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ค าน า 

 

 เอกสาร “คู่มือการยืมเงินราชการ และเงินทดรองราชการ”  เล่มนี้  จัดท าข้ึนจากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยืมเงินราชการ เงินยืมทดรองราชการ และเงินยืม
นอกงบประมาณ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื้อหา
ประกอบด้วย ขั้นตอนการยืมเงินราชการ  วิธีการยืมเงินราชการ  และเอกสารที่ใช้ในการยืมเงินราชการ  
พร้อมทั้งตัวอย่างการด าเนินการทุกข้ันตอน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร “คู่มือการยืมเงินราชการ ”  คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
การยืมเงินราชการ  และผู้สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ช่วยจัดท าคู่มือการการยืมเงินราชการ  เล่มนี้ส าเร็จด้วยดี 

 

 

 

        

                 ละออ  สอนสุทธิ์ 

            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

                                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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เหตุผลความจ าเป็น 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จึงได้
จัดท าคู่มือการยืมเงินราชการขึ้น   ส าหรับคู่มือการยืมเงินราชการเล่มนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ และครอบคลุมภารกิจงานต่อไป 

วัตถุประสงค์  การยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ เป็นกระบวนการหนึ่งของการเบิกจ่ายจากคลัง คู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่องการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการฉบับนี้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบางรายการ
ที่จ าเป็นต้องมีเงินงบประมาณเพ่ือส ารองไว้ใช้จ่าย เช่น การเดินทางไปราชการ การจัดอบรมสัมมนา ซึ่ง
หน่วยงานเห็นความส าคัญในกระบวนการดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือเพ่ือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
          1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินบงประมาณ  

2. เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการยืมเงินเพ่ือใช้ในโครงการ และผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการยืมเงินแต่ละ
ประเภท 

3.เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานใน
กระบวนงานที่ได้น ามาจัดท าเป็นคู่มือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวทราบแลเข้าใจว่า ควรท าอะไรก่อน และหลังรวมทั้งทราบว่า 
ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด กับใคร  

5.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการอบรม 
7.เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
8.เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประสานงาน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถศึกษา หาความรู้ได้ 
     2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 มีคู่มือในการด าเนินการยืมเงิน     
ขอบเขต 
 1.คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 2.การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละกิจกรรม อยู่ภายใต้ระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2557 
 3.แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบส าคัญต่างๆ เพ่ือขอเบิกจ่ายอยู่ภายใต้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามหมวดรายจ่ายประเภทต่างๆ  
ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ของผลงาน 
1.  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีคู่มือปฏิบัติงานการ      

ยืมเงินราชการที่เป็นมาตรฐาน   ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน    เพ่ือใช้เป็นคู่มือประจ าส านักงานในการยืมเงิน          
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสร้างความเข้าใจในการยืมเงิน
ราชการที่ตรงกันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 

2.  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ทราบถึงขั้นตอน       
     และวิธีการยืมเงินราชการ ที่ถูกต้อง  และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  การควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้ระบบการยืมเงินท าให้เป็นตัวควบคุมการ 
     ยืมเงินราชการของเจ้าหน้าที่ระดับเขตพ้ืนที่ฯ และโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบ 
4.  เกิดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้ตรงตามเป้าหมาย และคุ้มค่า 
     การส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมราชการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

                 ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก าหนดไว้ว่า การพิจารณาอนุมัติการยืมเงิน ให้อนุมัติเท่าที่จ าเป็น ดังนั้น จึงควรก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ หรือข้อตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ จึงเห็นว่า 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจง แก่  
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการด าเนินโครงการ เช่น การด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ทั้งในกรณี 
เบิกเงิน และการส่งหลักฐานการล้างหนี้เงินยืม 
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  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   ต้องก าหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนฯ ให้ครบถ้วน 
                 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   ต้องมีมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ได้ยึด
ระเบียบในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงินให้เคร่งครัด 
                 ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   จัดท าคู่มือเป็นรายโครงการ ในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงิน การส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน และการส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
                 ๕. สิ่งส าคัญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   จะต้อง ติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
และให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-ผู้ที่ต้องการใช้เงินทดรองราชการสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาการยืมเงินได้
ด้วยตนเอง 
-สมารถใช้เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้ (กรณีปฏิบัติงานแทนกัน) 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2557 
 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ผู้ยืมต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการหรือโครงการรองรับและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยก่อน
เท่านั้น 

2.ผู้ยื่นต้องไม่ค้างช าระหนี้เงินยืมสัญญาเดิม 
3.ส่งสัญญายืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ ในการยืมเงินแต่ละครั้ง  พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ประมาณ

การค่าใช้จ่าย หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ตาราง
ฝึกอบรม 

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจ านวนเงินที่ยืม 
5.จัดท าใบงบหน้าการจ่ายเงินและ หน้าเบิกค่าใช้สอยลูกหนี้ 
6.ท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินยืมราชการ 
7.เสนอ ผอ.กลุ่มเพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการยืมเงิน 
8.ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมแล้ว 
9.ท าการเบิกเงินในระบบ GFMIS 
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การส่งใช้ใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย 



 ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กรณีดังต่อไปนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
2.เงินยืมราชการอ่ืนๆ  
 ส่งใช้ภายใน 15 วัน  นับจากวันเดินทางกลับ กรณีดังต่อไปนี้ 
1.เดินทางไปราชการชั่วคราว 
2.เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

เอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมเพื่อไปราชการ 
1.แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
2.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับ (บก.111) 
3.หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเบิกเป็นหมู่คณะ) 
4.ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องพักของโรงแรม (ถ้ามี) 
5.กากตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) 
6.หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ ประมาณค่าใช้จ่าย 

เอกสารประกอบการลา้งหน้ีการฝึกอบรมหรือน ามาเบิกเป็นค่าใช้สอย 
1.กรณียืมเป็นค่าอาหาร เอกสารประกอบด้วย 
- ใบส าคัญรับเงินของผู้รับท าอาหาร 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับท าอาหาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
-บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
-หนังสือเชิญประชุม 
-โครงการ 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสาร ประกอบด้วย 
-ใบส าคัญรับเงินวิทยากร 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของวิทยากร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
-หนังสือเชิญวิทยากร/ตารางฝึกอบรม /ก าหนดการ 
3.ค่าพาหนะในการเดินทาง เอกสารประกอบด้วย 
-แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
-แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
-ส าเนาขออนุญาตไปราชการ 
-.แต่งตั้งค าสั่งส าหรับคณะท างานตามโครงการ 
-.โครงการที่อนุมัติ 
- ถ้าเป็นค่าสถานที่ จะต้องออกเป็นใบเสร็จรับเงินของสถานที่ อบรมเท่านั้น                                                
-ผู้เซ็นจ่ายเงินจะต้องเป็นผู้ยืมเท่านั้น 
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                            แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมเงิน 
 

เริ่มต้น 
 
 
ผู้ยืม                                 ส่งหลักฐานการยืม                สัญญายืมเงิน 
 
 
เจ้าหน้าที่การเงิน       รับหลักฐานการยืมเงิน 
 
 
เจ้าหน้าที่การเงิน       ตรวจสอบใบยืม                  ไม่ถูกต้อง       ส่งคืนเจ้า 
          ของเรื่อง 
 
         ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่การเงิน                ผ่านเรื่องน าเสนอ 
 
 
หน.การเงิน/ผอ.กองคลัง    พิจารณา      ไม่ถูกต้อง     ส่งคืน    
                                                                                                    เจ้าของเรื่อง 
 
          ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่การเงิน              เบิกเงินระบบ GFMIS             แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
เจ้าหน้าที่การเงิน     รับหลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
 
 
เจ้าหน้าที่การเงิน    เก็บรักษาใบยืม/หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
 
      

 สิ้นสุด 
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ค าชี้แจงและตัวอย่างประกอบหลักฐานการยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน 
 

 

 

1) การกรอกแบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ให้ระบุสาระส าคัญ  ดังนี้ 
          1.ยื่นต่อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

          2.ชื่อผู้ยืม ข้าพเจ้า ระบุชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง กลุ่ม  จังหวัด และต้องเป็นผู้เดินทางไปราชการ 

ครั้งนี้ด้วย หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

         3.ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืมส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

    4.ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเงินยืมไปใช้จ่าย เช่นไปราชการอะไร ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม 

โครงการ/กิจกรรม  การจัดงาน เป็นต้น 

        5.รายละเอียดค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น 

  

 ตัวอย่าง  การเดินทางไปราชการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เบี้ยเลี้ยง    9,000 บาท 

2. ทีพัก     2,000 บาท 

3. ค่าแท็กซ่ี    2,000 บาท 

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง        500 บาท 

      รวม    13,500 บาท 
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6. จ านวนเงินที่ขออนุมัติเป็น เขียนเป็นตัวเลข 
7. จ านวนเงินที่ขออนุมัติเป็น เขียนเป็นอักษร 
8. ลายมือชื่อผู้ยืม และวันที่ยืม จ านวน 2 ฉบับ 
9. ลงวันที่ผู้ยืมเงิน 
10. เสนอต่อผู้อนุมัติ  ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 
11. จ านวนเงินที่อนุมัติ จะต้องเขียนเป็นตัวเลข 
12. จ านวนเงินที่อนุมัติ จะต้องเขียนเป็นตัวอักษร 
13. เจ้าหน้าที่การเงิน ลงนามเสนอผู้อนุมัติ 
14. วันที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 2 ลงนามอนุมัติ 
15. จ านวนที่ผู้ยืมเงินได้รับเงินยืม จะต้องเขียนเป็นตัวเลข 
16. จ านวนที่ผู้ยืมเงินได้รับเงินยืม จะต้องเขียนเป็นตัวอักษร 
17. ผู้ยืมลงลายมือชื่อ  รับเงิน 
18. วันที่ผู้ยืมลงลายมือชื่อ  รับเงิน 

 

หมายเหตุ.- 
1. เจ้าหน้าที่การเงินของต้นสังกัดจะต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ยืมมีสัญญายืมซ้ าซ้อนหรือไม่ 
2. ส่งสัญญายืมเงินก่อนเดินทาง 3 วันท าการ 
3. เบี้ยเลี้ยงค านวณตามความเป็นจริงที่กระทรวงการคลังก าหนด กรณีเดินทางไปราการ 

ต่างประเทศให้คิดเบี้ยเลี้ยงเวลาเครื่องบินขึ้นจากสนามบินและเวลากลับเครื่องลงถึงสนามบินในประเทศ 

4. ค่าท่ีพัก ค านวณอัตราตามที่กระทรวงการคลังก าหนด พักคู่ 70 % ของห้องพักเดียว เพ่ือ 
ความรวดเร็วขอให้กลุ่มเจ้าของเรื่องตรวจสอบมาให้ถูกต้องและสามารถตัดค่า   ใช้จ่ายได้เลยกรณีท่ีผู้ยืม
ค านวณมาเกิน 

5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้ค านวณตามความเป็นจริงเหมาะสมและประหยัด 
6. ค่าพาหนะให้ยืมได้ตามความเป็นจริง 
7. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เปลี่ยนจังหวัด หรือยกเลิกการยืมเงิน ให้กลุ่มงาน/ 

โรงเรียนในสังกัด เจ้าของเรื่องด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี และแจ้งกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์  (ฝ่ายตรวจสอบจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป) 

8. การส่งใบส าคัญคืนเงินยืม  ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถูกต้องหรือไม่ ถ้า 
เอกสารไม่ครบจะไม่รับและถือว่าท่านยังมีหนี้ค้างช าระเท่ากับใบส าคัญ ไม่สามารถยืม เงินครั้งต่อไปได้อีก
จนกว่าใบส าคัญจะเรียบร้อย 

 


