
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการ  :  การให้ยืมเงิน 

Supplier Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

1. กระทรวงการคลัง 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
2. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
3. ส านักงบประมาณ 
 
4. หน่วยงานต่าง ๆ ใน
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   -  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
   -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วย เงินทด รองราชการ พ .ศ . 
2547 
   - ระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 
  - เงินงบประมาณ 
  - เงินนอกงบประมาณ 
   -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
   -  พ .ร .บ .วิ ธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.  หนังสือขออนุมัติยืมเงิน 
   2.  สัญญาการยืมเงิน/ประมาณ
การ 2 ฉบับ 
   3.  อนุมัติโครงการ/เงินทดรอง 
   4.  อนุมัติไปราชการ 
   5 .  อนุ มัติ ใช้รถราชการ/รถ
ส่วนตัว 
   6.  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ กรณีอยู่ในดุลพินิจ 
   7 .  ขออนุ มัติ เกินมาตรการ
ประหยัด 

Process Description 
        กระบวนการให้ยืมเงิน เป็นกระบวนการให้บริการผู้ยืมให้ได้รับเงิน
ยืมรวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนดและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ ครม. และมาตรการประหยัด สป. เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่      
เงินทดรองราชการ เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ 
 

   1. เงินยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. ทะเบียนคุม
ลูกหน้ีเงินยืม 
   3. รายงาน
ลูกหน้ีเงินยืม 

   - บุคลากรในสังกัด 
สป. 
 
 
 
 
 
 
 
   - งานงบประมาณ
และบัญช ี
   - งานงบประมาณ
และบัญช ี
   - หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานคลังและ
สินทรัพย์ 
 
 
 
 
 

   - ผู้ยืมเงิน 
   - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
   - ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ 
   - ส านักต่าง ๆ    
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   - ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
   - ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

Process (Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร 
การยืมเงิน 

2.  ตรวจสอบงบประมาณ 

3.  ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

5.  ตั้งเบิกเงินยืมในระบบ GFMIS  6.  ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ 
(สมุดคู่ฝาก) 

 10.  รายงานลูกหน้ีคงค้าง
ประจ าเดือน 

11.  จัดท าหนังสือเรง่รัดลูกหน้ี
เงินยืมรายตัว กรณีเกินก าหนด  

9.  ลงทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม
รายตัว 

8.  ออกใบรับใบส าคญั  7.  การจ่ายเงินยืม  เงินสด/เช็ค 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  การให้ยืมเงิน 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ความพึงพอใจของผูร้บับรกิารยมืเงิน 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1     ด าเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญา
เงินยืม ประมาณการ ลายมอืช่ือผู้ยืม 
(ผู้ยืมเงินจะต้องไม่ยืมซ  า) หนังสือ
อนุมัติโครงการ ก าหนดการ ดุลยพินิจ
หน้าส่วนราชการ      
 

10 นาท ี    จ านวนสัญญายืมเงินที่ด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกเรื่อง/ทุกครั ง 
(100%) 

 
 
 

กลุ่มบรหิารการ
คลังและ
สินทรพัย ์

2     ด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินที่
หน่วยงานขอยืมถูกต้องมีเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตจิัดสรร
ตามแผนปฏิบัตริาชการ  
 

10 นาที    จ านวนสัญญาการยืมเงินที่
ด าเนินการตรวจสอบ 
งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ
ทุกเรื่อง/ทุกครั ง (100%) 

  

3     ด าเนินการตรวจสอบรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ขอยืมจะต้องเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
 

10 นาที    จ านวนเรื่องเงินยืมที่ตรวจสอบ
การเบิกค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตาม
ระเบียบทกุเรื่อง/ทุกครั ง (100%) 

  

4     กรณีมีการปรับลดยอดเงินยืมจะต้อง
จัดท าบันทึกเสนอความเห็นเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัต ิ  
 
 
 
 

10 นาที    จ านวนเรื่องเงินยืมที่มกีารปรบั
ลดยอดเงินยืมได้ถูกต้องตาม
ระเบียบทกุเรื่อง/ทุกครั ง (100%) 

   บันทึกเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัต ิ

 

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

รับเรื่องและตรวจสอบ 
เอกสารการยืมเงิน 

ตรวจสอบงบประมาณ 

ตรวจสอบระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5     จัดท ารายการขอเบิกเงินยืมราชการ
ผ่านระบบ GFMIS บันทึกข้อมลู ศูนย์
ต้นทุนและรหสัต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และ
รวดเร็ว   
 
 
 

10 นาที    จ านวนเรื่องที่วางเบิกเงินผ่าน
ระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง ภายใน 3 
วันท าการนับจากวันที่ได้รบัอนุมัติ
ให้ยืมเงิน ทุกเรื่อง/ทุกครั ง (100%) 

   เอกสารขอเบิก
จากระบบ GFMIS-
รายงานอนุมัตกิาร
เบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS 

 

6     ด าเนินการตรวจสอบเรื่องอนุมัตสิั่ง
จ่ายจัดท าใบถอนเงินเสนอผูม้ีอ านาจ
สั่งจ่ายเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาที    จ านวนใบถอนเงินที่ด าเนินการได้
ถูกต้อง ทุกใบถอน/ทุกครั ง (100%) 

   ใบถอนเงิน
ธนาคาร 

 

วางเบิกเงินยืมราชการผ่าน
ระบบ GFMIS 

ถอนเงินจากธนาคาร 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7     1.  ด าเนินการตรวจสอบรายงาน
อนุมัติจ่ายจากระบบ GFMIS 
ประจ าวัน กับเรื่องที่อนุมัติแล้วรอการ
จ่ายเงิน 
   2.  ออกเลขทีส่ัญญายืมเงินทดรอง 
ยืมราชการ อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ 
   3.  ด าเนินการบันทึกรายการใน
ระบบ BMS 
   4. พิมพ์/เขียน เช็คเสนอผู้มีอ านาจ   
สั่งจ่าย จ านวน 2 คน ตามเงื่อนไข     
ที่ท าไว้กับธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที    จ่ายเงินยืมให้กบัผู้ยมืเงิน (เงิน
สด/เช็ค) ไดภ้ายใน 5 นาที ทุกราย/
ทุกครั ง (100%) 

   เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม 
 
 

 

จ่ายเงินยืม  

เงินยืม
ราชการ 
(เช็ค) 

 
เงินยืมทดรอง

ราชการ 
(เช็ค/เงินสด) 

เงินยืม
อุดหนุนทั่วไป 

(เช็ค) 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

8     ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการ
จ่าย (ใบส าคัญ) ประกอบด้วย 
ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน 
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่
กระทรวงการคลงัก าหนด เงินสดที่
เหลือ(ถ้าม)ีให้ตรงกบัจ านวนเงินที่ขอ
อนุมัติยืมเงินจงึออกใบส าคัญให้ลกูหนี 
เงิน 1 ชุด แนบเรื่อง 1 ชุด 
และสง่ส าเนาใบรับใบส าคัญใหง้าน
งบประมาณและบญัชีบันทึกบัญชี 
 

10 นาที    จ านวนเรื่องเงินยืมที่ออกใบรับ
ใบส าคัญได้เท่ากับหลกัฐาน       
ทุกเรื่อง/ทุกครั ง (100%) 

   ใบรับใบส าคัญ 
 

 

9     ด าเนินการบันทึกทะเบียนคุมลกูหนี    
รายตัวรายการส่งคืนเงิน (ถ้ามี) 
หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบส าคัญ) 
 

10 นาที    ลูกหนี สัญญาการยมืเงินรายตัวที่
บันทึกรายการได้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ทุกเรื่อง/ทุกครั ง (100%) 

   ทะเบียนคุม
ลูกหนี เงินยืม 
 

 

10     ด าเนินการจัดพิมพร์ายงานและ
ตรวจสอบลูกหนี เงินยืมที่เกินก าหนด
เป็นรายบุคคลบันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่ม
บรหิารงานคลังและสินทรพัย์แจ้งงาน
งบประมาณ เก็บข้อมลูจาก 
   - ทะเบยีนคุมลกูหนี เงินยืมรายตัวทุก
ประเภท 
   - ระบบควบคุมงบประมาณใบส าคัญ
ตามระบบบญัชีเกณฑ์คงค้าง (BMS) 

1 วัน    จัดท ารายงานลูกหนี เงินยืมคง
ค้างประจ าเดือนเสนอหัวหน้ากลุม่
บรหิารงานคลังและสินทรพัย์ ส านัก
อ านวยการ สป. ทราบ และแจ้งงาน
งบประมาณและบญัชี ส่ง สตง. 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ได้
ทุกครั ง/ทุกเดอืน (100%) 

   1.บันทึกเสนอ
หัวหน้ากลุ่ม
บรหิารงานคลัง
และสินทรัพย ์
   2. รายงาน
ลูกหนี เงินยืม 
คงค้างจากระบบ 
BMS 

 

ออกใบรับใบส าคัญ  

รายงานลูกหนี คงค้าง
ประจ าเดือน 

บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี 
รายตัว 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

11     1. จัดพิมพ์รายงานลูกหนี คงค้างที่
ครบก าหนดเสนอหัวหน้ากลุม่
บรหิารงานคลังและสินทรพัย ์
   2. จัดพิมพ์หนงัสือเรง่รัดลูกหนี เงิน
ยืมที่ครบก าหนดเสนอหัวหน้ากลุ่ม
บรหิารงานคลังและสินทรพัย์ลงนาม
และแจ้งลูกหนี รายตัวทราบ  
   3. กรณีส่งหนังสือแจง้ลกูหนี เงินที่
ครบก าหนด 3 ครั งแล้วไม่ด าเนินการ 
จะต้องบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาสั่งการ 

1 วัน    จ านวนครั งที่จัดท าหนงัสอืแจ้ง
เร่งรัดลกูหนี รายตัวได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ทุกครั ง/ทกุเดือน (100%) 

   1. บันทึกเสนอ
หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
งานคลังและ
สินทรพัย ์
   2. หนังสือเรง่รัด
ลูกหนี เงินยืม 
   3. รายงาน
ลูกหนี เงินยืมที่ครบ
ก าหนดจากระบบ 
BMS 
   4. บันทกึเสนอ
หัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

 

 

จัดท าหนังสือเร่งรัด/แจ้ง
ลูกหนี ทราบ 


