วิธีการเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 156 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555
รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน เป็นรายงานที่ส่วนราชการต้นสังกัด
ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณของส่วนราชการ เงินงบกลาง และโครงการ ที่หน่วยงานได้รับ
จัดสรร ประกอบด้วย ยอดใช้งบประมาณ เอกสารสํารองเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และงบประมาณ
คงเหลือ โดยแยกตามรหัสงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ ดังนี้
เข้าเมนู SAPÆส่วนเพิ่มเติม Æ ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ Æ รายงาน Æ
รายงานงบประมาณสําหรับส่วนราชการ Æรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม Æ
รายงานภาพรวมงบประมาณ/ติดตามการใช้จ่ายงบฯตามแผนงาน/โครงการ ระดับกรม ÆZFMA62 -รายงาน
การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน ดับเบิล้ คลิกที่
หรือพิมพ์คําสั่งงาน ตามภาพที่ 1 แล้ว กด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
อุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน” ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 1
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ภาพที่ 2
หน้าจอ “รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน” ระบุรายละเอียด ตามภาพที่ 3 ดังนี้
Selection Criteria
- ปีบัญชี
ระบุปีบัญชี จํานวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
ตัวอย่างระบุ 2012
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับ 10 หลัก แล้วตามด้วย*
ตัวอย่างระบุ 9090991736*
- แหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน 4 หลัก คือ YY10 แล้วตามด้วย *
โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
ตัวอย่างระบุ 5510*
- พื้นที่/กิจกรรม
ไม่ต้องระบุ
- หน่วยรับงบประมาณ
ระบุรหัสหน่วยงานจํานวน 5 หลัก แล้วตามด้วย *
ตัวอย่างระบุ 18004*
กดปุ่ม

ระบบจะแสดงรายงานการเบิกจ่ า ยเงินเกี่ย วกับ อุท กภั ย ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 3
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ภาพที่ 4
จัดรูปแบบรายงาน ด้วยการ คลิกที่ เมนู การกําหนดค่า เลือก คอลัมภ์ (C) เลือก “เปลี่ยนความกว้าง
ที่ดีที่สุด” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงหน้ารายงานตามภาพที่ 6

ภาพที่ 5
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ภาพที่ 6
คําอธิบาย “รายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน” ดังนี้
ปีงบประมาณ
แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แสดงเป็น 2012
ด้าน
แสดงชื่อด้านตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
รหัสงบประมาณ
แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ
แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งของเงิน
แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 7 หลัก
รหัสกิจกรรม/พื้นที่
แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX
จังหวัด
แสดงชื่อจังหวัด
งบประมาณ
แสดงจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ยอดใช้งบประมาณ
แสดงจํานวนเงินที่ใช้จ่าย ประกอบด้วย เอกสารสํารองเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณคงเหลือ
แสดงจํานวนเงินคงเหลือ ซึ่งเป็นยอดสุทธิ โดยการนํายอดเงินในช่อง
“งบประมาณ” หักด้วย “ยอดใช้งบประมาณ”
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การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ
ให้คลิกจํานวนเงินที่ต้องการตรวจสอบ ในช่อง “งบประมาณ” ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7
ระบบจะแสดงรายละเอียด ของจํานวนเงินที่คลิก ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8
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การตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ให้คลิกจํานวนเงินในช่อง “งบประมาณ” ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9
ระบบจะแสดงรายละเอียด ของจํานวนเงินที่คลิก ตามภาพที่ 10

ภาพที่ 10
คําอธิบาย ภาพที่ 11
ปี
เลขที่เอกสารอ้างอิง
เลขที่เอกสาร
LnItn
Vsn
กบก.

ปภ.

แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ.
เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แสดงเป็น 2012
แสดงเลขที่เอกสารการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จํานวน 10 หลัก
แสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติจากการโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ จํานวน 10 หลัก
แสดงบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร
แสดงเวอร์ชั่นที่บันทึกรายการ คือ 0
แสดงการบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ
ENTR หมายถึง การจัดสรรเงินงวดโดยสํานักงบประมาณ
SEND หมายถึง การโอนเงินงบประมาณออก
RECV หมายถึง การรับโอนเงินงบประมาณ
แสดงประเภทงบประมาณ เป็น GEN
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แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
รายการผูกพันงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ
ผลรวมรายการ LC

แสดงแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก
แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก
แสดงเป็น 5000 กรณีเป็นงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่น
1206XX กรณีเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
1204 กรณีเป็นงบลงทุน รายการที่ดิน
1208 กรณีเป็นงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง
แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX
โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
แสดงจํานวนเงินที่บันทึก สัมพันธ์กับช่อง “กบก” ดังนี้
ENTR แสดง จํานวนเงินเป็นบวก
SEND แสดง จํานวนเงินเป็นลบ
RECV แสดง จํานวนเงินเป็นบวก

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “ใบสั่งซือ้ สั่งจ้าง” ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11
ระบบจะแสดงรายละเอียด ของใบสั่งซื้อสัง่ จ้าง ตามภาพที่ 12
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ภาพที่ 12
คําอธิบาย ภาพที่ 12
RefdocNo
VT (Value type)
G/L
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
พื้นที่/กิจกรรมหลัก
รายการผูกพันงบประมาณ
หน่วยรับงบประมาณ
Fm pstg.d.
ปภ.จํานวนเงิน

งบใช้จ่าย

คําขอ/ข้อความ

แสดงเลขทีใ่ บสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ
แสดงค่าคงที่เป็น 51 หมายถึง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก
แสดงแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก
แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก
แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 14 หลัก
แสดงรายการผูกผันงบประมาณเช่นเดียวกับรหัสบัญชีแยกประเภท
แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
แสดงวันที่ใบสัง่ ซื้อสั่งจ้าง
แสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น
ต้นแบบ หมายถึง การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา ปกติจะแสดงค่าเป็น 0
หากแสดงจํานวนเงิน หมายถึงใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึก
เงินจ่ายล่วงหน้า
การลดลง หมายถึง การเบิกเงินจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน”
ต้นแบบ แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ
การปรับปรุงเอกสารที่ตามมา แสดงเป็น 0 หรือ จํานวนเงินเป็น บวก
การลดลง แสดงจํานวนเงินเป็น บวก
แสดงข้อความที่บันทึก
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เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ คลิกจํานวนเงินที่ ช่อง “เบิกจ่าย” ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13
ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 14
คําอธิบาย ภาพที่ 14
RefdocNo
VT (Value type)
G/L
แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ
พื้นที่/กิจกรรมหลัก
รายการผูกพันงบประมาณ
หน่วยรับงบประมาณ
Fm pstg.d.

แสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินในระบบ
แสดงค่าคงที่เป็น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน
57 หมายถึง เบิกเกินส่งคืน
แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก
แสดงแหล่งของเงิน จํานวน 7 หลัก
แสดงรหัสงบประมาณ จํานวน 16 หลัก
แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ PXXXX
โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ จํานวน 4 หลัก
แสดงรายการผูกผันงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จํานวน 10 หลัก
แสดงวันที่บันทึกรายการขอเบิก
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ประเภทจํานวนเงิน

งบใช้จ่าย

แสดงสถานะของเอกสารสํารองเงิน เช่น
ต้นแบบ หมายถึง การบันทึกขอเบิกเงิน
จ่ายแล้ว หมายถึง การประมวลผลสั่งจ่ายเงิน
ลดลง หมายถึง การ Payment transfer ระบบทําให้อตั โนมัติ
แสดงจํานวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจํานวนเงิน”
กรณีที่ VT เป็น 54
ต้นแบบ แสดงจํานวนเงินเป็น บวก
จ่ายแล้ว แสดงจํานวนเงินเป็น บวก
การลดลง แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ
กรณีที่ VT เป็น 57
ต้นแบบ แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ
จ่ายแล้ว แสดงจํานวนเงินเป็น ลบ
การลดลง แสดงจํานวนเงินเป็น บวก

