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3.11 รายการเบกิจ่าย 

เนื้อหาประกอบด้วย 
3.11.1 กลุ่มผู้ใช้งาน 
3.11.2 การค้นหาโครงการและอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “เมนูรายการเบิกจ่าย” 
3.11.3 การเบิกจ่าย สําหรบัผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน  

3.11.1 กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี้ ได้แก่  
1. ผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงาน) ใช้เมนูย่อยรายการเบิกจ่ายเงินเพ่ือรายงานการเบิกจ่ายเงิน   
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)  

-ใช้สําหรับเข้าไปตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหากับระบบฯ 
3.11.2 การค้นหาโครงการและอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “เมนูรายการเบิกจ่าย” 

ใช้เพ่ือค้นหาการเบิกจ่ายที่เคยบันทึกไว้โดยการกรอกข้อมูลส่วนหน่ึงของการเบิกจ่าย (ภาพที่ 3.2.29)  
ก. ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการค้นหา 
ข. เดือน เลือกเดือนที่ต้องการรายงาน 
ค. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า /

ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ง. กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมหลักของโครงการที่ต้องการค้นหา 
จ. หน่วยงาน แสดงอัตโนมัติ 
ฉ. เลือกโครงการ ให้พิมพ์ช่ือโครงการที่ต้องการค้นหา 
ช. ค้นหา 

ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการเบิกจ่าย” ประกอบด้วย  
 1. กล่องสี่เหลี่ยม เพ่ือ ต๊ิก เลือก กรณีต้องการลบรายการเบิกจ่ายเงิน  
 2. แก้ไข จะปรากฏรูปปากกา สําหรับคลิก เลือกรายการขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
 3. ปี แสดง ปีงบประมาณที่ทํารายการ 
 4. เลข GFMIS เลขรหัสเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS 
 5. ช่ือโครงการ แสดงช่ือโครงการ 
 6. ประเภทงบรายจ่าย แสดงประเภทงบรายจ่ายที่ทํารายการ 
 7. เบิกจ่าย จํานวนเงินที่เบิกจ่าย 
 8. ยอดเงินรวมโครงการ แสดงยอดเงินที่มีอยู่ในโครงการ 

9. อัพเดท แสดง วันเดือนปี ที่มีการเข้ามาทํารายการ 
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ภาพที่ 3.2.29 

3.11.3 การเบิกจ่าย สาํหรบัผู้ดูแลเบิกจ่ายเงิน 
เมื่อเข้าสู่เมนูรายการเบิกจ่ายในเบ้ืองต้นให้ผู้ดูแลเบิกจ่ายกรอกข้อมูลรายละเอียดบางส่วนของโครงการ

ที่ ต้ อ งการ เ บิกจ่ ายระบบจะ ดึ งข้ อมู ลของ โครงการที่ ต้ อ งการ เ บิกจ่ า ยขึ้ นมา ให้ อั ต โนมั ติ โ ดย                
ดําเนินการตามหมายเลข 1-5 (ภาพที่ 3.2.30) ดังน้ี คือ 

1. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการบันทึกรายการ การเบิกจ่าย 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือกประเภทงบรายจ่ายที่ต้องการบันทึกรายการ การเบิกจ่าย 
3. *กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมหลัก ที่ต้องการบันทึกรายการ การเบิกจ่าย 
4. *หน่วยงาน จะแสดงอัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในระบบ 
5. *เลือกโครงการ พิมพ์ช่ือโครงการที่ต้องการรายงานเบิกจ่ายเมื่อเลือกโครงการที่ต้องการเบิกจ่ายแล้ว 

ระบบจะแสดงกิจกรรมของโครงการน้ันขึ้น 
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ภาพที่ 3.2.30 

เมื่อผู้ดูแลเบิกจ่ายกรอกข้อมูลของโครงการบางส่วนแล้วระบบจะทําการดึงข้อมูลของโครงการที่ต้องการ
รายงานขึ้นมา (ภาพที่3.2.31) จากน้ันให้ดําเนินการดังน้ี คือ 

1. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณที่ทํารายการ 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือกประเภทงบรายจ่ายที่ต้องการทํารายการ 
3. *กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมหลัก 
4. *หน่วยงาน จะแสดงอัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในระบบ 
5. *เลือกโครงการ พิมพ์ช่ือโครงการที่ต้องการรายงานเบิกจ่าย 
6. *จํานวนเงินเบิกจ่าย  
7. เลข GFMIS พิมพ์เลข GFMIS ที่ต้องการบันทึกรายการ การเบิกจ่าย 
8. คลิกเพ่ือแสดงกิจกรรมในโครงการทั้งหมด กด  เพ่ือแสดงกิจกรรมทั้งหมดใน

โครงการ 
9. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลในกิจกรรมที่ต้องการรายงานเบิกจ่าย ดังน้ี คือ 

 9.1. ลําดับ แสดงลําดับที่ของกิจกรรมโครงการกรณีไม่ต้องการรายงานกิจกรรมดังกล่าวสามารถลบ
กิจกรรมน้ันได้โดยสามารถกดรูปถังขยะหน้าลําดับเลขเพ่ือทําการลบ โดยผู้รายงานเบิกจ่ายคนอ่ืนๆสามารถมา
รายงานกิจกรรมที่เหลือได้ตามปกติโดยกิจกรรมที่ลบทิ้งจะไม่หายไปแต่อย่างใด 
 9.2. ช่ือกิจกรรม ตรวจสอบชื่อกิจกรรม 
 9.3. ลักษณะการเบิกจ่าย ให้เลือกลักษณะการเบิกจ่าย ซึ่งมีอยู่ 4 ลักษณะคือ 
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เบกิจ่ายปกต ิหมายถึง  
1. การเบิกจ่ายเงินเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายในระบบ GFMIS โดยไม่ผ่านใบสั่งซือ้สั่งจ้าง (PO) 

 2. การเบิกจ่ายเงินเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพ่ือชดใช้ใบสําคัญ เงินทดลอง 
ราชการ จ่ายใบยืม จ่ายเงินเดือน เบิกเงินอุดหนุน 
ยืมเงินราชการ หมายถึง  

เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการ
ปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 
ชดใช้เงินยืมราชการ หมายถึง  
ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือยืมที่ยืมไป (ถ้าม)ี ภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
 1. กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศหรือกรณี
เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี 
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 

2. กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืม ภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 

3. กรณียืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม  
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 
ส่งเงินคืน หมายถึง  

เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไป
แล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นําส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเกินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 9.4. ประเภทเบิกจ่าย ให้เลือกประเภทเบิกจ่ายซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ  
ไม่ผูกพัน (ขบ 02) คือ การเบิกจ่ายเงินเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายในระบบ GFMIS โดยไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 
ผูกพัน (บส) คือ การเบิกจ่ายเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายในระบบ GFMIS โดยผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 

10. วันที่ออกหนังสือ คือ วันที่ออกเลขหนังสือตามบันทึก 
11. เลขที่หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย  
12. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย ให้เลือกประเภทค่าใช้จ่าย 
13. จํานวนเงิน ให้ใส่จํานวนเงินที่เบิกจ่าย 
14. วันที่ ลงวันที่ทํารายการเบิกจ่ายจริง 
15. ไฟล์แนบ กด “เพ่ิมไฟล์อัพโหลด” เพ่ือเพ่ิมจํานวนไฟล์แนบ 
16. อัพโหลดไฟล์ กดเพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ 
17. ปุ่มบันทึก 
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ภาพที่ 3.2.31 
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