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ขั้นตอนการด าเนินงานสารบรรณ 

 

1. สารบรรณกลางลงทะเบียนรับ-ส่ง 
2. ส่งผ่านหัวหน้างานสารบรรณ 
3. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณเสนอความเห็น 
4. เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. ส่งหนังสือไปยังกลุ่มบริหารงานต่างๆ 
6. กลุ่มบริหารงานลงทะเบียนรับ 
7. กลุ่มบริหารงานด าเนินการ 
8. ส่งหนังสือกลับงานสารบรรณกลาง 

8.1 ก่อนก าหนดส่ง 1 วัน 
8.2 ถ้าไม่มีระยะเวลาก าหนดส่งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 

 

1. เจ้าของงาน/โครงการ บันทึกขออนุมัติผ่าน 
1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
1.2 ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มที่รับผิดชอบ 
1.3 ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1.4 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน 
1.5 ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 

2. เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหา 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
5. เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ 
6. เจ้าของงาน/โครงการท าเรื่องเบิกจากพัสดุและลงทะเบียนรับตามกลุ่มงาน 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  สพม.27  สพฐ. 

ที่ ………………. วันที…่........… เดือน….......................................…พ.ศ. 256……. 
เรื่อง    ขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด   

              ด้วย ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระฯ .......................................................................... มีความประสงค์ใช้เงินตาม
แผนงาน / โครงการ .....................................................................รหัสโครงการ............ กิจกรรม................................... 
มีรายการโดยสรปุดังนี ้
 1. จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน............................ รายการ   เป็นเงิน......................................บาท 
 2. ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ     เป็นเงิน......................................บาท 
 3. .......................................................................................................... เป็นเงิน......................................บาท 
 ต้องการใช้ภายในวนัที่.............. เดือน ............................... พ.ศ. ......................... 

โดยรายละเอียดรายการใช้จ่ายดังแนบรวมเปน็เงิน.......................บาท 
(..........................................................................................)โครงการ / กิจกรรม นี้ได้รบัเงินจัดสรรตามแผนปฏบิัติการของ
โรงเรียนจ านวนเงินทั้งสิน้..........................................บาท เบิกคร้ังที่แล้ว คงเหลือ............................................บาท  เบิก
คร้ังนี้แล้ว คงเหลือ........................................... บาท 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
      ลงชื่อ....................................................เจ้าของงาน / โครงการ 
          (...............................................................) 

ความเห็นของหัวหน้างาน/กลุม่สาระการเรียนรู้.............................................................................. 
……………………………………………………………………. 
..............................................................................   ลงช่ือ................................................................. 
.............................................................................             (    ) 
ความเหน็ของรองผู้อ านวยการฯฝ่าย.......................................  ................./................../............ 
……………………………………………………………………. 
..............................................................................   ลงช่ือ................................................................. 
.............................................................................               (    ) 
.............................................................................   ................./................../............ 

ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน 
..............................................................................   ลงช่ือ..................................................... 
.............................................................................              ( นายจ ารูญ     ศีรษะภมูิ ) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ 
..............................................................................   ลงช่ือ..................................................... 
.............................................................................               ( นายไพบูลย์     โสภาพล ) 
.............................................................................     ................./................../............ 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ทราบ  อนุมัติ  ไม่อนุมัต ิ  อื่น ๆ ............................................................................ 

        ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตร ี
                      ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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ประมาณการพัสดุ / จ้าง / ไปราชการ 
ที่ใช้ในโครงการ.............................................................................. .................................รหัสโครงการ................... 

ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระฯ ........................................................... 
ปีการศึกษา  2562 

ที ่ รายการ จ านวน/หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวมทั้งสิ้น    

 
ลงชื่อ.......................................................... ผู้ประมาณราคา 

    (........................................................) 
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ขั้นตอนการท าสัญญายืมเงินราชการ 

 

1. เขียนสัญญายืมเงิน ตามรายละเอียดในใบยืม 
2. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติ 
5. ด าเนินการตามสัญญาการยืมเงิน 
6. น าส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน 
7. น าส่งรายการการเดินทางไปราชการภายใน 15 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 8500 
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สัญญาการยืมเงิน 
 
ยืนต่อ  ฝ่ายธุรการ/งานการเงิน 

 
เลขที ่บย. ……..…./.………… 

วันครบก าหนด 

……………………………………… 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………….………….. 
สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.27   จังหวัด ร้อยเอ็ด 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………...ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………………………. 
รวม(ตัวอักษร) ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….………………………………..……………………….รวมเงิน (บาท) 

 
รวม ...................................... 

(ตัวเลข) (บาท) 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง  
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน ............วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลงชื่อ………………………………………..…………………………..ผู้ยืม   วันที่…………………………………..…………………… 

เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน……………………………..บาท 

(………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….) 
 

ลงชื่อ…………………………………………..…………..งานการเงิน   วันที่…………………………………..…………………… 

ค าอนุมัติ 

 อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………………………………บาท 

(………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….) 

 

ลงชื่อ……………………………………………….…..ผู้อนุมัต/ิผู้อ านวยการโรงเรียน   วันที่…………………………………..…………… 

ใบรับเงิน 

ได้รับเงินยืมจ านวน……………………..บาท (…………………………………………………….……………………………………...) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ………………………………………..…………………………..ผู้รับเงิน   วันที่…………………………………..…………………… 
 

(ด้านหน้า) 
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รายการส่งใช้เงนิยืม 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 
เงินสด หรือ 
ใบส าคัญ จ านวนเงิน คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ  (1) ยื่นต่อ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือต ำแหน่งอ่ืนใดที่ปฏิบัติงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 

 (2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม 
 (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน ำเงินยืมไปใช้จ่ำย 
 (4) เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 

(ด้านหลัง) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ที ่…………………………  วันที.่.............เดือน................................................ พ.ศ. ..................... 
เร่ือง   ขอติดตามเงินยืมทดรองราชการ ตามสญัญาการยมืเงิน  เลขที ่บย. ………/……..…….… 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

เนื่องด้วย.................................................................………ต าแหน่ง………………………………..…………… ได้ยืมเงินจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ............................................ตามสัญญาการยืมเงิน  เลขท่ี บย. ………/……..…….… 
ลงวันท่ี…….…เดือน………..………..……..…พ.ศ……………….  จ านวนเงินยืม ......................... บาท  
(………………………….……………………………………………………………………) 

งานการเงินไดต้รวจสอบแล้วพบว่าสัญญายืมเงินของ............................................................................ ได้ครบก าหนดส่งใช้
แล้วในวันท่ี.......... เดือน...................................... พ.ศ. ................. จงึขอให้เร่งด าเนินการโดยด่วน  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี.......... 
เดือน...................................... พ.ศ. ................. หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางงานการเงินจะด าเนินการตามระเบยีบฯ ต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ      

                  ( นายชูชาติ     บุญบรรลุ ) 
                                                  หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

  เห็นควรแจ้งผู้ยมืรับทราบและเร่งด าเนินการ         เห็นควรแจ้งผู้ยมืรับทราบ 
          

ลงช่ือ          ลงช่ือ 
       ( นางมะลิ     ศรีสารคาม )               ( นายไพบูลย์     โสภาพล ) 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย ์         รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายธุรการ 
วันท่ี.....................................................................    วันท่ี................................................................. 

 แจ้งผู้ยืมรับทราบและเร่งด าเนนิการ 

     ............................................................................................................................. 
 

            (ลงช่ือ) ว่าท่ีร้อยตรี                                       
( พรเทพ  โพธ์ิพันธุ ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

วันท่ี..................................................................... 
รับทราบ 

ลงช่ือ     ผู้ยืมเงิน 

 (....................................................) 
วันท่ี................................................................ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ที ่…………………………  วันที.่.............เดือน................................................ พ.ศ. ..................... 
เร่ือง   การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ ตามสัญญาการยืมเงิน  เลขท่ี บย. ………/……..…….… 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
 

ข้าพเจ้าขอส่งใบส าคญัเพื่อส่งใช้เงินยืมตามสัญญายมืเงินของ…………..…………….……………………..………

ต าแหน่ง………………………………..…………………………..…… สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ตามสญัญาการยมืเงิน  เลขท่ี บย. 
………/……..…….… ลงวันท่ี…….…เดือน………..………..……..…พ.ศ……………….  จ านวนเงินยืม ......................... บาท  ใบส าคัญที่ส่งใช้ครั้งนี้ รวม…………

ฉบับ  รวมเป็นเงิน……………………บาท (………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………) 

สรุป   จ านวนเงินในใบส าคัญ เท่ากับ  จ านวนเงินที่ยืม 
   จ านวนเงินในใบส าคัญ น้อยกว่า  จ านวนเงินท่ียืม  เป็นเงิน………………….…..…..บาท 
 (……………………….……………………………………………………………………………………………………………………) 
 และผูย้ืมได้ช าระเงินส่วนท่ีขาดเปน็เงินสดแล้ว 

   จ านวนเงินในใบส าคัญ มากกว่า  จ านวนเงินท่ียืม  เป็นเงิน…………………….…….บาท 
 (……………………….……………………………………………………………………………………………………………………) 

 และผูย้ืมได้รับเงินส่วนท่ีเกินเป็นเงินสดแล้ว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     ได้รับใบส าคัญไว ้รับเงิน และจ่ายเงินเป็น 

การถูกต้องแล้ว 
   ลงช่ือ     ผู้ส่ง/ผู้ยืม     ลงช่ือ         ผู้รับ  

      (............................................................)   ( นายชูชาติ     บุญบรรลุ ) 
   ต าแหน่ง..................................................................    หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

  ทราบ .............................................................   ทราบ ........................................................... 
          

     ลงช่ือ         ลงช่ือ 
            ( นางมะลิ     ศรีสารคาม )         ( นายไพบูลย์     โสภาพล ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย ์      รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฝ่ายธุรการ 
วันท่ี.....................................................................    วันท่ี................................................................. 

 ทราบ 

     ............................................................................................................................. 
 

            ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี                                       
( พรเทพ  โพธ์ิพันธุ ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

วันท่ี..................................................................... 
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รายละเอียดใบส าคัญส่งใช้สัญญายืมเงิน 

ฉบับท่ี เอกสาร/ร้าน/บริษัท/หจก./บุคคล รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

 

 


