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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ)
กรณีกรมฯ เบิกเงินให้หน่วยงานในสังกัดไปดาเนินการจ่ายแทน (Flow chart)
( เอกสารแนบ หนังสือ ที่ พม 0602/125 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 )
*

ขั้นตอนดาเนินการ
1. ดาเนินการตามแผนฯ /
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
(เฉพาะกิจ)
จัดทาเอกสารประกอบ
การขออนุมัติเบิกเงิน

สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
เอกสารขออนุมตั ิเบิกเงิน
สัญญาการยืมเงิน

เอกสารขออนุมตั ิเบิกเงิน + สัญญาการยืมเงิน

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง
เบิกเงินในระบบ GFMIS ตามที่ได้รับจัดสรร
( เงินงบประมาณ/เงินทดรองราชการ (เฉพาะกิจ)

2. การรับ – จ่ายเงิน
ระหว่างกรมฯ กับ
หน่วยงานในสังกัด

นาเช็คฝากเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
จ่ายเงินให้เจ้าหนี/้
ผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่การเงินฯ

บัญชีเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ

สั่งจ่ายเช็คในนามส่วนราชการ
หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(หน่วยงาน)

กรณีเขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหน้าที่การเงินฯ หากเบิกเงินงบประมาณมาแล้วจ่ายไม่หมด
ต้องเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการหรือหากเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด
ต้องจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันและเก็บรักษาในตู้นิรภัย พร้อมให้คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวันไว้เป็นหลักฐาน
3. การรับ - นาส่ง และ
การควบคุมเอกสาร
การเบิกจ่าย

1. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- ขออนุมัติเบิกเงิน
- หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน /
ใบสาคัญรับเงิน) ประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ว ”
ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อ
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี
2. เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคืนคลัง

สรุปผลการ
เบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้อง

1. เอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายเงิน

+

ตรวจสอบ
ถูกต้อง
จัดเก็บหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
รอการตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก

2. เงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี)
ส่งคืนคลัง/
นาฝากธนาคาร
ส่วนราชการ
เฉพาะกิจ
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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ)
กรณีกรมฯให้หน่วยงานในสังกัดไปดาเนินการจ่ายเงินแทน
ขั้นตอนดาเนินการ
1. ดาเนินการตามแผน/ภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย (เฉพาะกิจ)

2. การรับ – จ่ายเงิน ระหว่าง
กรมฯ กับหน่วยงานในสังกัดฯ

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย
สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
- จัดทาเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน (ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย) - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน (ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย)
พร้อมสัญญาการยืมเงิน (ถ้ามี) ส่งให้กรมฯ
พร้อมสัญญาการยืมเงิน (ถ้ามี)
ผลการตรวจสอบ
- ถูกต้อง เบิกเงินในระบบ GFMIS ตามที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณ /
เงินทดรองราชการเฉพาะกิจ)
- ไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้หน่วยงานในสังกัดฯ แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจ่าย
- รับเช็คจากกรมฯ นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่ว นราชการของ - เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ
หน่วยงาน/ สาเนาหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงินที่ขอเบิกจาก Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหน่วยงานจากกรมฯ
แล้วให้เขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม ส่วนราชการ/โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงินที่ขอเบิกจาก Statement ก่อนสั่งจ่ายเช็ค ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการจ่ายเงินแทน
- เขียนเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่การเงินฯ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่จ่ายเงิน เพื่อนาไปจ่ายต่อให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินต่อไป
-.ตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน หากเบิกเงินงบประมาณ
มาแล้วจ่ายไม่หมด ต้องเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
หรือหากเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดต้องรายงานไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
และเก็บรักษาในตู้นิรภัยพร้อมให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อ
ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันไว้เป็นหลักฐาน
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ขั้นตอนดาเนินการ
3. การรับ – ส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี)

4. การควบคุมเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย
สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
3.1 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
3.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
1) เอกสารขออนุมัติเบิกเงิน
- ถูกต้อง จัดเก็บเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายรอการตรวจสอบ
2) หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน / ใบสาคัญรับเงิน / ใบรับรอง จากภายใน / ภายนอก
การจ่ายเงิน / เอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกาหนด) หลักฐานการจ่ายเงิน
- ไม่ถูกต้อง ส่งกลับให้หน่วยงานในสังกัดฯ แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจัดเก็บ
ทุกฉบับต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและ เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายรอการตรวจสอบจากภายใน / ภายนอก
ระบุชื่อผู้จ่ายด้วยตัวบรรจง พร้อม วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
ต่อไป
3.2 เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคืนกรมฯ
3.2 เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคืนคลัง / นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการเฉพาะกิจ กรณีที่กรมฯได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้มี
อานาจจัดเก็บรักษาเฉพาะกิจ
- จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ตรวจสอบความถูกต้องรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน จากหน่วยงาน
(เฉพาะกิจ) เอกสารตัวอย่างแนบท้าย
ในสังกัดที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการจ่ายเงินแทน จากเอกสารในข้อ 3
- จัดทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ส่งให้กรมฯ จากเอกสารในข้อ 3
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เอกสารตัวอย่างแนบท้าย

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ)
ว/ด/ป ที่เอกสาร
1

2

รายการ

เงินรับ

3

4

เงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้

5

6

เงินจ่าย
ใบสาคัญ
7

เงินสดคงเหลือ

หมายเหตุ

8

1. "ว/ด/ป" วัน เดือน ปี ที่รับ – จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ)
2. "ที่เอกสาร" บันทึกเลขที่เอกสารของรายการ
3. "รายการ" บันทึกคาอธิบายการรับ - จ่ายเงิน
4. "เงินรับ" บันทึกจานวนเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ)
5. "เงินฝากธนาคาร" บันทึกจานวนเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ) ที่นาฝากหรือถอนกับธนาคาร
6. "ลูกหนี้" บันทึกจานวนเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ) ที่จ่ายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ยืมเงินเพื่อนาไปปฏิบัติราชการ รวมทั้งการชดใช้เงินยืม
7. "ใบสาคัญ" บันทึกจานวนเงินงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เฉพาะกิจ) ที่จ่ายตามใบสาคัญรวมทั้งการชดใช้จากเงินงบประมาณหรือเงินอื่น
8. "เงินสดคงเหลือ" บันทึกเงินสดคงเหลือ
9. "หมายเหตุ" บันทึกข้อความอื่นใดที่จาเป็นเพิ่มเติม
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