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1
1. วัตถุประสงค์
คู่มือกระบวนการจัดทาเงินยืมราชการ เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ทาให้มีความเข้าใจในกระบวนการทางาน ซึ่งสามารถนาไป ปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขต
เริ่มต้นตั้งแต่การรับเรื่องขอยืมเงินราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนกระทั่งสิ้นสุดการยืมเงินของลูกหนี้ราย
นั้น ๆ ดังต่อไปนี้ คือ การส่งเรื่อง/สัญญาการยืมเงิน การเบิกเงินยืมราชการ การลงบัญชีเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ
การชาระคืนเงินยืมราชการ การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงินยืม การลงทะเบียนคุมเงินยืม
ราชการ และ การดาเนินงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS เกี่ยวกับเงินยืมราชการ ตลอดจนการดาเนินงานตรวจสอบยอด
ลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งสิ้นของกรม ในแต่ละเดือน/ปี ให้ถูกต้องตรงกับในระบบ GFMIS
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3.แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รับเอกสารการยืมเงินราชการจาก
หน่วยงาน

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบเอกสาร
การยืมเงินราชการ

คุมเงินงบประมาณ
วางขอเบิกในระบบ GF

ลงทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย
ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ
ลงทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าจาก
กรมบัญชีกลาง ( ZAP_RPT 503 )
ลงทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้ยืมเงิน
เสนอผู้มีอานาจลงนามเช็ค

จ่ายเงินตามสัญญาการยืมเงิน
ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ
บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS

ลงทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ลงทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย

ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
ทวงหนี้รายยืมที่เกินกาหนด

รับคืนเงินสดเหลือจ่าย
ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ

บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ
ทาเบิกเกินส่งคืนในระบบ GF
งบประมาณบันทึกรับคืนเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 นาที

30 นาที

20 นาที

10 นาที

2 วัน

2-3 วัน

20 นาที

5 นาที

10 นาที

10 นาที

10 นาที

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเรือ่ งยืมเงินก่อนถึงกาหนด - ความทันเวลา
ใช้เงิน 15 วันทาการ

-เจนจิรา
-นงนุช

ตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญายืมเงินหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน และ
ตรวจสอบผู้ยืมมีหนี้ค้างชาระ
หรือไม่
คุมเงินงบประมาณก่อนเบิก
และหลังเบิก / วางขอเบิก
เงินยืมราชการในระบบ GF
ให้ถูกต้องตามกิจกรรม
ผลผลิต และ ศูนย์ต้นทุน
บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ
ตามเอกสารยืมเงิน และ
เอกสารขอเบิกเงิน

- ความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร

-นงนุช

- ความถูกต้องครบถ้วน
- ความทันเวลา

-อักษร,ฉัตรรัตน์,อุทิศ ฯ
-เอกฤทัย,จารุพา ฯ

- ความถูกต้องครบถ้วน
- ความทันเวลา

-อริยา
-นงนุช

ความทันเวลาครบถ้วน
ถูกต้องของเงินโอนตาม
เอกสารขอเบิก และการ
บันทึกรายละเอียดรับเงินใน
ทะเบียนเงินฝากธนาคาร
ความถูกต้องของชือ่ ผู้ยืม
จานวนเงินที่ยืมในเช็ค และ
ความทันเวลากับการใช้เงิน
ยืม

- ความถูกต้องครบถ้วน
- ความทันเวลา

-เฉลิมชัย
-พรเพ็ญ

-ความถูกต้องครบถ้วน
-ความทันเวลา

-ศศิธร

ความถูกต้องทันเวลากับการ
ใช้เงิน และรายเอียดของ
ข้อมูลในทะเบียนคุมตรงตาม
สัญญายืมเงิน/เอกสารขอ
เบิก ความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารขอจ่าย
ความถูกต้องของ
รายละเอียดการจ่ายเงินตาม
เอกสารขอจ่าย

-ความถูกต้องครบถ้วน
-ความทันเวลา

-นงนุช
-ศศิธร
-สุเมธ

-ความถูกต้องครบถ้วน

-พรเพ็ญ
-อริยา

ผู้ยืมต้องชาระคืนเงินสดและ
ส่งใช้ใบสาคัญชาระหนี้
ภายในเวลาทีก่ าหนด หาก
เกินกาหนด จนท.จะทา
บันทึกทวงหนี้ครั้งที่ ๑,๒,๓
ตรวจสอบเอกสารคืนเงินสด
เหตุผลที่คนื เงินมาก ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม และ
บันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้
ให้ถูกต้อง
บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงิน
ยืม และการนาส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนในระบบ GF
ให้ถูกต้อง และงบประมาณ
บันทึกรับคืนเงินงบประมาณ

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

-นงนุช

-ความถูกต้องครบถ้วน

-สิดาพร
-นงนุช

-ความถูกต้องครบถ้วน

-สุพรรณา
-ณัฐวัชร
-อักษร,ฉัตรรัตน์,อุทิศ
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ไม่ผ่านคืน
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

-ความถูกต้องครบถ้วน
-ความทันเวลา

-เจนจิรา
-เอกฤทัย,จารุพา

2-3 วัน

ตรวจสอบใบสาคัญใช้
จ่ายเงินยืมให้ถกู ต้องตาม
ระเบียบ และให้ทันเวลากับ
การที่ผู้ยืมจะยืมเงินในคราว
ต่อไป

-ความถูกต้องครบถ้วน

-นงนุช
-สุพรรณา

15 นาที

บันทึกรายละเอียดใบสาคัญ
ชาระหนี้ในทะเบียน / ออก
ใบรับใบสาคัญ และบันทึก
ล้างหนี้ในระบบ GF ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม
ราชการคงเหลือในทะเบียน
คุมเงินยืมราชการให้ถกู ต้อง
และตรงกับระบบ GF

-ความถูกต้องครบถ้วน

-ทรงวุฒิ,นงนุช

รับใบสาคัญล้างหนี้
เงินยืมตรวจสอบ
ตามระเบียบฯ

ลงทะเบียนคุมเงินยืมราชการ
บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GF

ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ประจาเดือน / ประจาปี

2-3 ชม.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
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4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 เจ้าหน้าที่อานวยการรับเรื่องและสัญญาการยืมเงินราชการจากหน่วยงาน โดยข้อตกลงให้หน่วยงานผู้มี
ความประสงค์จะยืมเงินส่งเรื่องยืมเงินก่อนถึงกาหนดใช้เงินประมาณ 15 วันทาการ
4.2 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการยืมเงินราชการ และหลักฐานประกอบการยืมเงิน
รวมทั้งตรวจสอบว่าผู้ยืมมีหนี้ค้างชาระเดิมหรือไม่
4.3 เจ้าหน้าที่งบประมาณคุมเงินงบประมาณตามศูนย์ต้นทุน ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก และแหล่งของเงิน
ก่อนส่งเบิกเพื่อคุมว่ามีเงินงบประมาณที่จะให้ยืมหรือไม่ เจ้าหน้าที่การเงินวางขอเบิกในระบบ GFMIS ตามศูนย์ต้นทุน
ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก และแหล่งของเงิน จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณบันทึกเลขขอเบิกที่ได้จากระบบ
GFMIS อีกครั้งเพื่อคุมว่ามีการลดยอดงบประมาณจริงในระบบ GFMIS
4.4 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมต่าง ๆ ดังนี้
- ทะเบี ย นคุ ม ใบส าคัญ ค้ างจ่ า ย ตรวจสอบเอกสารขอเบิก จากระบบ GFMIS บั นทึ กวั นที่ ผ่ านรายการ
เลขที่ขอเบิก จานวนเงิน รหัสบัญชี ประเภทค่าใช้จ่าย เพื่อตั้งบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายให้ถูกต้องตรงกับรายการบัญชี
ในระบบ GFMIS
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ ตรวจสอบเอกสารขอเบิกจากระบบ GFMIS บันทึกวันที่ผ่านรายการ
เลขที่ขอเบิก จานวนเงิน ชื่อผู้ยืม วันครบกาหนดชาระคืนให้ถูกต้องตรงกับรายการบัญชีในระบบ GFMIS
- ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง (กรณียืมเงินนอกงบประมาณ) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกจากระบบ GFMIS
บันทึกวันที่ผ่านรายการ เลขที่ขอเบิก จานวนเงิน ประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทเงินฝากคลังให้ถูกต้องตรงกับรายการ
บัญชีในระบบ GFMIS
4.5 เจ้ า หน้ า ที่บั ญ ชี ตรวจสอบการโอนเงิน จากกรมบั ญ ชีก ลาง (ZAP_RPT503) บั นทึ ก วัน ที่ ผ่ านรายการ
เลขที่ขอเบิก เลขที่เงินโอนเข้า วันที่เงินโอนเข้า ในทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารในหรือนอกงบประมาณ (กรณียืม
เงินนอก) เพื่อรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของกรมอนามัยให้ถูกต้องตรงกับรายการบัญชีในระบบ GFMIS
4.6 เจ้าหน้าที่การเงินเขียนเช็คสั่งจ่าย/เสนอเช็ค ต่อผู้มีอานาจลงนาม เพื่อจ่ายให้ผู้ยืมตามสัญญาการยืมเงิน
ให้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาใช้เงินและถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง
4.7 เจ้าหน้าที่บัญชีติดต่อผู้ยืมมารับเงินยืมให้ทันตามกาหนดระยะเวลาใช้เงิน บันทึกการรับเงินยืมของผู้ยืม
ในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ โดยบันทึกวันที่รับเงิน จานวนเงิน ที่ยืม จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเช็ค/บันทึก
ขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS เพื่อหักล้างบัญชีเงินฝากธนาคาร แนบเอกสารขอจ่ายที่ได้จากระบบ GFMIS กับเอกสาร
ขอเบิกและสัญญาการยืมเงิน
4.8 เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมต่าง ๆ ดังนี้
- ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารในหรือนอกงบประมาณ (กรณียืมเงินนอก) ตรวจสอบเอกสารขอจ่าย
จากระบบ GFMIS บันทึกวันที่ขอจ่าย เลขที่ขอจ่าย วันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค จานวนเงินจ่าย เพื่อจ่ายเงินออกจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมอนามัยให้ถูกต้องตรงกับรายการบัญชีในระบบ GFMIS
- ทะเบียนคุมใบสาคัญค้างจ่าย ตรวจสอบเอกสารขอจ่ายจากระบบ GFMIS บันทึกวันที่ขอจ่าย เลขที่ขอจ่าย
จานวนเงินจ่าย เพื่อล้างบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายให้ถูกต้องตรงกับรายการบัญชีในระบบ GFMIS
4.9 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการที่ค้างชาระหนี้ในทะเบียนคุม ลูกหนี้เงินยืมราชการ หากมี
ลูกหนี้รายใดครบกาหนดชาระหนี้ คือ ชาระหนี้ภายใน 15 วันนับจากกลับมาถึงหรือภายใน 30 วันนับจากวันได้รับ
เงิน แล้วแต่กรณี แล้วยังไม่ได้ชาระหนี้หรือชาระเพียงบางส่วนยังไม่ครบ ดาเนินการทาบันทึกทวงหนี้ผู้ยืมเพื่อเร่งรัดให้
ผู้ยืมดาเนินการส่ งใบสาคัญหรือเงินสด (ถ้ามี) ชาระหนี้ให้ ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดย
ดาเนินการทวงหนี้ให้ครบ 3 ครั้ง หากยังชาระหนี้ไม่ครบอีกจึงดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน
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4.10 เจ้าหน้าที่บัญชีรับคืนเงินสดจากผู้ยืมที่นามาชาระคืนเงินยืม และบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
เพื่อหักล้างหนี้ โดยบันทึกวันที่รับคืน จานวนเงิน หนี้คงเหลือ จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมไว้
เป็นหลักฐาน
4.11 เจ้าหน้าที่บัญชีนาหลักฐานที่มีการรับคืนเงินสดจากผู้ยืมไปดาเนินการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการใน
ระบบ GFMIS เพื่อให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม ฯ เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินที่รับคืนส่งธนาคารกรุงไทยเพื่อให้เงิน
กลับคืนงบประมาณของกรม และนาเอกสารธนาคารมาบันทึกนาส่งเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามกระบวนการรับและนาส่งเงินในระบบ GFMIS จากนั้นเจ้าหน้าที่งบประมาณบันทึกรับคืนเงินงบประมาณตาม
เอกสารนาส่งเงิน
4.12 เจ้าหน้าที่อานวยการรับใบสาคัญชาระหนี้เงินยืมจากหน่วยงานผู้ ยืม ส่ งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสัญญาการยืมเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าผิดระเบียบให้ทักท้วงและ
ให้ผู้ยืมดาเนินการแก้ไขตามคาทักท้วงภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง ทั้งนี้ เพื่อผู้ยืมสามารถยืมเงินได้ใหม่
เพราะหากผู้ยืมไม่ดาเนินการตามคาทักท้วงให้เสร็จสิ้นตามกาหนด โดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการทราบ จะถือ
ว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น และเจ้าหน้าที่บัญชีจะดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป
4.13 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ เพื่อหักล้างหนี้ตามใบสาคัญที่เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยบันทึกวันที่รับคืน จานวนเงินตามใบสาคัญ หนี้คงเหลือ ออกใบรับใบสาคัญ และบันทึก
รายการใช้หนี้เงินยืมที่ด้านหลังสัญญาการยืมเงิน จากนั้นดาเนินการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
เพื่อให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
4.14 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในทะเบียนคุม กับ ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง
ตรงกันเป็นประจาทุกเดือน และประจาปี เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5. นิยาม
5.1 เงินยืมราชการ หมายถึง เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่ส่วนราชการเบิกจากคลัง ตามสัญญา
การยืมเงิน เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ โดยให้กระทาได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือ
รายการดังต่อไปนี้
- รายการค่าจ้างชั่วคราว สาหรับค่าจ้างที่ไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายให้
ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
- รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
- งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายแต่
ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
- งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น
และผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
- กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ หรือกรณี
เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติแล้วแต่กรณี
ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน
- กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้
ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง
- การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากข้างต้น ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วันนับจากวัน
ได้รับเงิน
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5.2 สัญญาการยืมเงิน หมายถึง เอกสารสาคัญที่กระทรวงการคลังกาหนดให้บุคคลใดในส่วนราชการใช้เป็น
หลักฐานในการยืมเงินจากส่วนราชการเพื่อปฏิบัติราชการ
5.3 ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS) เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง
ภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง (ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลใช้
เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ) ได้อย่างทันท่วงที
5.4 ขอเบิก หมายถึง การบันทึกรายการเบิกเงินตามเอกสารใบสาคัญของระบบงานเบิกจ่ายใน GFMIS ซึ่งจะได้
เลขที่เอกสารขอเบิกขึ้นต้นด้วย “ 3 ” ประกอบด้วย การเบิกจ่ายตรงเจ้าหนี้ การเบิกจ่ายเจ้าหนี้ผ่านส่วนราชการ
และการเบิกจ่ายเจ้าหนี้ในหน่วยงาน
5.5 วันที่ผ่านรายการ หมายถึง วันที่บันทึกรายการต่างๆ ทางการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ในระบบ GFMIS
5.6 ZAP_RPT 503 หมายถึง รายการขอเบิกตามวันที่สั่ งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรม
ในระบบ GFMIS
5.7 ขอจ่าย หมายถึง การบันทึกรายการจ่ายเงินตามเอกสารขอเบิกของระบบงานเบิกจ่ายใน GFMIS
6. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.1 สัญญาการยืมเงิน
6.2 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
6.3 หนังสือทวงหนี้เงินยืมราชการ
6.4 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
7. เอกสารประกอบการใช้เทคโนโลยี/แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จากคู่มือการปฏิบัติงานเงินยืมราชการดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานได้มีการนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ยืมเงิน งบประมาณกรมอนามัย โดยจัดทาเป็นทะเบียนที่เรียกว่า “ทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินยืมราชการ” ทาให้สะดวกต่อการ ตรวจสอบ ค้นหาข้อมูล และการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินงานตาม
กระบวนงาน เช่น การค้นหารายชื่อผู้ยืมเงินว่าสังกัดหน่วยงานใด วันที่รับเงิน วันครบกาหนดชาระคืน จานวนเงินค้าง
ชาระ เป็นต้น ทั้งนี้ ทาให้หน่วยงานได้มีการติดตาม ทบทวนหลักเกณฑ์ในการติดตามหนี้เงินยืมราชการ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางานภายในหน่วยงานให้ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง และก่อให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อกรมอนามัยมากยิ่งขึ้น

