


ขั้นตอนการขอเบิกงบประมาณในการเดนิทางไปราชการ 
 

1. หนังสือจากส่วนราชการ สง.เลขาธิการ กอ.รมน. ขอให้ สบค.กอ.รมน. ด าเนินการเบิกเงิน ในการ 
เดินทางไปราชการ  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
 

2. ท าหนังสือ ขอเบิกเงินในการเดินทางไปราชการ เสนอให ้สปง.กอ.รมน. พิจารณาความเหมาะสม    
     ด้านงบประมาณ (พร้อมแนบ ค าส่ังการเดินทางไปราชการ ก าหนดการเดินทาง ฯลฯ) 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 

3. สปง.กอ.รมน. มีหนังสือตอบพิจารณาความเหมาะสมงบประมาณในการเดินทางไปราชการ สามารถ
เบิกจ่ายได้ตาม พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม สามารถให้
การสนับสนุนได้ ท้ังนี้ ขอให้ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติหลักการต่อ ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 

4. สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติหลักการของบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไปราชการ เรียน ผอ.รมน. 
(ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
 

5. เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. อนุมัติหลักการฯ ประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
     สปง.กอ.รมน. / สง.เลขาธิการ กอ.รมน. ทราบ 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 6.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอ สปง.กอ.รมน. เมื่อได้รับอนุมัติหลักการจาก ผอ.รมน.             
         (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.)  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



    7.  สปง.กอ.รมน. มีหนังสือตอบอนุมัติงบประมาณในการเดินทางไปราชการ ตามท่ี ผอ.สปง.กอ.รมน.   
        ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย พร้อมแจ้งประเภทงบรายจ่าย รหัสงบประมาณ    
        รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย และให้ สบค.กอ.รมน. เป็นศูนย์ต้นทุน ประสานหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น      
        กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. / กง.สปง.กอ.รมน. 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

8. ท าเรื่องขอเบิกงบประมาณในการเดินทางไปราชการ เสนอ กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. / กง.สปง.กอ.รมน.   
    พร้อมหลักฐานการเบิก  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
    

 
 จัดท าโดย...พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 

                                  ก.พ. 63 
 



หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หนังสือที่เก่ียวข้อง

๑ จัดท ำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยและแผนงำน/โครงกำร กรอบรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ของ สบค.กอ.รมน. ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ในปงีบประมำณ ๒๕๖๒ เพื่อพลำงก่อน

๒ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือน 
     

จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน.
ที่ นร ๕๑๐๖/๑๓๓๒ ลง ๒๒ ต.ค. ๖๒

๓ รำยงำนไตรมำสผลกำรใช้จ่ำยงบบคุลำกรและงบด ำเนินงำน จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน.
ประจ ำปงีบประมำณ ที่ นร ๕๑๐๖/๑๕๙๑ ลง ๑๙ ธ.ค. ๖๒

๕ ขออนุมัติเงินประจ ำงวด งวดที่ ๑ ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก
(ต.ค. ๖๒-มี.ค. ๖๓) ที่ นร ๕๑๐๖/๑๒๕๑ ลง ๒ ต.ค. ๖๓

๖ โอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวและเงินประกันสังคม
ที่นำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค ๑-๔ (งวดที่ ๑)

๗ ส่งอนุมัติค่ำใช้จ่ำยและแผนงำน/โครงกำร จำก หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนที่สุด
ของ สบค.กอ.รมน. ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ที่ นร ๕๑๐๑/๓๒๘๐ ลง ๒๒ ต.ค. ๖๒

๘ จัดท ำงบประมำณค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมในกำรจัด
ประชุม

จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก
ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ (งวดที่ ๑) ที่ นร ๕๑๐๖/๑๓๒๓ ลง ๒๒ ต.ค. ๖๒

๙ ขอรำยละเอียดสรุปกำรปรับปรุงยอดเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน หนังสือ ผงป.สบค.กอ.รมน.
ประจ ำป ี๒๕๖๒ (๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค. ๖๒) และสรุปยอดเงินสมทบ ที่ นร ๕๑๐๑.๓/๒๗๘ ลง ๖ ม.ิย. ๖๒

๑๐ จัดท ำหลักฐำนกำรเบกิเงินค่ำเล้ียงดูประจ ำเดือน จำก หนังสือ แผนกกำรเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

ที ่นร ๕๑๐๑.๖ (กง.)/๖๖ ลง ๓ เม.ย. ๖๓

๑๑ จัดท ำผลสัมฤทธ์ิแผนงำน/โครงกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๒

Timeline ข้ันตอนคู่มอืการปฏิบัติงาน ฝ่ายงบประมาณ ผงป.สบค.กอ.รมน.
ปีงบประมาณ

ล าดับ ข้ันตอน
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๑๒ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณงบบคุลำกรและงบด ำเนินงำน
ประจ ำปงีบประมำณ เพิ่มเติม

๑๓ เสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๔ จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. 
ของ กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๖/๑๔๑๓ ลง ๑๑ พ.ย. ๖๒

๑๔ ส่งข้อมูลประกอบกำรจัดหำของขวัญปใีหม่ มอบใหก้ ำลังพล จำก หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วน
กอ.รมน. (ส่ง สกบ.กอ.รมน.) ที่ นร ๕๑๐๑/๓๖๙๓ ลง ๔ ธ.ค. ๖๒

๑๕ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดหำของขวัญปใีหม่ จำก หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วน
เพื่อมอบใหก้ ำลังพล กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๓๖๙๓ ลง ๔ ธ.ค. ๖๒

๑๖ จัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๔ จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. 
ของ กอ.รมน. (โครงกำร) ที่ นร ๕๑๐๖/๑๔๕๑ ลง ๒๐ พ.ย. ๖๒

๑๗ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยและผลกำร
ปฏิบติังำนของหน่วยรับงบประมำณ และผลสัมฤทธ์ิ
หรือประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณป ี๒๕๖๒

๑๘ จัดท ำข้อเสนอเบื้องต้น งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี๒๕๖๔ จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. 
(งบบคุลำกร) ที่ นร ๕๑๐๖/๑๔๗๔ ลง ๒๗ พ.ย. ๖๒

๑๙ จัดท ำรูปเล่มเสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี๒๕๖๔
(งบบคุลำกรและโครงกำร)

๒๐ ส่งแผนกำรปฏิบติังำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำป ี๒๕๖๓

๒๑ เบกิจ่ำยกองทนุเงินทดแทนตำมปปีฏิทนิ ประจ ำป ี๒๕๖๓ จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก
(๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค. ๖๓) ที่ นร ๕๑๐๖/๑๓๒๙ ลง ๒๔ ต.ค. ๖๒
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หนังสือที่เก่ียวข้อง

ปีงบประมาณ
ล าดับ ข้ันตอน

๒๒ จัดท ำงบประมำณทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก
ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๑) ที่ นร ๕๑๐๖/๗๒ ลง ๒๓ ม.ค. ๖๓

๒๓ จัดท ำกำรช ำระเงินสมทบกองทนุประกันสังคมประจ ำป ี๒๕๖๒ จำก หนังสือ ส ำนักงำนประกันสังคมฯ
ที่ รง ๐๖๑๓/ว ๑๒๐๒ ลง ธ.ค. ๖๓

๒๔ จัดท ำงบประมำณกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ กอ.รมน. จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก
ประจ ำปงีบประมำณ ที่ นร ๕๑๐๖/๑๐๕ ลง ๓๐ ม.ค. ๖๓

๒๕ ขออนุมัติเงินประจ ำงวด งวดที่ ๒ ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก

(เม.ย.-ก.ย. ๖๓) ที่ นร ๕๑๐๖/๑๙๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๖๓
๒๖ โอนเงินประจ ำงวด จำกงวดที่ ๑ ไปใช้ในงวดที่ ๒ จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ที่ นร ๕๑๐๖/๒๓๑ ลง ๑๑ มี.ค. ๖๓
๒๗ โอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวและเงินประกันสังคม

ที่นำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค ๑-๔ (งวดที่ ๒)
๒๘ ส่งรำยละเอียดงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจ ำปี จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก

งบประมำณ ๒๕๖๓ ที่ นร ๕๑๐๖/๔๒๓ ลง ๒๙ มี.ค. ๖๓
๒๙ โอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินประกัน

สังคมที่นำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค ๑-๔ 
๓๐ ส่งอนุมัติงบประมำณค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมกำรจัดประชุม จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก

รำชกำร กอ.รมน. ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) ที่ นร ๕๑๐๖/๔๐๔ ลง ๒๑ เม.ย. ๖๓
๓๑ ส่งประเด็นค ำถำม-ค ำตอบที่คำดว่ำจะเปน็ประเด็นถำม-ตอบ

ในขั้นกรรมำธิกำรพิจำรณำ พ.ร.บ. ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๔
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๓๒ ส่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในปงีบประมำณ ๒๕๖๓ และแผน จำก วิทยุรำชกำร สปง.กอ.รมน. 
กำรด ำเนินงำนในปงีบประมำณ ๒๕๖๔ ที่ นร ๕๑๐๖/๖๖๗ ลง ๙ ม.ิย. ๖๓

๓๓ ส่งคืนงบประมำณ ประจ ำป ี๒๕๖๓
๓๔ จัดท ำงบประมำณทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๒) ที่ นร ๕๑๐๖/๘๐๘ ลง ๑๗ ก.ค. ๖๓
๓๕ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน จำก หนังสือ สปง.กอ.รมน.

ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๒ ที่ นร ๕๑๐๖/๑๐๒๗ ลง ๒๘ ส.ค. ๖๒
๓๖ จัดท ำค ำขอพิจำรณำควำมเหมำะสมในปงีบประมำณ
๓๗ ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปงีบประมำณ
๓๘ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปงีบประมำณ
๓๙ ขอเบกิงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปงีบประมำณ 
๔๐ น ำส่งเงินคืนค่ำใช้จ่ำยในปงีบประมำณ
๔๑ ยืมเงินรองจ่ำยในปงีบประมำณ
๔๒ จัดท ำใช้หนึ้เงินยืมในปงีบประมำณ

                                                                              พ.ท. หญงิ สดุารัตน์  นอ้ยแรม



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
สง.เลขาธิการ กอ.รมน. ๘๓๓๖๖ 

สปง.กอ.รมน. ๘๓๓๑๖ 
กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๙๔ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง 

- สปง.กอ.รมน. ใช้ระยะเวลาในการตอบพิจารณาความเหมาะสมงบประมาณฯ ค่อนข้างนาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ในกรณีท่ีหน่วยขอเบิกงบประมาณไม่มีใบเสร็จรับเงิน หน่วยสามารถใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได้ 
 






