
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 ปัจจุบันระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์

แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารงานการเงิน ให้หน่วยงานมีอิสระและ

คล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งมี

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ เล็นเห็นความสำคัญ

และประโยชน์ของการมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการยืมเงินราชการ ใช้ในหน่วยงานเป็นการเฉพาะ 

เพ่ือเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถ

ปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจกระบวนงานต่าง ๆ ของการดำเนินงาน

ด้านการยืมเงินราชการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังเป็นอย่างดียิ่งขึ้น 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงินราชการเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรในสังกัด พัฒนา

ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

        

ดวงฤดี  เผ่าภูไทย 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
            

  

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การยืมเงินราชการ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู้  
ความเข้าใจของกระบวนการตามข้ันตอนการยืมเงิน และมีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการยืมเงินราชการที่
เป็นมาตรฐานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ทราบถึงข้ันตอนและวิธีการยืมราชการได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานทราบและเข้าใจกระบวนงานต่าง ๆ  
ในเรื่องการยืมเงินราชการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดฯ ได้  

ขอบเขตและหลักการ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการยืมเงินราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำข้ีนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี 
โรงเรียนในสังกัดฯ และผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภารกิจ
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่
กระทรวงการคลังปรับปรุงขึ้นใหม่เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รวมถึงโรงเรียนใน 

สังกัด เข้าใจกระบวนการของการยืมเงินและมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมเงินราชการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การยืมเงิน
ราชการ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ
กระบวนงานต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

3. ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ทราบและเข้าใจกระบวนงานต่าง ๆ ของการยืมเงินราชการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบบัญชีของ
หน่วยงาน 

 

 



การยืมเงินราชการ 

1. ความหมาย 
เงินยืม หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ 

เดินทางไปราชการอ่ืน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา ทั้งนี้ไม่ว่าจะจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ 

2. ผู้มีสิทธิ์ 
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
2. พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว (ต้องทำสัญญาค้ำประกัน) 

     3.  ประเภทของแหล่งเงินยืม 
          1. เงินยืมราชการจ่ายจากเงินงบประมาณ โดยการขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง 
 2. เงินยืมราชการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ยืมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 
          3. เงินยืมราชการจ่ายจากเงินทดรองราชการ 
     4. ประเภทการยืมเงินราชการ 
 1. กรณียืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชขการต่าง ๆ 
 2. กรณียืมเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดงาน 
     5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน 
 1. ผู้มีสิทธิยืมจะต้องไม่มีหนี้ติดค้างเงินยืมรายเก่า 
 2. ขอยืมเงินได้เพียงประเภทเดียว ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 
 3. จำนวนเงินในสัญญายืมเงิน ให้ยืมเงินได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 4. ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการ และต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปราชการคราวนั้นด้วย 
 5. ผู้ยืมเม่ือได้รับเงินยืมแล้ว ไม่ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอยืม ให้ผู้ยืมส่งคืนเงินยืมทันที 
พร้อมชี้แจงเหตุผลการคืนเงินด้วย 
 6. การยืมเงินสำหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณ
ถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายงานของงบประมาณปีปัจจุบัน ดังนี้ 
      6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่เกิน 90 วัน 
      6.2 ปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ไม่เกิน 30 วัน 
 7. การยืมเงินสำหรับเดินทางไปราชการ ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วัน นับแต่วันกลับมาถึง 
 8. การยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ได้รับเงิน 
 9. การจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้จ่ายได้ไม่เกิน 90 วัน 
หากมีความจำเป็นเกินกว่าที่กำหนด ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 



 10.  เงินที่ยืม ผู้ยืมจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินพร้อมเงินที่เหลือจ่าย (ถ้ามี) และหากมีเงินเหลือจ่าย
เกินร้อยละ 10 ให้ผู้ยืมชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนพร้อมกับการส่งใบสำคัญทุกครั้ง 
 11. สัญญายืมเงินใด หากมีการเลื่อนการเดินทางไปราชการ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่ารถ และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ให้ทำเรื่องขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างส่งไปที่งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     6. ขั้นตอนการยืมเงิน 
 1. ผู้ยืมเงิน ยื่นแบบสัญญาการยืมเงิน ก่อนล่วงหน้า 5 วันทำการ โดยการพิมพ์/เขียนตัวบรรจง 
จำนวน 2 ฉบับ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการยืมเงินแต่ละกรณี ดังนี้ 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปกติ 
   - บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
   - แบบอนุมัติการเดินทางไปราชการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
   - สำเนาหนังสือ คำสั่ง และรายละเอียดที่เก่ียวข้องในการเดินทางไปราชการ 
   - การอนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องบิน 
  1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
   - บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
   - อนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   - สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
   - ตารางการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   - สำเนาคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ 
   - สำเนาคำสั่ง หรือหนังสือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   - สำเนาหนังสือเชิญวิทยากร (กรณีเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากรให้กับวิทยากร)  
     ถ้าวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

-อนุมัติการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/  
                                 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-ค่าลงทะเบียนต้องแนบหลักฐานอนุมัติตัวบุคคล ค่าใช้จ่ายและแบบขออนุมัติ   
 เดินทางไปฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี) 
-ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่ารถ และค่าจ้าง
เหมาต่าง ๆ ให้ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างส่งไปที่พัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

  1.3 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการ 
   -บันทึกข้อความเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัติดำเนินการประชุม 



   -สำเนาหนังสือเชิญประชุม 
   -วาระการประชุม 
  1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แข่งขันกีฬา/ประกวดแข่งขัน 
   -บันทึกข้อความ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัติ เกี่ยวกับรายละเอียดในการ  
                                 จดังาน 
   -สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
   -กำหนดการจัดงาน แข่งขันกีฬา/ประกวดแข่งขัน 
   -สำเนาคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ 
   -สำเนาคำสั่ง หรือหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 7. ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการยืมเงิน 
  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงิน ดังนี้ 

- ผู้ยืมต้องไม่มีหนี้ติดค้างสัญญาการยืมเงินสัญญาหนึ่งสัญญาใด 
- ข้อความในสัญญาการยืมเงินต้องตรงกันทั้ง 2 ฉบับ 
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติงานตาม
คำสั่ง/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

- จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร) ตรงกัน 
- ลายมือชื่อผู้ยืมเงิน 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้เงินงบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน 
- เจ้าหน้าที่การเงินเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงิน พร้อมลงวันที่อนุมัติ 

8. เอกสารที่ผู้ยืมเงินต้องส่งใช้เงินยืม 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  - บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
  - แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
  - หนังสือขออนุมัติไปราชการ 
  - เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการเดินทาง 
 2. ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   - บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม โดยผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา 
   - บัญชีรายชื่อลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     เป็นวัน ๆ  



  -ใบเสร็จรับเงิน โดยแจงรายละเอียดค่าอาหาร จำนวนคน มื้อละ วันละ 
   โดยแจงรายละเอียดค่าอาหาร จำนวนคน มื้อละ วันละ จำนวนเงินตัวเลข 
             และตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้าง 
  -เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการดำเนินโครงการ 
2.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร 

- ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร (ผู้จ่ายเงินต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ยืมเงิน) 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
- ตารางกำหนดการ โดยระบุชื่อวิทยากรไว้อย่างชัดเจน 
- หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับของวิทยากร (กรณีวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย) 
 -เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการดำเนินโครงการ 

       2.3 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก 
   - แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
   - หนังสือขออนุมัติไปราชการ 
   - การเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หากผู้จัดโครงการมีการเลี้ยง  
                                อาหารกลางวัน/อาหารเย็นและโรงแรมมีจัดอาหารเช้าให้ ต้องหักเบี้ยเลี้ยงออกด้วย 
   - ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โดยแจงรายละเอียดที่พัก (จำนวนหักพักคู่หรือเดี่ยวกี่ห้อง 
    ราคาห้องละเท่าไร จำนวนเงินตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
   - ใบแจ้งรายการโรงเรียน (FOLIO) 
   - การเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ ผู้ที่เดินทางใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่าง 
    ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรมชุดเดียวกัน  
    ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

  -ให้ผู้ใช้สิทธิฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้สำเนาภาพถ่ายที่ผู้ใช้สิทธิ
รับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้บันทึกแนบท้ายใบแจ้งรายการของโรงแรมระบุว่า รายการใด
ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว และรายการใดที่ทั้งคู่จะเป็นผู้เบิกฝ่ายละจำนวน
เท่าไร ทั้งต้นฉบับสำเนาภาพถ่าย และลงลายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิทั้งคู่ในแต่ละฉบับ 
  -เอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบเป็นหลักฐานการเบิก 
2.4 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/
ว165  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 



 2.4.1 กรณีให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายออกบัตรโดยสารให้ก่อน ใช้ใบแจ้งหนี้ของ
บริษัท เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน 
 2.4.2 กรณีจ่ายเงินสด ใช้หลักฐานกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
  - ใบเสร็จรับเงิน 
  - บัตรโดยสาร 
 2.4.3 กรณีซื้อ E-Ticket ใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
  - ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) 
รายละเอียด ดังนี้ รายชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง ต้นทาง-ปลายทาง 
เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จำนวนเงินค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ                          
จำนวนเงินรวม 
2.5 การเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทาง (ทางด่วน) เบิกได้เฉพาะรถราชการเท่านั้น 

-แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
-หนังสืออนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
-ใบเสร็จค่าผ่านทางด่วน 

       2.6 กรณีค่าตอบแทนวิทยากรสอนรายชั่วโมง 
   -โครงการสอน 
   -หนังสือเชิญวิทยากร 
   -หนังสือตอบรับจากวิทยากร 
   -สำเนาบัตรประชาชนของวิทยากร 
   -บันทึกข้อตกลงการจ้าง 
   -ตารางการเรียนการสอน 
   -บัญชีรายชื่อลงเวลาทำงาน 
   -รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   -แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   -แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   -ใบสำคัญรับเงิน (ผู้จ่ายเงินต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยืมเงินราชการ) 
 9. ขั้นตอนการส่งใช้เอกสารใบสำคัญ 
  1. ผู้ยืมเงินราชการ ส่งเอกสารหลักฐานหักล้างเงินยืม ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ เพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออกใบรับใบสำคัญทุกครั้ง และออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินเหลือ
ส่งคืน) 
  2. กรณีมีเงินสดคงเหลือส่งคืน เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่
บัญชี เพื่อบันทึกรายการบัญชีประจำวัน โดยเงินสดคงเหลือทุกวันสิ้นทำการตามบัญชีต้องตรงกับสมุดเงินสด 
คงเหลือประจำวัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่บัญชีต้องบันทึกรายการบัญชีในระบบนำส่งของ GFMIS  



 3.เจ้าหน้าที่การเงิน นำเอกสารหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืม มาตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งแยกออกเป็น 2 กรณี 

3.1 กรณพีบข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจสอบแจ้งข้อทักท้วง ให้ปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบแจ้ง หากไม่ดำเนินการตาม
ระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1.1 ทำหนังสือเตือน จำนวน 1 ครั้ง 
3.1.2 หากไม่ปฏิบัติ ดำเนินการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา         

ผู้มีอำนาจ ทราบ 
3.1.3 เสนอขออนุมัติหักเงินเดือนตามจำนวนเงินที่ยืม 

3.2 หากไม่พบข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
ออกใบรับใบสำคัญ พร้อมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนาม 

3.3 ส่งเอกสารหลักฐานสำคัญหักล้างหนี้เงินยืมทั้งหมด ให้กับงานบัญชี 
     4.ผู้ยืมเงินราชการ ส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกินกว่า 15 วัน 

นับแต่วันกลับมาถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการดังนี้ 
   4.1 ทำหนังสือเตือน จำนวน 1 ครั้ง 
   4.2 หากไม่ปฏิบัติ รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ รับทราบ 
   4.3 เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ หักเงินเดือนตามจำนวนเงินที่ยืม 
  5. ผู้ยืมเงินราชการ ส่งเอกสารหลักฐานใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม หรือการสัมมนา
เกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการดังนี้ 
   5.1 ทำหนังสือเตือน จำนวน 1 ครั้ง 
   5.2 หากไม่ปฏิบัติรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ รับทราบ 
   5.3 เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ หักเงินเดือนตามจำนวนเงินที่ยืม 

   
 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการยืมเงิน การเบิกเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม 

 



 

 

 



 

 


