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คู่มือการรับและการเบิกจา่ยเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 

1. ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร  

1.1 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  
1.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS เมื่อได้รับแจ้ง

จัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จากส านักงบประมาณ  
1.1.2 จัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ส านักงานเกษตร

จังหวัด ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMIS พร้อมแจ้งให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ  

1.2 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล ให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการ  

1.3 หลักฐานประกอบการโอนเงิน  
1.3.1 หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 
1.3.2 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  

1.4 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 

2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
1.4.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง             

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS  
1.4.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  

2. ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงินของส านักงานเกษตรจังหวัด  

2.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  
2.1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินในระบบ GFMIS เมื่อได้รับแจ้ง          

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จากกรมสง่เสริมการเกษตร 
2.1.2 จัดท าบันทึกข้อตกลง (แบบ พชภ.08) จ านวน 2 ฉบับระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัด 

โดยเกษตรจังหวัดกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) โดยผู้แทน
คณะกรรมการ ศบกต. อย่างน้อย 5 ราย ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ราย และกรรมการ อย่างน้อย           
4 ราย (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ) โดยให้เก็บเป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ   
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2.1.3 เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรองรับขอเบิกของหน่วยงาน แล้ว
จ่ายเงินให้ ศบกต. โดยเขียนเช็คสั่งจ่ายขีดฆ่าค าว่า "หรือผู้ถือ" ออก และขีดคร่อม พร้อมทั้งบันทึกในทะเบียน
คุมรายการขอเบิก   

2.1.4 แจ้งการจ่ายเงินให้ ศบกต. ทราบ เพ่ือรับเช็คพร้อมให้ลงลายมือชื่อรับเงินในใบส าคัญรับ
เงิน (แบบ พชภ.09) 

2.1.5 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทออม
ทรัพย์คู่กับกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือ
บรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ส านักงานเกษตรจังหวัด.........." เพ่ือรับคืนเงิน หากมีเงินเหลือจ่ายจาก ศบกต. 
และส่งส าเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ให้ ศบกต. พร้อมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือ
สร้างรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Subbook  Bank) ในระบบ GFMIS  

2.1.6 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ ศบกต. น าเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ตาม            
ข้อ 2.1.5 ของส านักงานเกษตรจังหวัด จากนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดถอนและน าส่งคลังตามระเบียบของ              
ทางราชการ  

2.1.7 รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงินเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบไว้ที่
ส านักงานเกษตรจังหวัด  

2.2 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล  
2.2.1 จัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงิน แยกแต่ละ ศบกต. 
2.2.2 ในเดือนที่มีการรับเงินหรือจ่ายเงินให้จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงิน ส่งให้กรมส่งเสริม

การเกษตรทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
2.2.3 บันทึกการรับเงินหรือจ่ายเงินเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS  
2.2.4 จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน ส าหรับบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ซึ่งเปิดไว้รองรับคืนเงิน

เหลือจ่าย (แบบ พชภ.10) ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินการ 

2.3 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 

2.4 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
2.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 

2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
2.4.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนว

ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS  
2.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง แนว

ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์  
2.4.4 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
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3. ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงินของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า 
ต าบล (ศบกต.)  

3.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของ ศบกต. จากส านักงานเกษตรจังหวัด  
3.1.1 ผู้แทนคณะกรรมการ ศบกต. อย่างน้อย 5 ราย ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 ราย 

และกรรมการ อย่างน้อย 4 ราย (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ชวยเลขานุการฯ) ที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชี           
เงินฝาก ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ
ชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ศบกต. ....................... ต าบล.......................... อ าเภอ..................... 
จังหวัด........................" เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และส่งส าเนา
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและกลุ่ม/องคก์รเกษตรกร 

3.1.2 ลงนามในบันทึกข้อตกลง (แบบ พชภ.08) จ านวน 2 ฉบับ ระหว่างส านักงานเกษตร
จังหวัด โดยเกษตรจังหวัด กับ ศบกต. โดยผู้แทนคณะกรรมการ ศบกต. อย่างน้อย 5 ราย ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 ราย และกรรมการ อย่างน้อย 4 ราย (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ) โดย
ใหเ้ก็บเปน็หลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ  

คณะกรรมการ ศบกต. มอบหมายผู้แทน (ยกเว้นเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ) 
ในการด าเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลง อย่างน้อย 5 ราย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ราย และ
กรรมการ อย่างน้อย 4 ราย 

3.1.3 เมื่อ ศบกต. ได้รับแจ้งการจ่ายเงินโดยสั่งจ่ายเช็คจากส านักงานเกษตรจังหวัด                    
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงิน และลงลายมือชื่อผู้รับเงินในใบส าคัญรับเงิน (แบบ พชภ.09) ทั้งนี้ 
หากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด ศบกต. จะต้องรับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือ
บริการนั้น  

3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของ ศบกต. ใหแ้กก่ลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  
3.2.1 เมื่อได้รับสัญญายืมเงิน (แบบ พชภ.11) จากกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ให้ด าเนินการถอนเงิน

ออกจากบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของ ศบกต. แล้วน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร           
ที่เปดิไว้ส าหรับรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใน 2 วันท าการ 

3.2.2 แจ้งการฝากเงินเขา้บัญชีให้กลุม่/องคก์รเกษตรกร ทราบ  

3.3 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล  
3.3.1 จัดท าบัญชีและรายงาน ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
3.3.2 รายงานการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทราบ

ภายใน 3 วัน หลังจากกลุ่ม/องคก์รเกษตรกรแจ้งใหท้ราบ  

3.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
3.4.1 บันทึกข้อตกลง 
3.4.2 สัญญายืมเงิน  
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3.5 การปฏิบัติเมื่อการด าเนินงานโครงการการเสร็จสิ้นแล้ว  
3.5.1 จัดท าบัญชีและรายงาน ตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
3.5.2 หากมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและน าฝากเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานเกษตรจังหวัด 
3.5.3 ส่งหลักฐานตามข้อ 3.5.1 พร้อมส าเนาใบน าฝากเงินตามข้อ 3.5.2 ให้ส านักงานเกษตร

จังหวัดภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาด าเนินโครงการ 
3.5.4 จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงินโครงการเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ 

4. ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร  

4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุม่/องค์กรเกษตรกร จาก ศบกต.  
4.1.1 ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยเปิดบัญชี             

ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือ
บรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กลุม่/องคก์รเกษตรกร........................ต าบล..................... อ าเภอ.................... 
จังหวัด....................." เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป แล้วส่งส าเนาเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคารให้ ศบกต. ทราบ 

4.1.2 ลงนามในสัญญายืมเงิน (แบบ พชภ.11) จ านวน 2 ฉบับ ระหว่าง ศบกต. โดยประธาน 
ศบกต. กับ กลุ่ม/องคก์รเกษตรกร โดยผู้แทนอย่างน้อย 5 ราย ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 1 
ราย และกรรมการอย่างน้อย 4 ราย พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนเพ่ือด าเนินการ โดย
ใหเ้ก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ  

 กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร มอบหมายผู้แทนในการด าเนินการลงนามในสัญญายืมเงิน อย่าง
น้อย 5 ราย ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 1 ราย และกรรมการ อย่างน้อย 4 ราย ทั้งนี้ การ
มอบหมายผู้แทนให้ระบุชื่อ - สกุล ในรายงานการประชุมของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

4.1.3 เมื่อกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ได้รับแจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ให้ตรวจสอบ           
ความถูกตอ้ง ทั้งนี้ หากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร จะต้อง
รับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือบริการนั้น 

4.1.4 เมื่อกลุม่/องคก์รเกษตรกร ใช้จ่ายเงินโครงการ  
 ๑) กรณีจ่ายค่าวัสดุ เมื่อจัดซื้อวัสดุเพ่ือด าเนินการตามโครงการแล้ว ให้เรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน  
 ๒) กรณีจา่ยคา่แรงงาน เมื่อจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกรผู้ใช้แรงงานตามงวดของงาน 

จะตอ้งเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/            
ผู้รับจ้าง เพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ทั้งนี้ หากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้าง จะต้องรับภาระในเงินค่าธรรมเนียมหรือบริการนั้น  
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4.2 การจัดท าบัญชีและการรายงานผล  
4.2.1 จัดท าบัญชีและรายงานตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
4.2.2 รายงานการรับจ่ายเงินให้ ศบกต. ทราบทันทีหากมีการเบิกจ่ายเงิน 
4.2.3 รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจ่ายเงิน 
4.2.4 ก ากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้

จา่ย เงินงบประมาณโครงการอย่างเครง่ครัด  

4.3 การปฏิบัติเมื่อการด าเนินงานโครงการการเสร็จสิ้นแล้ว  
4.3.1 จัดท าบัญชีและรายงานตามแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
4.3.2 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและน าฝากเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของ ศบกต. 
4.3.3 ส่งหลักฐานตามข้อ 4.3.1 พร้อมส าเนาใบน าฝากเงินตามข้อ 4.3.2 และหลักฐานการรับ

จา่ยเงินทั้งหมดให้ ศบกต. ภายใน 10 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาด าเนินโครงการ 

4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
4.4.1 สัญญายืมเงิน 
4.4.2 เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายคา่วัสดุและค่าแรงงาน  

5. การตรวจบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด าเนินการให้ค าแนะน าและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการของ ศบกต. 

และกลุ่ม/องคก์รเกษตรกร โดยมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้  
5.1 ก่อนด าเนินโครงการ โดยให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 

เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและรายงานตามโครงการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับจ่ายเงินโครงการ 
5.2 ระหว่างด าเนินโครงการ กรณี ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า

บัญชีและรายงานตามโครงการ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดประสานความร่วมมือกับส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณใ์นพ้ืนที่เพ่ือให้ค าแนะน าและรว่มกันแก้ไขปญัหาอยา่งทันทว่งที  

5.3 ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น โดยตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ 
ของ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เมื่อส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ใน
พ้ืนที่ว่าพร้อมให้ตรวจสอบ  

5.4 แจ้งผลการตรวจสอบ ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าตรวจสอบ 

6. เงื่อนไขการโอนเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
 6.1 การเปิดบัญชีเงินฝาก ให้เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์กับ ธ.ก.ส. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศของธนาคาร  (ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี) 
 6.2 การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ธ.ก.ส. ยินยอมให้เปิดบัญชีโดยไม่ต้องฝากเงิน (ศูนย์บาท) 
 6.3 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการโอนเงิน ธ.ก.ส. คิดรายการละ 5 บาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. สามารถ                     
ให้หลักฐานการโอนเงินได้ ณ วันที่ขอโอน โดยผู้ขอโอนต้องท ารายละเอียดการโอนเงินเป็น File Excel ส่งให้           
ธ.ก.ส. สาขาที่ใช้บริการ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนการเสนอโครงการของชุมชน และการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเสนอโครงการของชุมชน และการรับและการเบิกจา่ยเงินเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
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สนับสนุน 
วิชาการ 

 

เสนอโครงการ 
 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจ่าย                           

เงินงบประมาณ 

 

คกก.อ านวยการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตภยัแล้ง ปี 

2558/59 
 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไข
วิกฤตภัยแล้งจังหวัด 

เห็นชอบ/เสนอ 

 

ขอรับการจัดสรร 
งบประมาณ 

 

รวบรวมเสนอ 

 
กลั่นกรอง/ 

อนุมัติโครงการ 
 

- รวบรวมโครงการน าเสนอ 
ขอรับการสนับสนุน                               

 

  

 

เสนอโครงการ 

 

กลั่นกรอง 

ข้อมูลช่วยเหลอื 

 - เสนอโครงการ                   

ใช้เวลาโอนเงิน  
1 วันท าการ หลังจาก 
อนุมัติให้โอนจัดสรร
งบประมาณ 
 

- สัญญายมืเงิน จ านวน 2 ฉบับ                                              
- จ่ายเงินโดยน าฝากเข้าบญัชขีองกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร          
    ภายใน 2 วันท าการหลังจากลงนามในสัญญา 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 
จัดท าหลักฐานการจา่ยค่าแรงงาน
และจ่ายเงินโดยโอนเขา้บัญชี
เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้าง  
ภายใน 1-2 วันท าการ หลังจาก 
ได้รับรายงานการขอเบกิ 
 

เปิดบัญชีเงินฝากธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์   

คณะรัฐมนตร ี
 

ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไข               
วิกฤตภัยแล้งอ าเภอ 

ทีมประเทศไทยระดับต าบล 

ส านักงบประมาณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

จ่ายค่าแรงงาน 
 

กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร                  
ในหมู่บ้าน/ต าบล 

 

หมายเหตุ : 

             หมายถึง ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

             หมายถึง ขั้นตอนการรับและการเบิกจา่ยเงิน 

             หมายถึง ส่วนราชการ 

             หมายถึง หน่วยงานนอกภาคราชการ 

             หมายถึง ผู้กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ 

             หมายถึง รายละเอยีดการปฏบิัติ 

 
 

 
 จ่ายค่าวัสด ุ

 

- บันทึกข้อตกลง กษจ. กับ ศบกต. จ านวน 2 ฉบับ                                  
- สั่งจ่ายเช็คให้ ศบกต. ภายใน 3 วันท าการหลังจาก 
    อนุมัติให้จ่ายเงิน 
-จัดท าใบส าคัญรับเงิน (แบบ พชภ. 09) 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล (ศบกต.) 
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ภาพที่ 2  ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงินเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
  แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 

- ส่งคืนเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)   ให้ ศบกต. 
ภายใน ๑๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้น 

บันทึกผ่านระบบ GFMIS                   
ตามระเบียบการเบิกจ่าย                           

เงินงบประมาณ 

 

-เงินเหลือจ่าย : ส่งคืนกรมส่งเสริม
การเกษตร 

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร : น าส่งเป็น
รายได ้
  แผ่นดิน 

ส่งคืนงบประมาณ 
ในระบบ GFMIS 

 

- ส่งคืนงบประมาณในระบบ GFMIS 
- จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน (แบบ พชภ. 10) 

- ส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร                               

 

  

 

- เสนอโครงการ                   

ใช้เวลาโอนเงิน  
1 วันท าการ หลังจาก 
อนุมัติให้โอนจัดสรร
งบประมาณ 
 

- บันทึกข้อตกลง (แบบ พชภ. 08)  กษจ. กับ  
   ศบกต. จ านวน 2 ฉบับ                                  
- สั่งจ่ายเช็คให้ ศบกต. ภายใน 3 วันท าการหลังจาก 
    อนุมัติให้จ่ายเงิน 
-จัดท าใบส าคัญรับเงิน (แบบ พชภ. 09) 
 

- สัญญายืมเงิน (แบบ พชภ. 11) จ านวน 2 ฉบับ                                              
- จ่ายเงินโดยน าฝากเข้าบัญชขีองกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร          
    ภายใน 2 วันท าการหลังจากลงนามในสัญญา 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ประเภท
ออมทรัพย์ 

 จัดท าหลักฐานการจา่ยค่าแรงงานและ
จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกร/
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้าง  
ภายใน 1-2 วันท าการ หลังจาก ได้รับ
รายงานการขอเบิก 
 

เปิดบัญชีเงินฝากธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
ประเภทออมทรัพย ์

 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์   

- ส่งคืนเ งินเหลือจ่ายที่ ได้รับจาก
กลุ่ ม / อ งค์ ก ร เ กษตรกร  ให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดภายใน 
1 5  วั น ห ลั ง จ า ก เ ส ร็ จ สิ้ น
โครงการ 

ส านักงบประมาณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

ส านักงานเกษตรจังหวัด   

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล (ศบกต.) 

 

 
 

จ่ายค่าแรงงาน 
 

กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร                  
ในหมู่บ้าน/ต าบล 

 

หมายเหตุ : 

             หมายถึง ขั้นตอนการเบิกจา่ยเงิน 

             หมายถึง ขั้นตอนการส่งคืนเงินเหลือจ่าย 

             หมายถึง ส่วนราชการ 

             หมายถึง หน่วยงานนอกภาคราชการ 
             หมายถึง รายละเอยีดการปฏบิัติ 

จ่ายค่าวัสด ุ
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