
1. ชืองาน
                การยมืเงิน 

2. วตัถุประสงค์
เพือใหก้ารยมืเงนิของ สพม.1 เป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบ  

ตามขนัตอนทีระเบียบกาํหนด 

3. ขอบเขตของงาน
การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน     

ส่งคลัง พ.ศ. 2551 แต่ไม่รวมถงึการยืมเงิน  ในระบบ  GFMIS   ซึ�งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน 

4. คําจํากดัความ
- 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
การยืมเงิน 
5.1  เจ้าหน้าทกีารเงนิรับเอกสารการเบกิจา่ยเงินยืม 
5.2  เจ้าหน้าทีตรวจสอบรายการทีขอยืม 
5.3  เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพม.1

5.4  ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 
5.5  บันทึกรายการขอเบกิ กรณียืมเงินราชการ 
5.6  จ่ายเงินให้กับผูย้ืมเงินตามสญัญา 
5.7  รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหนา้ทบีัญชี 
5.8  เมือลูกหนี�ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจา่ย (ถ้าม)ี เจ้าหนา้ทตีรวจสอบเอกสารขออนุมติั 
5.9  เจ้าหน้าทกีารเงนิบันทึกการรบัคนืพร้อมทงัออกใบรับใบสาํคญั/ใบเสร็จรับเงิน 

5.10 รวบรวมหลักฐานส่งเจ้าหนา้ทบีัญชี 

 ค ู ่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพัชชา กาบแก ้ว

กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์

 



6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน
การยมืเงิน 

 

ผูข้อยมืเงิน 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบรายการทีขอยมื 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยมืเงิน 

บนัทึกรายการขอเบิก 

จ่ายเงินใหก้บัผูย้มืเงินตามสัญญา 

รวบรวมเอกสารส่งเจา้หนา้ทีบญัชี 

เมือลูกหนีส่งหลกัฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมติั 

บนัทึกการรับคืนและออกใบรับใบสาํคญั/ใบเสร็จรับเงิน 

จนท.การเงินรับเอกสารฯ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เสนอขออนุมัติต
ต่อผอ.สพม.1

รวบรวมหลกัฐานส่งเจา้หนา้ทีบญัชี 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  บนัทึกขออนุมติัการยมืเงิน และประมาณการยมืเงิน 
 7.2  สัญญาการยมืเงิน  
 7.3  ทะเบียนคุมลูกหนีเงินยมืราชการ 

7.4  คู่ฉบบัฎีกา/รายงานขอเบิก 
 7.5  ใบรับใบสาํคญั 
 7.6  ใบเสร็จรับเงิน 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั  พ.ศ. 2551  

-  หมวด 5   การเบิกจ่ายเงินยมื  



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน      การยมืเงิน ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :  การยมืเงิน เรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขนัตอนทีระเบียบกาํหนด 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอน การยมืเงิน เป็นระบบตามทีระเบียบกาํหนด 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 
เจา้หนา้ทีการเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยมื  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน ระยะเวลาอาจ

เปลียนแปลง
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน   
ทีไดร้ับ 

 เจา้หนา้ทีตรวจสอบรายการทีขอยมื  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

  วนั ผอ.สพม.1 

  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

5 

ผอ.สพม.1พิจารณาอนุมัติ 

ออกเลขทะเบียนคุมสญัญาการยมืเงิน 

บนัทึกรายการขอเบิก กรณียมืเงินราชการ  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

6 จ่ายเงินให้กบัผูย้มืเงินตามสญัญา  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

7 รวบรวมเอกสารส่งเจา้หนา้ทีบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

 เมือลูกหนีส่งหลกัฐาน/เงินสดเหลือจ่าย (ถา้มี) เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารขออนุมตัิ ตามระยะเวลา
ทีระบุในสญัญา 

เจา้หนา้ทีการเงิน 

9 เจา้หนา้ทีการเงินบนัทึกการรับคืนพร้อมทงัออกใบรับใบสาํคญั/ใบเสร็จรับเงิน   นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

10 จดัส่งหลกัฐานการจ่ายให้เจา้หนา้ทีบญัชี  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

เอกสารอ้างองิ      
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ.   หมวด 5   การเบิกจ่ายเงินยมื 

ผูข้อยมื

ถูกต้อง 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน
การเบิกเงิน 

                                                                   

จนท.ตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ 
ตรวจสอบงบประมาณทีไดรั้บจดัสรร 

จนท.จดัทาํงบหนา้รายการขอเบิกและ 
บนัทึกขออนุมติัเบิก 

จนท.บนัทึกรายการวางเบิกใน 
ทะเบียนคุมฯบนัทึกขอเบิก 

จนท.รับหลกัฐานและบนัทึก 
ในทะเบียนฯ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

กรณีการเบิกเงินประเภทใดซึงโดย
ลกัษณะจะตอ้งจ่ายประจาํเดือนในวนั 
สินวนัทาํการสินเดือนใหส่้วนราชการ 
ส่งคาํขอเบิกเงินภายในวนัทีสิบหา้ของ
เดือนนนัหรือตามทีกระทรวงการคลงั
กาํหนด 

ผอ.สพม.1. หรือผูที้�ได้  

รับมอบหมายอนุมัติ 

จนท.เสนอ ผอ.สพม.1 
หรือผูที้ไดรั้บมอบหมาย 

พิมพร์ายงานขอเบิกเงิน 
จากระบบ GFMIS 

กรมบญัชีกลางอนุมัติการเบิก 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1   ทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
 7.2   งบหนา้รายการขอเบิก 
 7.3   ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
 7.4   บนัทึกขอ้ความ    

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั  พ.ศ. 2551   

-  หมวด 3 การเบิกเงิน   ส่วนที 3  



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน      การเบิกเงิน ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การเบิกเงิน เรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขนัตอนทีระเบียบกาํหนด 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการเบิกเงินตามทีระเบียบกาํหนด 

ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 รับหลกัฐานขอเบิกและบนัทึกทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน     
ทีไดร้ับ 

2 ตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีไดร้ับจดัสรร  วนั เจา้หนา้ทีการเงิน 

3 จดัทาํงบหน้ารายการขอเบิกและบนัทึกขออนุมตัิเบิกเงิน  วนั เจา้หนา้ทีการเงิน 

4 ผอ.สพม.1อนุมัติ  วนั ผอ.สพม.1 

5 บนัทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก  นาที เจา้หนา้ทีการเงิน 

6 บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพม.1หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย  วนั เจา้หนา้ทีการเงิน 

 นาที เจา้หนา้ทีการเงิน  7 กรมบญัชีกลางอนุมัติการเบิก 
เอกสารอ้างอิง   
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.    หมวด 3 การเบิกเงิน   ส่วนที 3  

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 




