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1. วัตถุประสงค
คูมือกระบวนการจัดทำเงินยืมราชการ เป็นคูมือการปฏิบัติงาน จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบและ
ผูปฏิบัติงาน ใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา รวมทัง้ ผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ทำใหมีความเขาใจในกระบวนการทำงาน ซึง่ สามารถนําไป ปรับใช กับการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขต
เริ่มตนตั้งแตการรับเรื่องขอยืมเงินราชการจากหนวยงานตาง ๆ ไปจนกระทั่งสิ้นสุดการยืมเงินของลูกหนี้ราย
นั้นๆ ดังตอไปนี้ คือ การสงเรื่อง/สัญญาการยืมเงิน การเบิกเงินยืมราชการ การลงบัญชีเกีย่ วกับการยืมเงินราชการ
การชำระคืนเงินยืมราชการ การตรวจสอบความถูกตองของคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นตามเงินยืม การลงทะเบียนคุมเงินยืม
ราชการ และ การดําเนินงานตาง ๆ ในระบบ e-laas เกีย่ วกับเงินยืมราชการ ตลอดจนการดําเนินงานตรวจสอบยอด
ลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งสิ้นของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ในแตละเดือน/ป ใหถูกตองตรงกับในระบบ e-laas
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3.แผนภูมิการทํางาน
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
รับเอกสารการยืมเงินราชการจาก
หนวยงาน

ไมผาน

ตรวจสอบเอกสาร
การยืมเงินราชการ

คุมเงินงบประมาณวางฏี
กาขอเบิกในระบบ e-laas

ระยะเวลา
ดำเนินการ
5 นาที

30 นาที

20 นาที

ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ

10 นาที
ผูมีอํานาจอนุมัติฏีกาขอเบิก

3 วัน
โอนเงินผานระบบ
KTB Corporate Online

10 นาที
จายเงินตามสัญญาการยืมเงิน
ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ
บันทึกการจายเงินในระบบ e-laas

20 นาที

ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
ทวงหนี้รายยืมที่เกินกำหนด

10 นาที
รับคืนเงินสดเหลือจาย
ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ

10 นาที
บันทึกลางลูกหนี้เงินยืมราชการ

10 นาที
ทำเบิกเกินสงคืนในระบบ e-laas
งบประมาณบันทึกรับคืนเงิน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ตัวชี้วดั

ผูรับผิดชอบ

สงเรื่องยืมเงินกอนถึงกำหนด
ใชเงิน 5 วันทำการ

- ความทันเวลา

-อุบล
-กิตติศุภศักดิ์

ตรวจสอบความถูกตองของ
สัญญายืมเงินหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน และ หาม
มิใหอนุมตั ิใหยืมเงินรายใหมใน
เมื่อผูยืมมิไดชําระคืน
เงินยืมรายเกาใหเสร็จสิน้ ไปกอน
คุมเงินงบประมาณกอนเบิก
และหลังเบิก / วางขอเบิก เงิน
ยืมราชการในระบบ e-laas ให
ถูกตองตามแผนงาน งาน หมวด
ประเภท รายการ/โครงการ

- ความถูกตอง
ครบถวน
ของเอกสาร

-อุบล
-กิตติศุภศักดิ์

- ความถูกตอง
ครบถวน
- ความทันเวลา

-กิตติศุภศักดิ์

- ความถูกตอง
ครบถวน
- ความทันเวลา

-สุภนิดา

ความทันเวลาครบถวน
ถูกตองของเงินโอนตาม เอกสาร
ขอเบิก และการ บันทึก
รายละเอียดรับเงินใน ทะเบียน
เงินฝากธนาคาร
ความถูกตองของชือ่ ผูย ืม
จํานวนเงินที่ยืมในระบบ KTB
Corporate Online และให
ทันเวลากับการใชเงินยืม

- ความถูกตอง
ครบถวน
- ความทันเวลา

-อุบล

-ความถูกตอง
ครบถวน
-ความทันเวลา

-อุบล
-กิตติศุภศักดิ์

ความถูกตองทันเวลากับการ
ใชเงิน และรายเอียดของ ขอมูล
ในทะเบียนคุมตรงตาม สัญญายืม
เงิน/เอกสารขอ
เบิก ความครบถวนถูกตอง
ของเอกสารการจาย
ผูย ืมตองชําระคืนเงินสดและ
สงใชใบสําคัญชาระหนี้ ภายใน
เวลาที่กำหนด หาก เกินกำหนด
จนท.จะทำ บันทึกทวงหนี้ครัง้ ที่
๑,๒,๓
ตรวจสอบเอกสารคืนเงินสด
เหตุผลที่คืนเงินมาก ออก
ใบเสร็จรับเงินใหผยู ืม และ
บันทึกในทะเบียนคุมลูกหน ให
ถูกตอง
บันทึกรายการลางลูกหนี้เงิน
ยืม และการนำสงเงิน เบิกเกิน
สงคืนในระบบ e-laas ใหถูกตอง
และงบประมาณ บันทึกรับคืน
เงินงบประมาณ

-ความถูกตอง
ครบถวน
-ความทันเวลา

-กิตติศุภศักดิ์

บันทึกรายละเอียดตาง ๆ
ตามเอกสารยืมเงิน และ
เอกสารขอเบิกเงิน

-ความถูกตอง
-ความทันเวลา

-ความถูกตอง
ครบถวน

-ความถูกตอง
ครบถวน

-สุภนิดา

-กิตติศุภศักดิ์
-ทัศนา
-สุภนิดา

-กิตติศุภศักดิ์

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

ไมผานคืน
หนวยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ประจำเดือน / ประจำป

ตัวชี้วัด

2-3 วัน

ตรวจสอบใบสําคัญใช
จายเงินยืมใหถูกตองตาม
ระเบียบ และใหทันเวลากับ
การที่ผยู ืมจะยืมเงินในคราว
ตอไป

-ความถูกตองครบถวน
-ความทันเวลา

-ความถูกตองครบถวน

10 นาที

บันทึกรายละเอียดใบสําคัญ
ชําระหนี้ในทะเบียน / ออก
ใบรับใบสําคัญ และบันทึก
ลางหนี้ในระบบ e-laas ได
อยาง ครบถวน ถูกตอง
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม
ราชการคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินยืมราชการใหถูกตอง
และตรงกับระบบ e-laas

-ความถูกตองครบถวน

รับใบสำคัญลางหนี้
เงินยืมตรวจสอบ
ตามระเบียบฯ

ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ บันทึก
ลางลูกหนี้เงินยืมในระบบ e-laas

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

1 ชม.

ผูรับผิดชอบ
-อุบล
-กิตติศุภศักดิ์

-สุภนิดา
-กิตติศุภศักดิ์

-กิตติศุภศักดิ์

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 เจาหนาที่รับเรื่องและสัญ ญาการยืมเงินราชการจากหน วยงาน โดยขอตกลงใหหนวยงาน
ผูมคี วาม
ประสงคจะยืมเงินสงเรื่องยืมเงินกอนถึงกำหนดใชเงินประมาณ 5 วันทําการ
4.2 เจาหนาที่บัญชีตรวจสอบความถูกตองของสัญญาการยืมเงินราชการ และหลักฐานประกอบการยืมเงิน
และ หามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเมื่อผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน
4.3 เจาหนาทีง่ บประมาณคุมเงินงบประมาณตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการงบประมาณ กอนสง
เบิกเพื่อคุมวามีเงินงบประมาณที่จะใหยืมหรือไม เจาหนาที่การเงินวางขอเบิกในระบบ E-LAAS ตามแผนงาน งาน
หมวด แหลงของเงิน จากนั้นสงใหเจาหนาทีงบประมาณบันทึกเลขขอเบิกทีไ่ ดจากระบบ E-LAAS อีกครั้งเพื่อคุมวา
มีการลดยอดงบประมาณจริงในระบบ E-LAAS
4.4 เจาหนาที่บัญชีบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมตาง ๆ ดังนี้
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ตรวจสอบเอกสารขอเบิกจากระบบ E-LAAS บันทึกวันทีผ่ านรายการ
เลขทีข่ อเบิก จํานวนเงิน ชื่อผูยืม วันครบกําหนดชำระคืนใหถูกตองตรงกับรายการบัญชีในระบบ E-LAAS
4.5 ผู มี อํา นาจลงนามในฏี ก าเงิ น ยื ม รายงานจั ด ทํา เช็ ค รายละเอี ย ดการโอนเงิ น ผ า นระบบ KTB
Corporate Online ครบถ ว น
4.6 เจาหนาทีก่ ารเงินโอนเงินผานระบบKTB Corporate Online เพื่อจายใหผูยืมตามสัญญาการยืมเงินใหทัน
ตามกำหนดระยะเวลาใชเงินและถูกตองตามระเบียบการรับเงิน ฯลฯ
4.7 เจาหนาทีต่ ิ ดตอผูยืมมารับเงินยืมใหทันตามกำหนดระยะเวลาใชเงิน บันทึกการรับเงินยืมของผูยืม
ในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ โดยบันทึกวันทีร่ ับเงิน จำนวนเงิน ทีย่ ืม จากนั้นเจาหนาทีก่ ารเงินจายบันทึก
การจายเงินในระบบ E-LAAS เพื่อหักลางบัญชีเงินฝากธนาคาร แนบเอกสารขอจายที่ไดจากระบบ E-LAAS กับ
เอกสาร ขอเบิกและสัญญาการยืมเงิน
4.8 เจาหนาที่บัญชีบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมตาง ๆ ดังนี้
- ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารในหรือนอกงบประมาณ (กรณียืมเงินนอก) ตรวจสอบเอกสารขอจาย
จากระบบ E-LAAS บันทึกวันที่ขอจาย เลขทีข่ อจาย วันที่จายเช็ค เลขที่เช็ค จํานวนเงินจาย เพื่อจายเงินออกจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ใหถูกตองตรงกับรายการบัญชีในระบบ E-LAAS
- ทะเบียนคุมใบสําคัญคางจาย ตรวจสอบเอกสารขอจายจากระบบ E-LAAS บันทึกวันที่ขอจาย เลขทีข่ อจาย
จํานวนเงินจาย เพื่อลางบัญชีใบสําคัญคางจายใหถูกตองตรงกับรายการบัญชีในระบบ E-LAAS
4.9 เจาหนาทีบ่ ัญ ชีตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการทีค่ างชำระหนี้ในทะเบีย นคุม ลูกหนี้เงินยืมราชการ
หากมี ลูกหนี้รายใดครบกำหนดชำระหนี้ คือ ชำระหนี้ภายใน 15 วันนับจากกลับมาถึงหรือภายใน 30 วันนับจาก
วันไดรับเงิน แลวแตกรณี แลวยังไมไดชำระหนี้หรือชําระเพียงบางสวนยังไมครบ ดำเนินการทําบันทึกทวงหนี้ ผูยืมเพื่อ
เรงรัดให ผูยืมดําเนินการส งใบสำคั ญหรือเงิ นสด (ถ ามี) ชำระหนี้ให ครบถวนถูกตองตามระเบียบ โดย ดําเนินการ
ทวงหนี้ใหครบ 3 ครั้ง หากยังชาระหนี้ไมครบอีกจึงดําเนินการตามเงือ่ นไขในสัญญาการยืมเงิน
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4.10 เจาหนาที่บัญชีรับคืนเงินสดจากผูยืมที่นำมาชำระคืนเงินยืม และบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
เพื่อหักลางหนี้ โดยบันทึกวันทีร่ ับคืน จำนวนเงิน หนี้คงเหลือ จากนั้นเจาหนาที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินใหผูยืม
ไว เปนหลักฐาน
4.11 เจาหนาทีบ่ ัญชี นำหลักฐานทีม่ ีการรับคืนเงินสดจากผูยืมไปดําเนินการบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมราชการ
ในระบบ E-LAAS เพื่อใหถูกตองตรงกับทะเบียนคุม ฯ เจาหนาทีก่ ารเงิน นำเงินทีร่ ับคืน สงธนาคารกรุงไทยเพื่อให
เงิน กลับคืนงบประมาณของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ และนําเอกสารธนาคารมาบันทึกนําสงเบิกเกินสงคืน
ใน
ระบบ E-LAAS ใหครบถวนถูกตอง ตามกระบวนการรับและนำสงเงินในระบบ E-LAAS จากนั้นเจาหนาที่
งบประมาณบันทึกรับคืนเงินงบประมาณตาม เอกสารนําสงเงิน
4.12 เจาหนาทีร่ ับใบสำคัญ ชำระหนี้เ งินยืม จากหนวยงานผู ยื ม ส งใหเ จาหน าทีก่ ารเงิ น ตรวจสอบ
รายการคาใชจายตาง ๆ ตามสัญญาการยืมเงินใหถูกตองตามระเบียบทีเ่ กี่ยวของ หากพบวาผิดระเบียบใหทักทวง
และใหผูยืมดําเนินการแกไขตามคำทักทวงภายใน 5 วันนับจากวันทีไ่ ดรับคําทักทวง ทัง้ นี้ เพื่อผูยืมสามารถยืมเงิน
ไดใหม เพราะหากผูยืมไมดําเนินการตามคำทักทวงใหเสร็จสิ้นตามกำหนด โดยไมไดชี้แจงเหตุผลใหสวนราชการทราบ
จะถือวาผูยืมยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทกั ทวงนั้น และเจาหนาที่บัญชีจะดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา
การยืมเงิน ตอไป
4.13 เจาหนาทีบ่ ัญชีบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ เพื่อหักลางหนี้ตามใบสำคัญทีเ่ จาหนาที่การเงิน
ตรวจสอบถูกตองแลว โดยบันทึกวันทีร่ ับคืน จำนวนเงินตามใบสำคัญ หนี้คงเหลือ ออกใบรับใบสำคัญ และบันทึ ก
รายการใชหนี้เงินยืมทีด่ านหลังสัญญาการยืมเงิน จากนั้นดําเนินการบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ E-LAAS
เพื่อใหถูกตองตรงกับทะเบียนคุม
4.14 เจาหนาที่บัญชีตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในทะเบียนคุม กับ ในระบบ E-LAAS ใหถูกตอง
ตรงกันเปนประจําทุกเดือน และประจําป เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
5. นิยาม
5.1 เงินยืมราชการ หมายถึง เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณทีสวนราชการเบิกจากคลัง ตามสัญญา การ
ยืมเงิน เพื่อจายเป็นเงินใหแ กบุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ โดยใหกระทำไดเฉพาะงบรายจายหรื อ
รายการดังตอไปนี้
- รายการคาจางชั่วคราว สาหรับคาจางที่ไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจํา แตจําเปนตองจายให
ลูกจางแตละวันหรือแตละคราวเมือ่ เสร็จงานที่จาง
- รายการคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- รายการคาสาธารณูปโภค เฉพาะคาบริการไปรษณียโทรเลข
- งบรายจายอื่น ๆ ที่จายในลักษณะเดียวกันกับขางตน
และผูยืมตองสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายที่ยืม (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
- กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ หรือกรณี
เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติแลวแตกรณี
ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับเงิน
- กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทัง้ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสว นราชการ
ผู ใหยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง
- การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากขางตน ใหสงแกสว นราชการผูใหยืมภายใน 30 วันนับจาก
วันไดรับเงิน
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5.2 สัญญาการยืมเงิน หมายถึง เอกสารสำคัญทีก่ ระทรวงการคลังกำหนดใหบุคคลใดในสวนราชการใชเป็น
หลักฐานในการยืมเงินจากสวนราชการเพื่อปฏิบัติราชการ
5.3 ระบบ E-LAAS หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดทําขึ้นเพื่อให
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป วางฏีกาเบิกจาย การ
รับเงิน จายเงินฯลฯ เพื่อใหระบบลงบัญชีและออกรายงานการเงิน
5.4 ขอเบิก หมายถึง การบันทึกรายการเบิกเงินตามเอกสารใบสำคัญในระบบ E-LAAS ประกอบดวย การ
เบิกจายตรงเจาหนี้ การเบิกจายเจาหนี้ผานสวนราชการ และการเบิกจายเจาหนี้ในหนวยงาน
5.5 วันที่ผานรายการ หมายถึง วันที่บันทึกรายการตางๆ ทางการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ในระบบ E-LAAS
5.6 ขอจาย หมายถึง การบันทึกรายการจายเงินตามเอกสารขอเบิกในระบบ E-LAAS
6. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวของ
6.1 สัญญาการยืมเงิน
6.2 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
6.3 หนังสือทวงหนี้เงินยืมราชการ
6.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน ฯลฯ พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2561
7. เอกสารประกอบการใชเทคโนโลยี/แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จากคูมือการปฏิบัติงานเงินยืมราชการดังกลาว ผูปฏิบัติงานไดมีการนำระบบ e-laas มาใชในการจัดเก็บ
ขอมูลของบุคลากรทีย่ ืมเงิน งบประมาณเทศบาลตําบลศรี ษะเกษ มีเมนูที่เรียกวา “ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ”
ทําใหสะดวกตอการ ตรวจสอบ คนหาขอมูล และการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในการดําเนินงานตาม กระบวนงาน
เชน การคนหารายชื่อผูยืมเงินวาสังกัดหนวยงานใด วันทีร่ ับเงิน วันครบกำหนดชำระคืน จำนวนเงินคาง ชำระ เปนตน
ทั้งนี้ ทําใหหนวยงานไดมีการติดตาม ทบทวนหลักเกณฑในการติดตามหนี้เงินยืมราชการ เพือ่ ปรับปรุง กระบวนการ
ทํางานภายในหนวยงานใหถูกตอง รัดกุม เป็นไปตามระเบี ยบ และกอใหเกิด ประโยชน สูงสุดตอเทศบาลตําบล
ศรี ษะเกษ มากยิ่งขึ้น

