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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 



คํานํา 
 

เอกสาร “คู่มือการยืมเงินราชการ และเงินทดรองราชการ”  เล่มนี้  จัดทําขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า
เอกสาร ความรู้ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการยืมเงินราชการ เงินยืมทดรองราชการ และเงินยืม นอก
งบประมาณ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เนื้อหา 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการยืมเงินราชการ  วิธีการยืมเงินราชการ  และเอกสารที่ใช้ในการยืมเงินราชการ พร้อม
ท้ังตัวอย่างการดําเนินการทุกขั้นตอน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร “คู่มือการยืมเงินราชการ ” คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน การยืม
เงินราชการ และผู้สนใจ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ขอขอบคุณผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 และผู้ท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องท่ีช่วยจัดทําคู่มือการการยืมเงินราชการ เล่มนี้สําเร็จด้วยดี 
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เหตุผลความจําเป็น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จึงได้ จัดทําคู่มือ
การยืมเงินราชการขึ้น สําหรับคู่มือการยืมเงินราชการเล่มนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและ คู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สามารถนําไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ และครอบคลุมภารกิจงานต่อไป 

วัตถุประสงค์  

การยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการเป็นกระบวนการหนึ่งของการเบิกจ่ายจากคลัง  คู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่องการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการฉบับนี้เป็นแนวทางในการดําเนินงานบางรายการ    
ท่ีจําเป็นต้องมีเงินงบประมาณเพื่อสํารองไว้ใช้จ่าย  เช่น การเดินทางไปราชการ การจัดอบรมสัมมนา           
ซึ่งหน่วยงานเห็นความสําคัญในกระบวนการดังกล่าว  จึงได้จัดทําคู่มือเพื่อแนวทางในการปฏิบัติงาน         
ด้านการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินบงประมาณ 
2. เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการ  และผู้ท่ีสนใจใช้เป็นแนวทางในการยืมเงินแต่ละประเภท 
3. เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานใน 
กระบวนงานท่ีได้นํามาจัดทําเป็นคู่มือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวทราบแลเข้าใจว่า ควรทําอะไรก่อน และหลังรวมท้ังทราบว่า ควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร 
5. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ งานท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอบรม 
7. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
8. เพื่อใช้เป็นส่ือในการประสานงาน 

คู่มือปฏิบัติงานในการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้สนใจ สามารถศึกษา หาความรู้ได้ 
 2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 มีคู่มือในการดําเนินการยืมเงิน 
ขอบเขต 
1.คู่มือนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2.การดําเนินการในขั้นตอนต่าง  ๆในแต่ละกิจกรรม อยู่ภายใต้ระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทดรอง ราชการ พ.ศ. 2557 
3.แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบสําคัญต่างๆ เพื่อขอเบิกจ่ายอยู่ภายใต้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
ตามหมวดรายจ่ายประเภทต่างๆ 

ผลการดําเนินการ/ประโยชน์ของผลงาน 

1. เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีคู่มือปฏิบัติงาน 
การยืมเงินราชการท่ีเป็นมาตรฐาน ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นคู่มือประจําสํานักงานในการยืมเงิน ราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสร้างความเข้าใจในการยืมเงิน ราชการท่ี
ตรงกันของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
2. บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ทราบถึงขั้นตอน    
และวิธีการยืมเงินราชการ ท่ีถูกต้อง และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้ระบบการยืมเงินทําให้เป็นตัวควบคุมการ ยืมเงิน
ราชการของเจ้าหน้าท่ีระดับเขตพื้นท่ีฯ และโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. เกิดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้ตรงตามเป้าหมาย และคุ้มค่า การส่งหลักฐานล้างหนี้เงิน
ยืมราชการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และตามมาตรการที่กําหนดไว้ 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังพ.ศ.๒๕๕๑ กําหนด
ไว้ว่า การพิจารณาอนุมัติการยืมเงินให้อนุมัติเท่าท่ีจําเป็น ดังนั้น จึงควรกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือข้อตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการ จึงเห็นว่า 
๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  ควรจัดให้มีการประชุมช้ีแจงแก่เจ้าหน้าท่ี       
ผู้ดําเนินโครงการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ในการดําเนินโครงการ เช่น การดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ท้ังใน
กรณี เบิกเงิน และการส่งหลักฐานการล้างหนี้เงินยืม 

๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ต้องกําหนดแผนการใช้จ่ายเงินและกําชับให้ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามแผนฯ ให้ครบถ้วน 
๓. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ต้องมีมาตรการ ให้เจ้าหน้าท่ีได้ยึดระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงินให้เคร่งครัด 
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๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดทําคู่มือเป็นรายโครงการ ในการดําเนินงาน 
รวมท้ังการเบิกจ่ายเงิน การส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน และการส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืม 
๕. ส่ิงสําคัญสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จะต้องติดตามประเมินผลการ ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-ผู้ท่ีต้องการใช้เงินทดรองราชการสามารถศึกษาข้ันตอนและวิธีการจัดทําสัญญาการยืมเงินได้ ด้วยตนเอง 
-สมารถใช้เป็นคู่มือสําหรับผู้ปฏิบัติงานได้ (กรณีปฏิบัติงานแทนกัน) 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2557 
-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.ผู้ยืมต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการหรือโครงการรองรับและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยกอ่นเท่านั้น 
2.ผู้ยื่นต้องไม่ค้างชําระหนี้เงินยืมสัญญาเดิม 

3.ส่งสัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ ในการยืมเงินแต่ละครั้ง พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ประมาณการค่าใช้จ่าย 
หนังสือส่ังการหรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ตาราง ฝึกอบรม 
4.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจํานวนเงินท่ียืม 
5.จัดทําใบงบหน้าการจ่ายเงินและ หน้าเบิกค่าใช้สอยลูกหนี้ 
6.ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินยืมราชการ 
7.เสนอ ผอ.กลุ่มเพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการยืมเงิน 
8.ผู้มีอํานาจอนุมัติให้ยืมแล้ว 
9.ทําการเบิกเงินในระบบ GFMIS 
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การส่งใช้ใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย 
ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับเงิน กรณีดังต่อไปนี ้1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
2.เงินยืมราชการอื่นๆ 
ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับ กรณีดังต่อไปนี ้1.เดินทางไปราชการช่ัวคราว 
2.เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

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

เอกสารประกอบการล้างหนี้การฝึกอบรมหรือนํามาเบิกเป็นค่าใช้สอย 
1.กรณียืมเป็นค่าอาหาร เอกสารประกอบด้วย 
- ใบสําคัญรับเงินของผู้รับทําอาหาร 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับทําอาหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
-บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
-หนังสือเชิญประชุม 
-โครงการ 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสาร ประกอบด้วย 
-ใบสําคัญรับเงินวิทยากร 
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของวิทยากร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
-หนังสือเชิญวิทยากร/ตารางฝึกอบรม /กําหนดการ 3.ค่าพาหนะในการเดินทาง เอกสารประกอบด้วย 
-แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
-แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
-สําเนาขออนุญาตไปราชการ 
-.แต่งต้ังคําส่ังสําหรับคณะทํางานตามโครงการ 
-.โครงการท่ีอนุมัติ 
- ถ้าเป็นค่าสถานท่ี จะต้องออกเป็นใบเสร็จรับเงินของสถานท่ี อบรมเท่านั้น 
-ผู้เซ็นจ่ายเงินจะต้องเป็นผู้ยืมเท่านั้น 
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    เร่ิมต้น 
 

ผู้ยืม ส่งหลักฐานการยืม สัญญายืมเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน รับหลักฐานการยืมเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบใบยืม ไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้า ของเร่ือง 
 
                                                         ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่การเงิน ผ่านเร่ืองนําเสนอ 
 
 
 

หน.การเงิน/ พิจารณา ไม่ถูกต้อง ส่งคืน เจ้าของเร่ือง 

ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่การเงิน เบิกเงินระบบ GFMIS  แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน  รับหลักฐานการส่งใช้เงินยืม      

เจ้าหน้าที่การเงิน เก็บรักษาใบยืม/หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 

  สิ้นสุด 

แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมเงิน 
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1. เบี้ยเลีย้ง 

2. ทีพกั 

3. ค่าแทก็ซ 

9,000 บาท 

2,000 บาท 

 ี่ 2,000 บาท 

 

 
 

1) การกรอกแบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ให้ระบุสาระสําคัญ ดังนี้ 
1.ยื่นต่อ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2.ช่ือผู้ยืม ข้าพเจ้า ระบุช่ือ - สกุล  ตําแหน่ง กลุ่ม  จังหวัด และต้องเป็นผู้เดินทางไปราชการ ครั้งนีด้้วย หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

3.ให้ระบุช่ือส่วนราชการท่ีจ่ายเงินยืมสํานักงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

4.ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะนําเงินยืมไปใช้จ่าย เช่นไปราชการอะไร ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม โครงการ/
กิจกรรม การจัดงาน เป็นต้น 

5.รายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องด่ืม เป็นต้น 
 
ตัวอย่าง การเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. จํานวนเงินท่ีขออนุมัติเป็น เขียนเป็นตัวเลข 
7. จํานวนเงินท่ีขออนุมัติเป็น เขียนเป็นอักษร 
8.  ลายมือช่ือผู้ยืม และวันท่ียืม จํานวน 2 ฉบับ 
9. ลงวันท่ีผู้ยืมเงิน 
10.เสนอต่อผู้อนุมัติ  ผู้อํานวยการสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 
11.จํานวนเงินท่ีอนุมัติ จะต้องเขียนเป็นตัวเลข 
12.จํานวนเงินท่ีอนุมัติ จะต้องเขียนเป็นตัวอักษร 
13.เจ้าหน้าท่ีการเงิน ลงนามเสนอผู้อนุมัติ 
14.วันท่ีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 2 ลงนามอนุมัติ 
 
 
 
 
 

 

คําชี้แจงและตัวอย่างประกอบหลักฐานการยืมเงินตามสัญญาการยมืเงิน 
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15.จํานวนท่ีผู้ยืมเงินได้รับเงินยืม จะต้องเขียนเป็นตัวเลข 
16.จํานวนท่ีผู้ยืมเงินได้รับเงินยืม จะต้องเขียนเป็นตัวอักษร 
17.ผู้ยืมลงลายมือช่ือ  รับเงิน 
18.วันท่ีผู้ยืมลงลายมือช่ือ  รับเงิน 

หมายเหตุ.- 
1. เจ้าหน้าท่ีการเงินของต้นสังกัดจะต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ยืมมีสัญญายืมซ้ําซ้อนหรือไม ่
2. ส่งสัญญายืมเงินก่อนเดินทาง 3 วันทําการ 
3. เบ้ียเล้ียงคํานวณตามความเป็นจริงท่ีกระทรวงการคลังกําหนด กรณีเดินทางไปราการ ต่างประเทศให้คิด
เบ้ียเล้ียงเวลาเครื่องบินขึ้นจากสนามบินและเวลากลับเครื่องลงถึงสนามบินในประเทศ 
4. ค่าท่ีพักคํานวณอัตราตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด พักคู่ 70 % ของห้องพักเดียวเพื่อความรวดเร็วขอให้
กลุ่มเจ้าของเรื่องตรวจสอบมาให้ถูกต้องและสามารถตัดค่าใช้จ่ายได้เลยกรณีท่ีผู้ยืม คํานวณมาเกิน 
5. ค่าน้ํามันเช้ือเพลิงให้คํานวณตามความเป็นจริงเหมาะสมและประหยัด 
6. ค่าพาหนะให้ยืมได้ตามความเป็นจริง 
7. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการเดินทาง เปล่ียนจังหวัด หรือยกเลิกการยืมเงิน ให้กลุ่มงาน/ โรงเรียนในสังกัด 
เจ้าของเรื่องดําเนินการขออนุมัติเปล่ียนแปลงแล้วแต่กรณี และแจ้งกลุ่มบริหารการเงินและ สินทรัพย์ (ฝ่าย
ตรวจสอบจะได้ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป) 

8. การส่งใบสําคัญคืนเงินยืม ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถูกต้องหรือไม่ ถ้า เอกสารไม่ครบจะ
ไม่รับและถือว่าท่านยังมีหนี้ค้างชําระเท่ากับใบสําคัญ ไม่สามารถยืม เงินครั้งต่อไปได้อีก จนกว่าใบสําคัญจะ
เรียบร้อย 


