กรมกําลังพลทหารบก
กอง: กกศ.สพบ.กพ.ทบ.
แผนก : แผนกพัฒนากําลังพล
หมายเลขควบคุมเอกสาร: WM - Dop–
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การขอยืมเงิน และใช้ หนี ้เงินยืมในการจัด
อบรม สัมมนา
1.

ฉบับที่ 1

แกไขครั้งที่ แกไขวันที่ วันที่จัดทํา : 25/06/2559
วันที่เริ่มใช :
ผูอนุมัติ

ผูบริหารสูงสุดดานการ พล.ต.
จัดการความรู (CKO)
(คธายุทธ เสาวคนธ)
รอง จก.กพ.ทบ.

วัตถุประสงค
1.1 เพื่ อ ให ห น ว ยงานมี คูมื อการปฏิบัติ งาน เรื่ อง การขอยืมเงิน และใชห นี้เ งิน ยื มในการจัดอบรม
สัมมนาอยางเปนลายลักษณอักษร
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม รวมถึงใชเปน
เครื่องมือสําหรับผูบริหาร หัวหนางานในการกํากับดูแลการปฏิบัติของเจาหนาที่
1.3 เพื่อใชยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติใหเกิดมาตรฐาน ลดขอผิดพลาด
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการยืมเงิน และการใชหนี้เงินยืม
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ฝกง.กพ.ทบ.
4.2 ผอ.กอง (เจาของเรื่อง)
4.3 นายทหารสัญญาบัตรเจาของเรื่อง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 ขั้นตอนการยืมเงิน
5.1.1.1. ผูรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง จัดทําเอกสารการขอยืมเงินถึง ฝกง.กพ.ทบ. กอนกําหนด
จัดอบรม สัมมนา 1 เดือน (ระบุวันที่ขอรับเงินในตัวเรื่อง) โดยการยืมเงินสามารถยืมไดทุกรายการ ยกเวน
คาเชาสถานที่ , คาวัสดุอุปกรณ , คาพิธีเปด - ปด ในการจัดอบรมสัมมนา เนื่องจากอยูในหมวดที่ตองมีการ
จัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอยืมเงิน ดังนี้
5.1.1.1 (1) สําเนาหนังสืออนุมัติจัดการอบรม สัมมนา จํานวน 2 ชุด (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1) ..\คูมืออนุมัติแผนขับเคลื่อน KM ทบ แกไขถูกตอง\อนุมัติแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู
และคูมือ KM_13012559 (ปรับปรุง).doc
5.1.1.1 (2) แบบฟอรม กง.3
จํานวน 2 ชุด (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 2) ..\ใบยืมที่ 15-59.xls
5.1.1.1 (3) บัญชีรายละเอียดประกอบการยืมเงิน
จํานวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) ..\ตัวอยางบัญชีรายละเอียดการยิม.xls
5.1.1.2 เมื่อไดรับอนุมัติยืมเงิน ฝกง.กพ.ทบ. จะประสานการรับเช็ค

-25.2 ขั้นตอนการใชหนี้ยืมเงิน
5.2.1 การใชหนี้เงินยืมตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจบการอบรม สัมมนา โดยการ
ใชหนี้ตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
5.2.1.1 สําเนาอนุมัติจัดอบรม สัมมนา
จํานวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)..\คูมืออนุมัติแผนขับเคลื่อน KM ทบ แกไขถูกตอง\อนุมัติแผน
ขับเคลื่อนการจัดการความรูและคูมือ KM_13012559 (ปรับปรุง).doc
5.2.1.2 หนางบใบสําคัญคูจาย (กง.10.1)
จํานวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) D:\แบบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ\ใบยืมปงบ ฯ 59\ใช
หนี้ใบยืมสัมมนา จว.ก.จ..xlsx
5.2.1.3 ใบสําคัญรับเงิน และเอกสารประกอบ
จํานวน 2 ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) D:\แบบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ\กง.4.xls
6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)
7. ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขพัฒนา/มาตรการปองกัน
แนวทางในการแกไขพัฒนา/มาตรการ
ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค
สาเหตุ
ปองกัน
1. เอกสารหลักฐานประกอบการ จนท.ขาดความรูความเขาใจ
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานพรอม
ยืม/ใชหนี้เงินยืมไมครบถวน
ตัวอยางประกอบ
2. รายการยื ม เงิ น ผิ ด พลาด
2. ชี้แจงทําความเขาใจ
(ยื ม เงิ น ในรายการที่ ไ ม ส ามารถ
ยืมได)
8. ระบบการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
อัตราความผิดพลาดในการยืมเงิน และ/หรือใชหนี้
รอยละ 0
เงินยืมในรอบปงบประมาณ
9. หนวยที่เกี่ยวของ
- พ.ท.อนุสรณ สละเจริญ หน.ฝกง.กพ.ทบ. โทร.ทบ. 97112, 87110
- ส.ท.ประพัฒน โตเลี้ยง เสมียนงบประมาณ โทร.ทบ. 97112
10. ระเบียบ/คําสั่งที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง(การเบิกจาย).pdf
- การเบิกเงินคาใชจายทั่วไป.pdf
11. ภาคผนวก
11.1 ตัวอยางการยืมเงิน
11.2 ตัวอยางการใชหนี้เงินยืม
1

-312. ขอมูลผูจัดทํา
จ.ส.ท.หญิง รัตนวดี สุภารส เสมียน กพ.ทบ. โทร.ทบ. 87021
13. ผูประสานงานการจัดการความรู : พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย
14. ผูทบทวน
ผูทบทวน
ตําแหนง
ทานที่ 1 ผอ.กกศ.สพบ.กพ.ทบ.

พ.อ.

ทานที่ 2

รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ. (1)

พ.อ.

ทานที่ 3

รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.(2)

พ.อ.

ทานที่ 4

ผอ.สพบ.กพ.ทบ.

พล.ต.

ลงนาม
(ฤทธิรณ ศรีภักดี)
ผอ.กอง กพ.ทบ.
(กําธร บุญทอง)
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
(มานัสชัย ศรีประจันทร)
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
(นิวัติ พงศสิทธิศักดิ์)
ผอ.สพบ.กพ.ทบ.

แผนผังกระบวนการปฏิบตั ิ (WORK Flow)
ผังการปฏิบตั ิ

ระยะเวลา

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ผูร้ บั ผิดชอบ

- สําเนาหนังสืออนุมัติ
โครงการ ฯ
- หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ
กห 0406/37255 ลง 14
ก.พ.56

- หน่วยเจ้าของ
โครงการอบรม ฯ
- สปช.ทบ.

Phase

เริ่มต้น

Phase

หน่วยเจ้าของโครงการ สําเนาหนังสืออนุมัติ
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง กคง.กพ.ทบ.,
ฝกง.กพ.ทบ.,แผนกแผนฯ กกศ.กพ.ทบ.,
แผนกบริการ กธก.กพ.ทบ.

เสนอเรื่องให้แผนกบริการ กพ.ทบ.
(สําหรับค่าวัสดุ อุปกรณ์,ค่าเช่า
สถานที่)

1-2 วัน

- กคง.กพ.ทบ.
- แผนกบริการ
กพ.ทบ.

Phase

เสนอเรื่องให้ กคง.กพ.ทบ.

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(ฝกง.กพ.ทบ.)

Phase

Phase

แจ้งหน่วยเจ้าของ
โครงการรับเงิน

- ฝกง.กพ.ทบ.
3 - 7 วัน

สิน้ สุด

