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วิธีปฏิบัติงานเรื่อง  การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ 
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1.วัตถุประสงค์ 
        (1) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ หรือ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว 
        (2) เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาการท างาน เนื่องจากโปรแกรม RPBS สามารถแสดงผลตามแบบพิมพ์ที่ระเบียบ 
ทบ. ก าหนด 
        (3) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่าง ฝ่ายโครงการงบประมาณ  ฝ่ายการเงิน  และ แผนก
พลาธิการ  ท าให้เกิดการกระทบยอดงบประมาณเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน 
        (4) หน่วยเจ้าของงบประมาณมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ  ท าให้สามารถติดตามการบริหาร
งบประมาณของหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
        (5) ผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ สามารถติดตามการบริหารงบประมาณ  ผ่านโปรแกรม RPBS ด้วยข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันทันทีตลอดเวลา 
 
2. ขอบเขต 
       โปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ  ( TRE REAL TIME PROGRAM OF BUDGETING STATUS : 
RPBS)  ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณในกองทัพภาคท่ี 2        
 
3.ค าจ ากัดความ 
       โปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ   ( TRE REAL TIME PROGRAM OF BUDGETING STATUS : 
RPBS)  คือ โปรแกรมที่ใช้ในการติดตามการบริหารงบประมาณในทุกข้ันตอน  ตั้งแต่ขั้นการสั่งจ่ายงบประมาณ
จนถึงการตัดจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS        
         
4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
       (1) รอง ผบ.มทบ.27 : ผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งจ่ายงบประมาณของ  มทบ.27 
       (2) รอง เสธ.มทบ.27 : ผู้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และก ากับดูแลงานด้านงบประมาณของหน่วย 
       (3) นายทหารโครงการและงบประมาณ : ก ากับดูแล ประสานงาน ตรวจสอบ และติดตามงบประมาณใน
ฐานะฝ่ายอ านวยการในเรื่องการงบประมาณ 
       (4) เจ้าหน้าที่งบประมาณ : บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนในโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ   ( TRE 
REAL TIME PROGRAM OF BUDGETING STATUS : RPBS) ในการใช้งานระดับงบประมาณ ตั้งแต่ข้ันตอนการ
เพ่ิมงบประมาณท่ีได้รับจากสั่งจ่ายงบประมาณ จนถึงขั้นตอนการตัดจ่ายงบประมาณ  และประสานการปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณกับหน่วยรับการสนับสนุนในพื้นที่ 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
      ปฏิบัติตามข้ันตอนในคู่มือการใช้งานเบื้องต้น โปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ   ( TRE REAL TIME 
PROGRAM OF BUDGETING STATUS : RPBS) ดังนี้ 

5.1 เข้าสู่เวบไซต์ rpbs.army2.mi.th  แนะน าให้ใช้ Google Chrome จะเข้าสู่หน้า login ระบบ RPBS ท า
การเข้าสู่ระบบโดยการกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นการยืนยันผู้ใช้งาน 



วิธีปฎิบัติงานที่ WI-BUD-001                                                                  หนา้ที ่  2/8 
เรื่อง  :  การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ                     ฉบับที่ : 1   แก้ไขครั้งที่  -  
         ( THE REAL TIME PROGRAM OF BUDGETING STATUS : RPBS)                                                                                                 

วิธีปฏิบัติงานเรื่อง  การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ 
                                ( TRE REAL TIME PROGRAM OF BUDGETING STATUS : RPBS)          

 
      5.2 หน้าแสดงหน่วยถืองบประมาณ  
           (1) โลโก้หน่วยถืองบประมาณ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะเข้าสู่หน้าหลัก ของหน่วยถืองบประมาณนั้น ๆ 
           (2) ปีงบประมาณ 
           (3) ชื่อหน่วยถืองบประมาณ 
           (4) แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ สามารถคลิกดูตามแถบสีได้ 
      5.3 หน้าหลัก (หน่วยถืองบประมาณ) ซึ่งจะมีโลโก้หน่วยใช้งบประมาณระดับกองพันอยู่ 
           (1) ภาพโลโก้หน่วย ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะแสดงให้เห็นการเบิกจ่าย กระบวนการการไหลของ
งบประมาณได้ 
           (2) เมนูการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลไปสู่รายงานต่าง ๆ 
           (3) แถบเมนูที่เกี่ยวข้องในการใช้งานในระบบ เมื่อคลิกเลือกภาพโลโก้หน่วยใช้นั้น ๆ แล้วจะไปยังหน้า
แสดงการเบิกจ่าย 
      5.4 หน้าแสดงการเบิกจ่าย จะมี 2 ส่วน คือส่วนของการค้นหน้า และส่วนของการแสดงผล  
            ส่วนการค้นหา ใช้ในการค้นหา เงื่อนไขต่าง ๆ ของการแสดงงบประมาณ 
            ส่วนการแสดงผล  (1) วันที่สั่งจ่าย 
                                  (2) รหัส Bud คุมงบประมาณของ ระบบ RPBS 
                                  (3) ชื่อรายการงบประมาณ ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูบัญชีคุมรายการ 
      5.5 การใช้งาน ระดับงบประมาณ 
           5.5.1 การเพิ่มงบประมาณจากสั่งจ่าย (โอนครั้งแรก) 
                  (1) ไปที่หน้าหลัก ท าการเลือกเมนู เพ่ิมงบประมาณ โอนครั้งแรก 
                  (2) จากนั้นท าการกรอกข้อมูล ที่ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายมา (กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง) 
                      - เลือกปีงบประมาณ 
                      - ลงวันที่ตามเอกสารสั่งจ่าย 
                      - รหัสงบประมาณ ทบ. 
                      - ฃื่อรายการ 
                      - รหัส GFMIS 
                      - รหัสกิจกรรมหลัก 
                      - รหัสบัญชีงบประมาณ 
                      - รหัสงบประมาณ 
                      - กรอกวงเงิน 
                      - เลือกงบ 
                      - เลือกประเภทของงบ 
                      - ท าการกดปุ่มบันทึก 
                      - จะมีข้อความ แสดงการบันทึกข้อมูล  จากนั้น ท าการกด OK 
                      - จะปรากฏหน้า แสดงบัญชีคุมรายการ 
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   *** จะสังเกตเห็น ผลต่างจากยอดเงินที่เราเพ่ิมเข้าไปในระบบ GFMIS และการแยกตามหมวดเงิน โดยขั้นตอน
ต่อไปจะท าการแยกหมวดเงิน ให้ยอดเหลือยังไม่ด าเนินการ เป็น(0) ศูนย์    
                    - ท าการแยก หมวดเงินและหน่วยใช้งบประมาณ  - โดยกรอกวันที่ 
                                                                                - หลักฐาน 
                                                                                - ชื่อบัญชี (ตามความสอดคล้องกับ 

งบประมาณ) 
                                                                                - เลือกหน่วยใช้งบประมาณ - เลือกแผนก (ถ้า

มี) หรือให้หน่วยใช้งบประมาณเลือกทีหลังก็
ได้ 

                                                                                - ใส่ข้อมูลแหล่งของเงิน - เลือกว่าใช้งบ จัดหา
หรือไม่ 

                                                                                - เลือกหมวดเงินและค่าของเงิน - ใส่ยอดเงินที่
ได้รับการอนุมัติ ในหมวดเงินนี้ 

                     - เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึก
ข้อมูลแล้ว จะได้ข้อมูลบัญชีคุมรายการ ที่เราบันทึกไป  
                     - ท าการแยกหมวดเงินให้ครบทุกหมวดเงิน และหน่วยที่ใช้งบประมาณ ให้ยอดคงเหลือ ยังไม่
ด าเนินการเป็น (0) ศูนย์ เป็นอันเสร็จสิ้นการเพ่ิมงบการสั่งจ่าย (โอนครั้งแรก) 
            5.5.2 การเพิ่มงบประมาณจากสั่งจ่าย (โอนเพิ่มเติม) 
                  (1) ไปที่หน้าหลัก ท าการเลือกเมนู เพ่ิมงบประมาณ 2 ครั้งข้ึนไป 
                  (2) น า idBud ที่เราต้องการเพ่ิมงบประมาณ มาค้นหา จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา 
                  (3) ท าการกรอกท่ี เอกสาร จากสั่งจ่าย และลงวันที่ 
                  (4) ท าการกรอกวงเงิน ที่ได้รับทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม ตกลง 
                  (5) จะเข้าสู่หน้าบัญชีคุมหมวดเงิน 
                  (6) เลื่อนลงมาที่ เมนูเพ่ิม/รายละเอียดรายการ   
                      เพ่ิม รายการ/หมวดเงินใหม่ คือ การเพ่ิม หมวดเงิน รายการใหม่ ซึ่งเรายังไม่มีรายการหมวดเงิน
นั้น ๆ   
                      เพ่ิมงบประมาณ รายการ หมวดเงิน ที่มีอยู่แล้ว คือเป็นการเพ่ิม ยอดเงินเข้าไปในรายการ 
หมวดเงินที่เราเคยเพ่ิมไปแล้ว 
           5.5.3 การตัดจ่ายงบประมาณ โดยท าการเข้าไปหน้าบัญชี ทบ.500-001 
                  (1) เพิ่มเดือนนี้ ใช้ในกรณีที่มีการเพ่ิมยอดเงินเข้าสู่รายการ โดยจะมีหลายกรณี เช่น การเพ่ิมเงิน
จากสั่งจ่าย การรับโอนจากรายการอ่ืน ๆ ในหน่วยเดียวกัน โดยจะต้องกรอกจ านวนเงินในช่อง เพิ่มเดือนนี้ (ช่อง
เดียวเท่านั้น) 
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                  (2) การโอนไป 
                     - กรณีโอนไป จะใช้ 2 กรณี โดยจะเป็นการโอนไปนอกหน่วย และการโอนไกล่เกลี่ยภายในงาน
เดียวกัน 
                     การโอนไปท าได้โดยการกรอกที่ช่อง โอนไป (ช่องเดียวเท่านั้น) จากนั้นกดปุ่ม บันทึก และจะมี
ข้อความแจ้งให้เลือก 

(1) กรณีท่ี 1 โอนไปออกนอกหน่วย 
(2) กรณีท่ี 2 โอนไปภายในหน่วย หรือภายในระบบ RPBS โดยจะเป็นการโอนไกล่เกลี่ย ซ่ึง

เมื่อโอนไปแล้วต้องไปรับเพ่ิมในรายการที่เราโอนไปด้วย  
(3) ส่งคืน ทบ. ใช้ในกรณี เงินเหลือที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยกรอกจ านวนเงินในช่อง ส่งคืน ทบ. (ช่อง

เดียวเท่านั้น) 
(4) ผูกพัน (กรณีจัดซื้อจัดจ้าง) โดยการกรอกข้อมูล ช่องผูกพัน (ช่องเดียวเท่านั้น) จากนั้นท าการ

เลือกเมนูผูกพันจัดซื้อจัดจ้าง (1) 
(5) ผูกพัน (กรณีเงินยืม) โดยการกรอกข้อมูล ช่องผูกพัน (ช่องเดียวเท่านั้น) จากนั้นท าการเลือก

เมนูเงินยืม (2) 
(6) ตัดจ่าย ยอดเงินจากผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการกรอกข้อมูล ให้เป็นค่าติดลบในช่อง

ผูกพัน และกรอกยอดเงิน ที่เป็นค่าบวกในช่อง ตัดจ่าย จากนั้นกดบันทึก และเลือกเมนู ตัดจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 
(7) คืนเงิน โดยการกรอกข้อมูล ให้เป็นค่าติดลบในช่องผูกพัน และกรอกยอดเงิน ที่เป็นค่าบวกใน

ช่อง ตัดจ่าย จากนั้นกดบันทึก และเลือกเมนู คืนเงินยืม 
(8) ตัดจ่ายงบประมาณ โดยท าการกรอกข้อมูล ที่เอกสาร ลงวันที่ รายการ (ตามที่เข้าใจของแต่ละ

บุคคล) จากนั้นกรอกยอดเงินในช่อง ตัดจ่าย***ช่องเดียวเท่านั้น ท าการกดปุ่ม บันทึก 
    - จะมีข้อความแจ้งเตือน (เพ่ิม/ตัดจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว) เป็นอันเสร็จสิ้น 
(9) น าส่ง ใช้กรณีเบิกเงินเกินไปแล้ว น าเงินมาคืน โดยกรอกยอดเงินช่อง น าส่ง (ช่องเดียวเท่านั้น) 
(10) การกันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้ในกรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรอกข้อมูลช่อง กันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ในกรณีที่มีการบันทึกผูกพัน ให้กรอกยอดเงินติดลบในช่องผูกพันด้วย***ระบบจะท าการเพ่ิม งบประมาณใหม่โดย
อ้างอิงจากชื่อรายการ รหัสงบประมาณ รหัส GFMIS เดิมไปยัง งบประมาณปีถัดไปอัตโนมัติ 

 
6.เอกสารอ้างอิง 
       - ระเบียบ กห.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2555 
       - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
       - ระเบียบ บก.ทหารสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2544 
       - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
       - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2556 
       - คู่มือการใช้งาน RPBS (การใช้งาน ระดับงบประมาณ) 
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7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
       ใช้แบบฟอร์มที่ปริ้นจาก  โปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ   ( TRE REAL TIME PROGRAM OF 
BUDGETING STATUS : RPBS) หลังจากท่ีมีการตัดจ่ายงบประมาณในโปรแกรม RPBS เรียบร้อยแล้ว 
 
8.เอกสารบันทึก 
       - ทะเบียนคุมงบประมาณ แบบ ทบ.500-001 
 
9.แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work  Flow)  
       - เข้าสู่เวบไซต์ rpbs.army2.mi.th  แนะน าให้ใช้ Google Chrome จะเข้าสู่หน้า login ระบบ RPBS ท า
การเข้าสู่ระบบโดยการกรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นการยืนยันผู้ใช้งาน 

 
การเพ่ิมงบประมาณจากสั่งจ่าย (โอนครั้งแรก) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีไม่ท าตามขั้นตอน โปรแกรมจะปรากฏข้อความแสดงให้ท าตามขั้นตอนนั้น ๆ ใหม่ 

ไปหน้าหลัก เลือกเมนู 
เพิ่มงบประมาณ โอนครั้งแรก 

กดปุ่มบันทึก 
มีข้อความ แสดงการบันทึกข้อมูล 

กดปุ่ม OK 
ปรากฎหน้า แสดงบัญชีคุมรายการ 

 

แยกหมวดเงินและหน่วยใช้
งบประมาณ/กรอกขอ้มูล 

- วันที่ 
- หลักฐาน 
- ชื่อบัญช ี(สอดคล้องกับ งป.) 
- เลือกหนว่ยใช ้งป. 
- ใส่ข้อมูลแหล่งของเงิน 
- เลือกหมวดเงินและค่าเงิน 

ตรวจสอบข้อมูล/กดปุ่มบันทึก
ข้อมูล 

กรอกข้อมูลอนุมัติสั่งจ่าย 

- ปีงบประมาณ 
- ลงวันที่เอกสารสั่งจ่าย 
- รหัสงบประมาณ ทบ. 
- ชื่อรายการ 
- รหัส GFMIS 
- รหัสกิจกรรมหลัก 
- รหัสบัญชีงบประมาณ 
- รหัสงบประมาณ 
- วงเงิน 
- งบ 
- ประเภทของงบ 

แยกหมวดเงินให้ครบและ
หน่วยที่ใช้ งป.ใหย้อดเป็น (0) 
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การเพ่ิมงบประมาณจากสั่งจ่าย (โอนเพ่ิมเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีไม่ท าตามขั้นตอน โปรแกรมจะปรากฏข้อความแสดงให้ท าตามขั้นตอนนั้น ๆ ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอกที่ เอกสารสั่งจ่ายและ 
ลงวันที่ 

กรอกวงเงินที่ได้รับ/กดปุ่ม  
ตกลง 

 

เข้าสู่หน้าบัญชีคุมหมวดเงิน 

  เพิ่ม 
- รายการ 
- หมวดเงินใหม่ 
- งบประมาณ 
- รายการ 
- หมวดเงิน 
  ที่มีอยู่แล้ว 

เล่ือนลงมาที่เมนูเพิ่ม/
รายละเอียดรายการ 

น า idBudค้นหา/กดปุ่มค้นหา 

สิ้นสุดการโอนเพิ่มเติม 

ไปที่หน้าหลัก เลือกเมนู  
เพิ่ม งป. 2 คร้ังขึ้นไป 
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                                ( TRE REAL TIME PROGRAM OF BUDGETING STATUS : RPBS)          

                                          การตัดจ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ : กรณีไม่ท าตามขั้นตอน โปรแกรมจะปรากฏข้อความแสดงให้ท าตามขั้นตอนนั้น ๆ ใหม่ 

การโอนไป 

ส่งคืน ทบ./กรอกเงินในช่อง 
ส่งคืน ทบ. 

 

ผูกพัน/จัดซื้อ-จัดจ้าง/กรอก
ข้อมูลช่อง ผูกพัน 

  2 กรณี 
1.โอนไปนอกหน่วย 
2.โอนไกล่เกลี่ยภายในงาน
เดียวกัน โอนแลว้ต้องรับเพิ่ม
ในรายการที่โอนด้วย 

ผูกพัน/เงินยืม กรอกข้อมูล
ช่อง ผูกพัน 

เพิ่มเดอืนนี้/เพิม่เงนิเขา้รายการ 

การกันไว้เบิกเหลือ่มป ี

ไปที่ หน้าบัญช ีทบ.500-001 

- เพิ่มเงินจากสั่งจ่าย 
- การรับโอนจากรายการอื่น 
- กรอกเงินช่อง เพิ่มเดือนนี้ 

ตัดจ่าย/จากผูกพัน ซ้ือ-จ้าง 

- กรอกข้อมูล ให้เป็นค่าติดลบ
ในช่อง ผูกพัน 
- กรอกยอดเงิน ที่เป็นค่าบวก
ในช่อง ตัดจ่าย 
- กดบันทกึ 
- เลือกเมนู ตัดจา่ยจัดซื้อ-จัด
จ้าง   

คืนเงิน 
- กรอกข้อมูล ให้เป็นค่าติดลบ
ในช่อง ผูกพัน 
- กรอกยอดเงิน ที่เป็นค่าบวก
ในช่อง ตัดจ่าย 
- กดบันทกึ 
- เลือกเมนู คืนเงินยืม   ตัดจ่ายงบประมาณ 

- กรอกข้อมูล ที่เอกสาร ลง
วันที่ รายการ 
- กรอกยอดเงินในช่องตัดจ่าย   น าส่ง/กรอกยอดเงินช่อง 

น าส่ง 
- กรอกข้อมูลช่อง กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
- กรณีมีการบันทกึผูกพัน ให้
กรอกยอดเงินติดลบในช่อง 
ผูกพันด้วย   
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10.มาตรฐานงาน 
      - ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง 
 
11.ระบบการติดตามและประเมินผลกระบวนงาน 
 

รายงานตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ฝ่ายโครงการและงบประมาณ มทบ.27 

 
ล าดับ รายการ ค่า

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. - ระยะเวลาใน

การตัดจ่าย
งบประมาณ 

1 วัน/ฎกีา N/A N/A N/A N/A N/A N/A       

2. - ร้อยละความ
ผิดพลาด 
(Error) ของ
ยอดเงิน
งบประมาณ 
(ฝคง.และ ฝกง.) 

< 5 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A       

3. - ผลการเบิก 
จ่ายงบประมาณ
จากระบบ 
GFMIS 

ตาม ทบ.
ก าหนด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A       

 
 
12.ภาคผนวก 
     -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


