






คู่มือการกรอกข้อมลู REV 1 

 

คู่มือการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ผ่าน Google Sheet 

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ไปที่  https://1th.co/REV หรือสแกน QR Code ที่แนบพร้อมหนังสือแจ้ง    
การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. เมื่อเปิดเว็บบราวเซอร์แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 1 (กรณีผู้ใช้ยังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail)  

 
รูปภาพที่ 1 

หรือรูปภาพที่ 2 (กรณีผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail แล้ว) 

 
รูปภาพท่ี 2 
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3. ผู้ใช้จะยังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สังเกตจากข้อความ “ดูอย่างเดียว” ตามรูปภาพที่ 3  

 
รูปภาพที่ 3 

4. หากยังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail และให้ดำเนินการขอสิทธิ์แก้ไขจาก
เจ้าของ โดยกดที่ปุ่มสามเหลี่ยม ข้างข้อความ “ดูอย่างเดียว” แล้วกดส่ง ตามรูปภาพที่ 4 – 5 

 

 
รูปภาพที่ 4  

 

 
รูปภาพที่ 5 
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 5. เมื่อได้รับอนุญาตการแก้ไข จะมีข้อความส่งเข้า e-mail ของผู้ใช้ ให้ดำเนินการเข้าเว็บบราวเซอร์ 
https://1th.co/REV อีกครั้ง เพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่าย  
ด้านปศุสัตว์ หน้าจอจะแสดงตามรูปภาพที่ 6 

 
รูปภาพที่ 6 

 

โดยข้อมูลใน Google sheet จะแบ่งชีทดังนี้ 

  - สพพ.1 - 4 สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ใช้รายงานผลการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รายชื่อหน่วยงานในแต่ละชีท ดังนี้ 

ชีทที่ 1 

สพพ.1 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 
3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 

 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 
 9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูม ิ
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ชีทที่ 2 

สพพ.2 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 
 3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรมัย์ 
 4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ  
 5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
 6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 
 7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
 8. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 
 9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
 10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 

 
ชีทที่ 3 

สพพ.3 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
 2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา 
 3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮอ่งสอน 
 4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก 
 5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
 6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
 7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 8. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตวส์ุพรรณบุร ี
 9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตวส์ุราษฎร์ธาน ี
 10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 

 
ชีทที่ 4 

สพพ.4 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ 
 3. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา 
 4. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
 5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี 
 6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง 
 7. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี 
 8. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
 9. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 
 10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 
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  - สอส. สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  รายชื่อหน่วยงาน ดังนี้ 

ชีทที่ 5 

สอส. 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 

 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 

 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 

 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 

 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย ์

 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัวย์โสธร 

 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัวร์้อยเอ็ด 

 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัวห์นองคาย 

 9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัวม์หาสารคาม 

 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์กาฬสินธุ์ 

 11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์สกลนคร 

 12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง 

 13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ 

 14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 

 15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 

 16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 

 17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์พัทลุง 

 18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์นครศรีธรรมราช 

 19. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสตัว์เคี้ยวเอื้อง จ.ขอนแก่น 

 20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์สุพรรณบุรี 

 21. ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสตัว์ จ.นครราชสีมา 
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  - สทป. สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ใช้รายงานผลการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายชื่อหน่วยงาน ดังนี้ 

ชีทที่ 6 

สทป. 1. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 
2. ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเช้ือสุกรราชบุรี 
3. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 
4. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 
5. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 
6. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 

  7. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธาน ี

 
 

 6. เข้าใช้งานในชีทของหน่วยงาน และตรวจสอบความถูกต้องของรหัสศูนย์ต้นทุน ชื่อหน่วยงาน         
ชื่อรายการและจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์  

    ทั้งนี้ จำนวนเงินในช่อง “ได้รับจัดสรรงบประมาณ” เป็นรายการและจำนวนเงินตามแผนการ      
ใช้จ่ายเงินทั้งปี ที่สำนักต้นสังกัดจัดสรรเงินรายได้ฯ ให้แต่ละหน่วยงาน โดย 

  - การโอนจัดสรรเงินครั้งที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2564 เป็นการโอนเงินค่าจ้างเหมา
บริการบุคคล ตามที่สำนักต้นสังกัดจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด 

  - สำหรับค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืน เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้จากการผลิต
และจำหน่ายด้านปศุสัตว์ และได้รับแจ้งจากสำนักต้นสังกัดแล้ว  ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  
e-GP โดยใช้ชื่อรายการให้ถูกต้องตรงกันกับรายการที่ได้รับแจ้ง  

❖ รหัสงบประมาณ 07006  
❖ รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่)  
❖ รหัสแหล่งของเงิน 6426000  

จนถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP แล้ว จึงจะเสนอเรื่องขอรับโอนเงินผ่านสำนักต้นสังกัด โดยให้แนบ
เอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณาโอนจัดสรรเงิน 
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  กรณีการซ่อมแซม 
  1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
  2. ใบเสนอราคา 
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP 
  4. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP 

  กรณีซื้อ  (ใช้ราคากลาง , ราคามาตรฐาน โดยไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ) 
  1. ใบเสนอราคา 
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP 
  3. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP 

  - เมื่อกองคลังโอนจัดสรรเงินรายได้ฯ และแจ้งการโอนจัดสรรเงินผ่านเว็บไซต์ ของกองคลัง 
หน่วยงานจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้  

 

7. กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ตามประเภทค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เฉพาะในช่องสีฟ้า     
ตามรูปภาพที่ 7  

 
รูปภาพที่ 7 
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ข้อมูลที่กรอก เป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายในเดือนนั้น ๆ (รายการตั้งเบิกในระบบ GFMIS) โดยให้ตรวจสอบ
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นในแต่ละเดือน ยอดเบิกจ่ายสะสม และยอดคงเหลือ ตามรูปภาพที่ 8 ให้ถูกต้องตรงกัน     
กับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่าย รหัสเงินฝากคลัง 10761 

 
รูปภาพที่ 8 

 

8. ให้ใส่ชื่อผู้รายงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ตามรูปภาพที่ 9 

 
รูปภาพท่ี 9 
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หมายเหตุ :  

 1. ห้ามแก้ไขจ านวนเงินหรือสูตรในช่องใด ๆ ที่ไม่ใช่แถบสีฟ้า (ส าหรับกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน) ของ
หน่วยงานตัวเอง โดยเด็ดขาด 
 2. หากบันทึกข้อมูลในเดือนใดไปแล้ว และต้องการแก้ไขรายการในเดือนก่อนหน้า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
กองคลังทราบด้วย 
 3. ให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 
 
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
คุณชญานิษฐ์ จันษร  หมายเลขโทรศัพท์ 026534444 ต่อ 1665 

 




