
 

 

 
 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การเบิกค่าเลี้ยงดูก าลังพล 
 สก.สบค.กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

พ.ท. ชัยยศ  มณีสุธรรม 

 



 

 

 

 
ขั้นตอนขอรับการสนับสนุนค่าเลี้ยงดู 

๑. ก ำลังพล สก.สบค.กอ.รมน. ต้องมีค ำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้ก ำลังพลพ้นหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่  

๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำสั่งถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่  

๓. ประสำน แผนกกำรเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบควำมถูกต้อง  

ขั้นตอนด าเนินการ 

๔. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์หน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน ยอดก ำลังพลถูกต้องครบถ้วน จ ำนวน ๓ ฉบับ 

๕. พิมพ์ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ส่วนที่ ๑, ส่วนที่ ๒) โดยใช้ค ำสั่ง กอ.รมน. ให้ก ำลังพล 
    ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบยอดเงินที่เบิกถูกต้อง ครบถ้วน 

๖. พิมพ์ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ ตำม ผนวก ก. ตรวจสอบรำยชื่อ  ห้วงปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง กอ.รมน. ลงวันที่  

     .........ตั้งแต่...... 

    “ขอรับรองว่ำก ำลังพลดังกล่ำวได้มีค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ฯ และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ำเลี้ยงดูตำมระเบียบฯ      

    โดยให้ ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนำมตรวจถูกต้อง   

๗. พิมพ์บัญชีรำยละเอียดกำรน ำเงินเข้ำบัญชีแยกตำมธนำคำร (ยศ ชื่อ สกุล, ธนำคำร สำขำ หมำยเลขบัญชี  
    หมำยเลขบัตรประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์ จ ำนวนเงิน พร้อมให้ ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนำมตรวจ 
    ถูกต้อง 

๘. ถ่ำยส ำเนำหน้ำสมุดบัญชี ของก ำลังพลทุกนำยที่มีสิทธิ์เบิกค่ำเลี้ยงดู พร้อมตรวจถูกต้อง แนบส่งด้วย 

๙. เมื่อรวบรวมเอกสำรครบถ้วนแล้ว ท ำหนังสือถึงเสนอ แผนกกำรเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. เพ่ือด ำเนินกำร 
    ต่อไป 

๑๐. ท ำหนังสือบันทึกข้อควำม ขอรับกำรสนับสนุนค่ำเลี้ยงดูถึง แผนกกำรเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. ภำยใน    
      วันที่ ๕ ของ เดือนถัดไป   
       

----------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ 
- รำยละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสำรประกอบศึกษำได้จำก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสำร สก.สบค.กอ.รมน. 
 
                             เรียบเรียงโดย พ.ท. ชัยยศ  มณีสุธรรม 

                            ก.ย. ๖๓ 



หมายเหตุ

1 ก ำลังพล สก.สบค.กอ.รมน. ทีม่ำช่วยรำชกำร ต้องมีค ำส่ัง

กอ.รมน. เร่ือง ให้ก ำลังพลพ้นหน้ำที ่และปฏิบัติหน้ำที่             ภำยใน ๑ วัน
2 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรตรวจสอบค ำส่ังช่วยรำชกำร ครบถ้วน ถูกต้อง          ภำยใน ๔๕ นำที
3 ประสำนแผผนกกำรเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. เพือ่ตรวจสอบ

ควำมถูกต้อง ภำยใน ๓๐ นำที
4 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรพิมพ์หน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน ยอดก ำลังพล ภำยใน ๓๐ นำที

ครบถ้วน ถูกต้อง จ ำนวน ๓ ฉบับ 
5 เจ้ำหน้ำทีพ่ิมพ์ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

(ส่วนที ่๑, ส่วนที ่๒) โดยใช้ค ำส่ัง กอ.รมน. ให้ก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำที ่พ้นหน้ำที่

6 เจ้ำหน้ำทีพ่ิมพ์ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำที ่ตำม ผนวก ก. ตรวจสอบ
รำยชื่อ ห้วงปฏิบัติหน้ำทีต่ำมค ำส่ัง กอ.รมน. ลงวันที่.........
ต้ังแต่.......... "ขอรับรองว่ำก ำลังพลดังกล่ำวได้มีค ำส่ังให้ปฏิบัติ
หน้ำทีฯ่ และมีสิทธิไ์ด้รับเงินค่ำเล้ียงดูตำมระเบียบฯ โดยให้
ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนำมตรวจถูกต้อง

7 พิมพ์บัญชีรำยละเอียดกำรน ำเงินเข้ำบัญชีแยกตำมธนำคำร
(ยศ  ชื่อ  สกุล  ธนำคำร  หมำยเลขบัญชี   หมำยเลขบัตร
ประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์ จ ำนวยเงิน) พร้อมให้          ภำยใน ๒๐ นำที

Timeline การขอรับสนับสนุนค่าเลี้ยงดู
ภายในปีงบประมาณ 

ล าดบั ขั้นตอน
เวลาด าเนินการ

ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำทีภ่ำยใน กอ.รมน. ที.่.......

ภำยใน ๓๐ นำที

ภำยในปีงบประมำณ

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง

ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำทีภ่ำยใน กอ.รมน. ที.่.......

ภำยใน ๓๐ นำที ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำทีภ่ำยใน กอ.รมน. ที.่.......

ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำทีภ่ำยใน กอ.รมน. ที.่.......



หมายเหตุภายในปีงบประมาณ 
ล าดบั ขั้นตอน

เวลาด าเนินการ เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนำมตรวจถูกต้อง
8 ถ่ำยส ำเนำหน้ำสมุดบัญชี ของก ำลังพลทุกนำยทีม่ีสิทธิ์

เบิกค่ำเล้ียงดู พร้อมตรวจถูกต้อง แนบส่งด้วย (คร้ังเดียว)
9 รวบรวมเอกสำรให้ครบถ้วน ท ำหนังสือปะหน้ำ เสนอถึง

แผนกกำรเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. เพือ่ด ำเนินกำรต่อไป
10 จบขั้นตอนกำรขอสนับสนุนค่ำเล้ียงดู

ภำยใน ๑๐ นำที

ภำยใน ๒๐ นำที



                     
การเบิกค่าเลี้ยงดูก าลังพล สก.สบค.กอ.รมน. 

 
- ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ 
           ปัญหาการจัดสัมมนา ที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า เมื่อเบิกค่าเลี้ยงดูไปแล้ว ท าให้ผิดระเบียบการหักเงิน 
ต้องน าส่งเงินคืนในภายหลัง 
 
- ข้อเสนอแนะ 
          ต้องประสานหน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ไม่เกิดความผิดพลาด  
  
- การประสานการปฏิบัติ 
          ประสาน เจ้าหน้าที่การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน.  โทร. ๘๓๒๗๐ 
  

.................................. 






