกำรหัก
ภำษี ณ ที่จ่ำย  (ถ้ำมี) 
             2) ด ำเนินกำรเขียนเช็คสั่ง
จ่ำยเงินให้กบัผู้มสีิทธ์ิรับเงิน เสนอผูม้ีอ ำนำจ
สั่งจ่ำยเงิน 
 
 

 
 
 

5 นำที 
(5 นำที) 

     5 นำที 
(5 นำที) 

    แบบยื่นรำยกำรภำษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
แบบ ภ.ง.ด.53 
แบบ ภ.ง.ด.3 

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

 
 
 

7.2.3 

              7.2.3 ติดต่อประสำนงำนใหผู้้มี
สิทธ์ิรบัเงินมำรบัเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นำที 
(5 นำที) 

  งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

ตรวจสอบเอกสำร 
กำรจ่ำยเงิน 

ติดต่อประสำนงำนให้ผู้
มีสิทธ์ิรับเงินมำรับเงิน 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

7.2.4 

              7.2.4 จ่ำยเช็ค/เงินสด ใหก้ับผู้มี
สิทธ์ิรบัเงิน  และให้ผูร้ับเงินเขียนใบส ำคัญ
รับเงินเพื่อเป็นหลักฐำนกำรรบัและจ่ำยเงิน 

 กรณีมอบฉันทะ 
ตรวจสอบใบมอบฉันทะ และส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบ
ฉันทะ 

 กรณีรบัเช็คใหผู้้รบัเงินลง
ลำยมือช่ือผู้รบัเงินในต้นข้ัวเช็คให้ถูกต้อง 

5 นำที 
(5 นำที) 

    ใบส ำคัญรับเงิน 
 

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

 
7.2.5 

              7.2.5 บันทึกกำรจ่ำยเงินใน
ระบบGFMISโดยบันทึกอ้ำงองิเลขที่เอกสำร
ขอเบิกเงิน/จ ำนวนเงิน/วันที่/ผู้มสีิทธ์ิรบั
เงิน/เลขทีเ่ช็ค 
 

5 นำที     รำยงำนกำรรับ
รำยได้และน ำสง่เงินใน
ระบบ GFMIS (PM53) 

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

8     8. ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 
โดยรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
ทุกสิ้นวัน พร้อมบญัชีสรปุจ ำนวนเรื่อง
ทั้งหมด ซึ่งต้องระบุเลขที่ขอเบิกเงิน/เลขที่
ขอจ่ำยเงิน/ช่ือผู้มสีิทธ์รบัเงิน/เลขที่เช็ค/
จ ำนวนเงิน 

5 นำที    1. ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน กรณีจ่ำยผ่ำน
ส่วนรำชกำร ใหง้ำนบัญชีไดภ้ำยใน 
5 วันท ำกำร นับจำกวันทีจ่่ำยเงิน
แล้ว ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของ
กำรเบิกจ่ำยทั้งหมด 
   2. ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน กรณีผ่ำนส่วน
รำชกำร ให้งำนบัญชี ที่มรีำยกำร
ขอจ่ำยในระบบ GFMIS และบัญชี
สรปุรำยงำนกำรจ่ำยเงินประจ ำวัน

   บัญชีสรุปรำยงำน
กำรจ่ำยเงินประจ ำวัน
ในโปรแกรมExcel 

งำนกำรเงินและ
สวัสดิกำร 

ส่งเอกสำรหลักฐำน 
ไปงำนบัญชี 

จ่ำยเช็ค/เงินสด 

บันทึกกำรจ่ำยเงิน 
ในระบบ GFMIS 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ไดค้รบถ้วนถูกต้องได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 ของกำรเบิกจ่ำย
ทั้งหมด 
 

 
หมำยเหต ุ     ช่องระยะเวลำด ำเนินกำรในวงเลบ็(  ) เป็นระยะเวลำในกำรตรวจสอบหลักฐำนเพื่อเบิกจ่ำยเงินกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดในข้อก ำหนด (L1) 
 


