
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการรายงานไตรมาส ประจ าปงีบประมาณ 
ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจ างวด 
ขั้นตอนขอโอนงบประมาณค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราวและเงินประกันสังคม 
ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มในการจดัประชมุ 
ขั้นตอนการขอเบิกงบประมาณในการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ. 
ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายปี 2564 
ขั้นตอนการขอโอนเงินประจ างานจากงวดที่ 1 ไปใช้งวดที่ 2 
ขั้นตอนขอโอนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคมที่จ่ายสมทบ 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานควบคุมภายในประจ าปี สบค.กอ.รมน. 
ขั้นตอนการของบประมาณในการเดินทางไปราชการ 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



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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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



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการรายงานไตรมาส 
จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการรายงานไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ  

1. ได้รับวิทยุแจ้งจาก วต.สปง.กอ.รมน. ขอให้หน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป.301 และ 302 ท่ี สปง.กอ.รมน. ก าหนดไม่เกิน
วันท่ี 7 หรือ วันท่ี 8 ของเดือนในแต่ละไตรมาส (ปีงบประมาณมี 4 ไตรมาส และ 1 ไตรมาสมี 3 เดือน คือ 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

2. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายประจ าเดือนจาก นขต. ท่ี สบค.กอ.รมน. เป็นศูนย์ต้นทุน 

รับผิดชอบในการเบิกจ่ายท้ังหมด จ านวน 23 หน่วย ให้ครบ เพื่อน าข้อมูลในแต่ละเดือนมาด าเนินการสรุปผล
การเบิกจ่าย ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/1116 ลง 23 เม.ย.63 ก าหนดให้ นขต.    
ท่ี สบค.กอ.รมน. เป็นศูนย์ต้นทุนรับผิดชอบในการเบิกจ่าย ส่งภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

3. ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับกับระบบi GFMISi สปง.กอ.รมน. เพื่อให้ได้ข้อมูล     
การเบิกจ่ายถูกต้องตามความเป็นจริง 

4. ด าเนินการจัดท าตามแบบ สงป.301 (กิจกรรมท่ี 1) 
   4.1 แผนการปฏิบัติงาน กรอกข้อมูล โครงการ ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

ตามก าหนดการแต่ละไตรมาสลงในช่องแผน และช่องผล 
 4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบุคลากร และ งบด าเนินงาน) โดยมงีบประมาณท่ีได้รับ 
การจัดสรรประจ าปีงบประมาณเป็นตัวต้ัง หาร 4 เนื่องจากมี 4 ไตรมาส น าผลลัพธ์ท่ีได้กรอกวางไว้ตามช่องแผน 
แต่ละไตรมาส จนครบท้ัง 4 ไตรมาส แล้วจึงกรอกข้อมูลผลรวม 3 เดือน (1 ไตรมาส) ลงในช่องผลลงในแต่ละ
รายการ 
 4.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) โดยมีงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรประจ าปีงบประมาณเป็นตัวตั้ง กรอกข้อมูลแผนตามก าหนดการของแต่ละรายการ  

 5. ด าเนินการจัดท าตามแบบ สงป.302 (กิจกรรมท่ี 2) 
  5.1 งบบุคลากร และ งบด าเนินงาน โดยมีตัวต้ังรายการงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปี

งบประมาณเป็นตัวตั้ง หาร 4 เนื่องจากมี 4 ไตรมาส น าผลท่ีได้ต้ังวางไว้ตามช่องแผนแต่ละไตรมาส จนครบท้ัง 
4 ไตรมาส แล้วจึงกรอกข้อมูลผลรวม 3 เดือน (1 ไตรมาส) ลงในช่องผลลงในแต่ละรายการ 
 5.2 งบรายจ่ายอื่น โดยมีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณเป็นตัวต้ัง  
กรอกข้อมูลแผนตามก าหนดการของแต่ละรายการ  

 6. ด าเนินการจัดท าตามแบบ สงป.301 กิจกรรมท่ี 3 (การอ านวยการ ประสานงาน และ
เสริมการปฏิบัติ)หลงข้อมูลงบรายการอื่นหๆหโดยมีตัวต้ังรายการงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปี
งบประมาณเป็นตัวตั้ง หาร 4 เนื่องจากมี 4 ไตรมาส น าผลท่ีได้ต้ังวางไว้ตามช่องแผนแต่ละไตรมาส จนครบท้ัง 
4 ไตรมาส  
 7. น าผลรวมแต่ละไตรมาสทุกรายการ ลงตามรายการในช่องผลการเบิกจ่ายจนครบทุกช่อง 
เช่น ต้องการทราบผลเงินเดือนข้าราชการ ในไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ให้น าผลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
ท่ีได้รับจาก นขต. ท่ี สบค.กอ.รมน. เป็นศูนย์ต้นทุนการเบิกจ่าย ในห้วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. รวม 3 เดือน มาลงใน
ช่องผลของไตรมาสท่ี 1  

8. ตรวจสอบแผนและผลการเบิกจ่ายในไตรมาส เช็คผลรวมให้ถูกต้อง  

  

 



                                    -2- 

9. สรุปผลการเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาส น ามาเปรียบเทียบกับแผน เพื่อทราบยอดเงินท่ีใช้ไป 
ในแต่ละไตรมาส และน ามาเป็นข้อมูลในการเสนอของบประมาณ 

10. เสนอ ผอ.สบค.กอ.รมน. ส่งรายงานไตรมาส ลงนามภายในวันท่ี 7 หรือ 8 ตามก าหนดการ       
ท่ี สปง.กอ.รมน. ก าหนดไว้ 

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
วต.สปง.กอ.รมน. ๘๓๔๒๐ 
กง.สปง.กอ.รมน. ๘๓๔๐๗ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง 

- นขต.กอ.รมน. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนล่าช้า ท าให้ข้อมูลรายงานไตรมาส   
มีไม่ครบถ้วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ท าหนังสือขอความร่วมมือให้ นขต.กอ.รมน. ส่งข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน

ตรงตามก าหนด 
 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจ างวด 
จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจ างวด   

 งวดที่ 1 (ต.ค. 62-มี.ค. 63) 

1. ได้รับวิทยุราชการแจ้งจาก สปง.กอ.รมน. ขอให้หน่วยเสนอขออนุมัติเงินประจ างวด งวดท่ี 1 
(ต.ค. 62-มี.ค. 63) จ านวน 5 ชุด ตามวิทยุราชการ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5106/1251 ลง 2 ต.ค. 6๒  

 2. สบค.กอ.รมน. เสนอขออนุมัติเงินประจ างวดท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62-
มี.ค. 63) พร้อมรายละเอียด จ านวน 5 ชุด ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5101/3187 
ลง 10 ต.ค. 62   

3. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจารณาขออนุมัติเงินประจ างวดท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ต.ค. 62-มี.ค. 63) ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติแล้ว  ตามหนังสือ 
สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี ต่อ นร 5106/1329 ลง 24 ต.ค. 62 

 4. ส่งอนุมัติเงินประจ างวดท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62-มี.ค. 63) ให้ นขต.กอ.รมน. 
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 
งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 63) 

1. ได้รับวิทยุราชการแจ้งจาก สปง.กอ.รมน. ขอให้หน่วยเสนอขออนุมัติเงินประจ างวด งวดท่ี 2 
(เม.ย.-ก.ย. 63) จ านวน 5 ชุด ตามวิทยุราชการ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5106/191 ลง 27 ก.พ. 63  

 2. สบค.กอ.รมน. เสนอขออนุมัติเงินประจ างวดท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เม.ย.-ก.ย. 63)      
พร้อมรายละเอียด จ านวน 5 ชุด ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/714 ลง 16 มี.ค. 63   

3. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจารณาขออนุมัติเงินประจ างวดท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(เม.ย.-ก.ย. 63) ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. 
ด่วนมาก ท่ี ต่อ นร 5106/327 ลง 3 เม.ย. 63 

 4. ส่งอนุมัติเงินประจ างวดท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เม.ย.-ก.ย. 63) นขต.กอ.รมน.     
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
สปง.สบค.กอ.รมน. ๘๓๓๑๖ 

สลก.กอ.รมน. ๘๓๔๓๕, องค์การ ๐-๒๒๔๑-๐๐๐๙ 
สตน.กอ.รมน. ๘๓๒๘๘ 
สพร.กอ.รมน. ๘๓๑๔๖ 
สกส.กอ.รมน. ๘๓๔๘๑ 

ส านักจเร กอ.รมน. ๘๓๖๒๑ 
สนย.กอ.รมน. ๘๓๓๒๐ 
สขว.กอ.รมน. ๘๓๑๒๔ 
สมท.กอ.รมน. ๘๓๒๖๑ 
สกบ.กอ.รมน. ๘๓๓๗๑ 
สปง.กอ.รมน. ๘๓๓๓๘ 
สบข.กอ.รมน. ๘๓๕๘๒ 
ศดม.กอ.รมน. ๘๓๒๓๗ 
ศศว.กอ.รมน. ๘๓๖๕๙ 

ศปป.๑ กอ.รมน. ๘๓๕๑๘ 
ศปป.๒ กอ.รมน. ๘๓๕๐๗ 
ศปป.๓ กอ.รมน. ๘๓๕๐๖ 
ศปป.๔ กอ.รมน. ๘๓๒๘๐ 
ศปป.๕ กอ.รมน. ๘๗๐๖๕ 

กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๙๔ 
 
ปัญหาข้อขัดข้อง           - 

 

ข้อเสนอแนะ 
- เมื่อได้อนุมัติเงินประจ างวดแล้ว แจกจ่ายให ้นขต.สบค.กอ.รมน. พร้อมลงช่ือเซ็นรับทุกครั้ง                        

 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการขอโอนงบประคา่จ้างลูกจ้าง   
ชั่วคราวและเงนิประกันสังคมที่นายจ้าง
จ่ายสมทบของ กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการขอโอนงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคมที่นายจ้าง
จ่ายสมทบของ กอ.รมน.ภาค 1-4 

งวดที่ 1 (ต.ค. 62-ม.ีค. 63)   

1. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำบัญชีรำยละเอียดงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว   
และเงินประกันสังคมส่วนท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค 1-4 เมื่อได้รับส ำเนำค ำส่ัง เรื่อง เล่ือนขั้นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงช่ัวครำว กอ.รมน. ประจ ำปี 2562 ครึ่งปีหลัง พร้อมบัญชีรำยช่ือจำก สก.สบค.กอ.รมน.             

 2. เสนอขอโอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวและเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบ   
ของ กอ.รมน.ภำค 1-4 ตำมหนังสือรำชกำร สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/3226 ลง 17 ต.ค. 62 

3.eสปง.กอ.รมน. ตรวจสอบกำรโอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวและเงินประกันสังคม   
ท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบ แล้วแจ้งให้ กอ.รมน. ภำค 1-4 ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป   

   
งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 63)   

1. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำบัญชีรำยละเอียดงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว   
และเงินประกันสังคมส่วนท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค 1-4 เมื่อได้รับส ำเนำค ำส่ัง เรื่อง เล่ือนขั้นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงช่ัวครำว กอ.รมน. ประจ ำปี 2563 ครึ่งปีแรก พร้อมบัญชีรำยช่ือจำก สก.สบค.กอ.รมน.             

 2. เสนอขอโอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวและเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบ   
ของ กอ.รมน.ภำค 1-4 ตำมหนังสือรำชกำร สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/1039 ลง 17 เม.ย. 63 

3.eสปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว    
และเง ินประกันสังคมที่นำยจ้ำงจ่ำยสมทบ งวดท่ี 2 ประจ ำปี งบประมำณ 2563 ให้ กอ.รมน.ภำค 1-4          
ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) ได้กรุณำอนุมัติแล้ว ตำมหนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก         
ท่ี นร 5106/450 ลง 28 เม.ย. 63 

 4. ส่งอนุมัติโอนงบประมำณค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวและเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบ           
ของ กอ.รมน.ภำค 1-4 งวดท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (เม.ย.-ก.ย. 63) ให้ กอ.รมน.ภำค 1-4 ด ำเนินกำรต่อไป   



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
สก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๖๖ 

สปง.กอ.รมน. ๘๓๓๑๖ 
กอ.รมน. ภาค ๑ ๙๑๓๒๐ 
กอ.รมน. ภาค ๒ ๐ ๔๔๒๕ ๔๖๐๘-๙ 
กอ.รมน. ภาค ๓ ๗๓๒๘๗ 
กอ.รมน. ภาค ๔ ๔๐๑๑๙-๒๐ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง           -        

ข้อเสนอแนะ                -                
 

                        
 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการของบประมาณค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่มในการจัดประชุมของหน่วย 
ประจ าปีงบประมาณ 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการของบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุมของหน่วย 
ประจ าปีงบประมาณ  

ขั้นตอนการของบประมาณ งวดที่ 1 (ต.ค. 62-มี.ค. 63) 

1. ได้รับวิทยุราชการแจ้งจาก สปง.กอ.รมน. ขอให้ นขต.กอ.รมน. เสนอความต้องการ
งบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุมของหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามวิทยุ
ราชการ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/1196 ลง 23 ก.ย. 6๒  

 2.;lสบค.กอ.รมน.เเสนอความต้องการงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุม
ของหน่วย ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/3054 ลง 27 ก.ย. 63   

3. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจารณาขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ในการจัดประชุมของหน่วย ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสือ 
สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี ต่อ นร 5106/1323 ลง 22 ต.ค. 63 

 4. ส่งอนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุมของหน่วย ให้ สกบ.กอ.รมน. 
ใช้ประกอบด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
ขั้นตอนการของบประมาณ งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 63) 

1. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจารณาขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ในการจัดประชุมของหน่วย ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสือ 
สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี ต่อ นร 5106/404 ลง 21 เม.ย. 63 

 2. ส่งอนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุมของหน่วย ให้ สกบ.กอ.รมน. 
ใช้ประกอบด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
งป.สปง.สบค.กอ.รมน. ๘๓๓๑๖ 

ผงป.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๘๑ 
จก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๖๐ 
สก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๖๒ 
ฝธก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๙๔ 

สกบ.กอ.รมน. ๘๓๑๐๕ 
 
ปัญหาข้อขัดข้อง 

- นขต.สบค.กอ.รมน. เบิกงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุม โดยไม่ได้แจ้งยอด     
การเบิกจ่ายผ่าน ผงป.กอ.รมน. ท าให้ไม่สามารถคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเบิกได้   

ข้อเสนอแนะ 
- ให้ นขต.สบค.กอ.รมน. เบิกงบประมาณค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุม โดยแจ้งยอด      

การเบิกจ่ายผ่าน ผงป.กอ.รมน.                        
 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการขอเบิกงบประมาณในการ
ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  

ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน ประจ าปี 2563  
จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการขอเบิกงบประมาณในการช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนทดแทน ตาม พ.ร.บ.  
เงินทดแทน ประจ าปี 2563 
 

1. หนังสือแจ้งจาก ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 เรื่อง การช าระเงินสมทบประจ าปี 2563 
และรายงานค่าจ้างประจ าปี 2562 

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

2. ท าหนังสือขอยืมเงิน เสนอ กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. / กง.สปง.กอ.รมน. พร้อมหลักฐานการยืมเงิน 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 

3.   เมื่อได้รับอนุมัติยืมเงินแล้ว จึงน าเงินไปช าระ ส านักงานประกันสังคมกรงุเทพมหานครพื้นท่ี 1     
     (ประสานส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. / กง.สปง.กอ.รมน.) พร้อมรับหลักฐานการจ่าย  

   (ใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทนฯ) เพื่อด าเนินการส่งหลักฐานการใช้หนี้เงินยืม 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 4.  ส่งหลักฐานการใช้หนี้เงินยืมเสนอ กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. / กง.สปง.กอ.รมน. พร้อมหลักฐานการเบิก            
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย...พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 
                                  มี.ค. 63 
 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
ส านักงานประกันสังคมกรงุเทพมหานคร พื้นท่ี ๑ ๐๒ ๖๒๒ ๒๕๐๐-๑๕ ต่อ ๒๐๑๙, ๓๐๕, ๓๐๖ 

กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๙๔ 
กง.สปง.กอ.รมน.. ๘๓๔๐๗ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง          -       

ข้อเสนอแนะ                - 
 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  

1. ได้รับหนังสือแจ้งจาก สปง.กอ.รมน. เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ กอ.รมน. ซึ่ง ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ)   
ได้กรุณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/1413  ลง 11 พ.ย. 6๒  

2. ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติการปรับปรุงปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ กอ.รมน. ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/631          
ลง 2 มิ.ย. 63  

3. สปง.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้งให้ สบค.กอ.รมน. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการและรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของ สปง.กอ.รมน. ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/1451  ลง 20 พ.ย. 6๒  

4. สบค.กอ.รมน. ได้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564      
ตามแบบฟอร์มท่ี สปง.กอ.รมน. ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              
ประเด็นความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. ส่ง สปง.กอ.รมน. พร้อมไฟล์ข้อมูล
ทาง E-mail : bd.isoc@go.th  

5. สปง.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้งให้ สบค.กอ.รมน. จัดท าค ารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น      
(งบบุคลากร ) ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก                         
ท่ี นร 5106/1474 ลง 27 พ.ย. 62 

6. สบค.กอ.รมน. ได้จัดท าข้อเสนอเบื้องต้น (งบบุคลากร) ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 ส่งให้ สปง.กอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/3724 ลง 9 ธ.ค. 62    
                   7. สปง.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้งให้ สบค.กอ.รมน. จัดท าบันทึกรายละเอียดข้อเสนอวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) เพิ่มเติมมีวิทยุราชการประสานขอให้ สบค.กอ.รมน. จัดท าบันทึกรายละเอียดข้อเสนอวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) เพิ่มเติม ตามวิทยุราชการ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/1581 ลง 19 ธ.ค. 62 

8 . สบค.กอ.รมน. ได้จัดท าบันทึกรายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เพิ่มเติม    
ส่งให้ สปง.กอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5101/3891 ลง 23 ธ.ค. 62 

9. สบค.กอ.รมน. ได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (โครงการ) พร้อมส่ง
รายละเอียดโครงการและสรุปความต้องการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ สปง.กอ.รมน.  ตามหนังสือ 
สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5101/3881 ลง 23 ธ.ค. 62    

10. สบค.กอ.รมน. เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 พร้อมส่งรายละเอียด
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตามกรอบวงเงินงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี 2564) 
จัดท าเป็นรูปเล่ม ส่งให้ สปง.กอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5101/176  ลง 17 ม.ค. 63    

  

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
สปง.สบค.กอ.รมน. ๘๓๒๓๐ 
ผงป.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๘๑ 
จก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๖๐ 
สก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๖๒ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง           -    

ข้อเสนอแนะ                - 
                        

 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการขอโอนเงินประจ างวด  
จากงวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการขอโอนเงินประจ างวด จากงวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2   

1. ได้รับวิทยุราชการแจ้งจาก สปง.กอ.รมน. ขอให้หน่วยท่ีมีงบประมาณคงเหลือ และมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ เสนอขออนุมัติโอนเงินประจ างวด จากงวดท่ี 1 ไปใช้งวดท่ี 2 จ านวน 5 ชุด ตามวิทยุราชการ สปง.กอ.รมน. 
ด่วนมาก ท่ี นร 5106/231 ลง 11 มี.ค. 63  

 2. สบค.กอ.รมน. เสนอขออนุมัติเงินประจ างวด จากงวดท่ี 1 ไปใช้งวดท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
พร้อมรายละเอียด จ านวน 5 ชุด ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/1157 ลง 29 เม.ย. 63   

3. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจารณาขออนุมัติโอนเงินประจ างวด จากงวดท่ี 1 ไปใช้งวดท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติแล้ว     
ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี ต่อ นร 5106/472 ลง 1 พ.ค. 63 

   
 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
งป.สปง.สบค.กอ.รมน. ๘๓๓๑๖ 

ผงป.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๘๑ 
จก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๖๐ 
สก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๖๒ 
กง.สปง.กอ.รมน. ๘๓๔๐๗ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง 

- หน่วยรายงานยอดการใช้จ่ายล่าช้า  

ข้อเสนอแนะ 
- ก าหนดห้วงระยะเวลาในการรายงานยอดการใช้จ่าย เพื่อให้แต่ละหน่วยส่งข้อมูลทันตามก าหนด  

 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการขอโอนงบประมาณค่าตอบแทน
พนักงานราชการและเงินประกันสังคม  
ที่นายจ้างจ่ายสมทบของ กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการขอโอนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม     
ที่นายจ้างจา่ยสมทบ 

งวดที่ 1 (ต.ค. 62-ม.ีค. 63)   

1. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำบัญชีรำยละเอียดงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำรและเงินประกันสังคมส่วนท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค 1-4 เมื่อได้รับส ำเนำค ำส่ัง เรื่อง กำรจ้ำง
พนักงำนรำชกำร จำก จก.สบค.กอ.รมน. ตำมปีงบประมำณ (งวดท่ี 1 มีเฉพำะ กอ.รมน. ภำค 1 และ กอ.รมน. ภำค 2)            

 2. เสนอขอโอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำย
สมทบของ กอ.รมน.ภำค 1 และ 2 ตำมหนังสือรำชกำร สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/3278 ลง 22 ต.ค. 62 

3. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
และเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบ ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) ได้กรุณำอนุมัติแล้ว 
ตำมหนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก ท่ี นร 5106/1385 ลง 6 พ.ย. 62 

 4.รส่งอนุมัติโอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำง
จ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค 1 และ กอ.รมน. ภำค 2 งวดท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ต.ค. 62-มี.ค. 63)              
ให้ กอ.รมน. ภำค 1 และ กอ.รมน. ภำค 2  เพื่อด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

  
งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 63)   

1. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำบัญชีรำยละเอียดงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำรและเงินประกันสังคมส่วนท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค 1-4 เมื่อได้รับส ำเนำค ำส่ัง เรื่อง กำรจ้ำง
พนักงำนรำชกำร จำก จก.สบค.กอ.รมน. ตำมปีงบประมำณ (งวดท่ี 2 มีเฉพำะ กอ.รมน. ภำค 1 และ กอ.รมน. ภำค 2)            

 2. เสนอขอโอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำย
สมทบของ กอ.รมน.ภำค 1 และ 2 ตำมหนังสือรำชกำร สบค.กอ.รมน. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 5101/1107 ลง 22 เม.ย. 62 

3. สปง.กอ.รมน. ตรวจสอบและพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
และเงินประกันสังคมท่ีนำยจ้ำงจ่ำยสมทบ ซึ่ง ผอ.รมน. (ผอ.สปง.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) ได้กรุณำอนุมัติแล้ว 
ตำมหนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมำก ท่ี นร 5106/449 ลง 28 เม.ย. 63 

 4.รส่งอนุมัติโอนงบประมำณค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินประกันสังคมที่นำยจ้ำง
จ่ำยสมทบของ กอ.รมน. ภำค 1 และ กอ.รมน. ภำค 2 งวดท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (เม.ย.-ก.ย. 63)          
ให้ กอ.รมน. ภำค 1 และ กอ.รมน. ภำค 2  เพื่อด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป   



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
จก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๒๓ 

สปง.กอ.รมน. ๘๓๓๑๖ 
กอ.รมน. ภาค ๑ ๙๑๓๒๐ 
กอ.รมน. ภาค ๒ ๐ ๔๔๒๕ ๔๖๐๘-๙ 
กอ.รมน. ภาค ๓ ๗๓๒๘๗ 
กอ.รมน. ภาค ๔ ๔๐๑๑๙-๒๐ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง           -        

ข้อเสนอแนะ                -                
 

                        
 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการจัดท าควบคุมภายใน  
ของ สบค.กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



ขั้นตอนการจัดท าควบคุมภายในของ สบค.กอ.รมน.  

1. ได้รับวิทยุราชการแจ้งจาก สปง.กอ.รมน. ขอให้ นขต.กอ.รมน. จัดส่งท ารายงานควบคุม
ภายในของ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน. ท่ี นร 5106/1027           
ลง 28 ส.ค. 6๒  

 2.;ประสานlนขต.สบค.กอ.รมน.lจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน  
(แบบ ปค.4) และรายงายควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ของแต่ละส่วนส่งให ้ผงป.สบค.กอ.รมน. ด าเนินการต่อไป  

3. สปง.กอ.รมน. ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของแต่ละส่วน ตามแบบ ปค. 4 
และแบบ ปค.5 

4. จัดท ารายงานควบคุมภายในของ สบค.กอ.รมน. ตามแบบการประเมินองค์ประกอบ    
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) และแบบการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)        

 4. ส่งรายงานควบคุมภายในของ สบค.กอ.รมน. ให้ สปง.กอ.รมน. ด าเนินการต่อไป  

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
สปง.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๒๐ 
ผงป.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๘๑ 
จก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๖๐ 
สก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๖๒ 
ฝธก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๙๔ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง 

- นขต.สบค.กอ.รมน. ส่งรายงานการควบคุมภายในของแต่ละส่วน ให้ ผงป.สบค.กอ.รมน. ล่าช้า    

ข้อเสนอแนะ 
- ก าหนดห้วงระยะเวลาในการส่งรายงานควบคุมภายใน เพื่อให้ นขต.สบค.กอ.รมน. ส่งข้อมูลได้ทัน 

ตามก าหนด 
                        

 



 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
(Work Manual) 

ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

ขั้นตอนการขอเบิกงบประมาณ 
ในการเดินทางไปราชการ 

จัดท าโดย 

พ.ท.หญิง สุดารัตน์  น้อยแรม 



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 
 



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 
 






