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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับประชากร คือ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ จำนวน 39 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ในภาพรวมมีการดำเนินการให้บริการที่ดีอยู่ในระดับ
มาก ท้ังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการยืมเงิน ด้านผู้ยืม ด้านกฎระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง ด้านความเพียงพอของจำนวนเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน และด้านเครื ่องมือ 
เทคโนโลยีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านปัญหาและอุปสรรคการให้บริการเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน พบว่า 
ผู้ยืมเงินขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน วงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ ระบบแจ้งเตือนการชำระเงินไม่ต่อเนื่องและทั่วถึง เป็นต้น สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ควรมีคู่มือเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนสำหรับผู้ยืมเงิน พิจารณาปรับวงเงินยืมให้
เพียงพอกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลอดจนมีระบบการติดตามแจ้งเตือนการชำระเงินยืมทด
รองจ่ายหมุนเวียนที่ต่อเนื่องและชัดเจน ผ่านข้อความมือถือ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น 
คำสำคัญ: การบริหารเงินยืม  ผู้ยืมเงิน  เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 
 

Abstract 
The objective of the research was to investigate the management of advance loan, the 

problems of the advance loan and the possible development on the system of the advance of 
loan the Faculty of Law, Chiang Mai University. In order to collect the data, the questionnaires 
were distributed to 39 staffs from the Faculty of Law. The data were analyzed program. 
Moreover, the statistic used were percentage, frequency, and average. The research found that 
the factors of the advance loan system included administrative staff, the process for the advance 
loan, the loaners and regulations, the sufficiency of the loan, tools, technology, and manners of 
the staffs, were at the very effective level. The problems of the loan system were the lack of 
understanding on the advance loan systems, the inconsistency between credit limit and needs, 
and the discontinuity of payment notification. To develop the management of the advance 
loan, the manual should be prepared for loaners. Last but not least, there should be a variety 
of alerting systems for the advance loan such as SMS, email, and phone call. 
Keywords: management of advance loan, loaners, loan turnover 
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บทนำ 
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการ

ดำเนินงานให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ พันธ์กิจขององค์กรงบประมาณ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่จะมุ่ง
ให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพตามภารกิจ ซึ่งเงินทดรองราชการเป็นงบประมาณเงินรายได้
ของคณะที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้คณะฯและส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยสามารถยืมเงินไปใช้ดำเนินโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะยืมเพื่อใช้หมุนเวียนเป็นระยะเวลาภายใน 1 ปีงบประมาณ
เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณหน่วยงานผู ้ยืมจะต้องนำเอกสารใบสำคัญหรือเงินสดมาคืนให้แก่ทางมหาวิทยาลัย   
(วนิดา, 2553) 

มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่  เป ็นหน ่วยงานทางการศ ึกษาตามพระราชบ ัญญ ัต ิมหาว ิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกองคลังสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานกลางใน      
การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย มีมติอนุญาตให้หน่วยงานในสังกัดมีเงินทดรองราชการเพื่อนำไปทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552) ดังนั ้นส่วนงาน หรือคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร ับเงินทดรองราชการมาใช้ในการบริหารงบประมาณของคณะเพื ่อที ่จะให้              
การดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  ที่ต้องอาศัยงบประมาณใช้สำหรับการดำเนินงานให้มีความสะดวกคล่องตัวและ
ผลจากการปฏ ิบัต ิ งานม ีประส ิทธ ิภาพและบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์หร ือตามเป ้าหมายที ่กำหนดไว้        
การยืมเงินทดรองราชการจึงมีความจำเป็นที่คณะ/ส่วนงาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถยืมเงิน      
ทดรองราชการเพื่อสำรองจ่ายมาใช้ในงานราชการ เช่น การเดินทางไปราชการ การจัดโครงการต่าง ๆ ค่าตอบแทน
ใช้สอยและค่าวัสดุ เป็นต้น เงินทดรองราชการเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ภายในคณะฯ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการดำเนินงานทีแ่ตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายการนำเงิน
ยืมทดรองจ่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง สาขาวิชา หน่วยงาน จำเป็นต้องมีเงินสดไว้สำหรับเป็นเงิน
หมุนเวียนภายในหน่วยงานเพราะในบางกรณีอาจจะมีรายการที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างเร่งด่วนที่จะต้องทด
รองจ่ายไปก่อนล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความสะดวกคล่องตัวรวดเร็วในการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักการบริหารงาน
การเงินการคลังทีม่ีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากรเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งมี
การใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า (วิศิษฎ์, 2556) 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนงานในระดับคณะฯ ได้รับอนุญาตให้มีเงินทดรองราชการ
เพื่อนำไปทดรองจ่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การดำเนินโครงการ กิจกรรมของของคณะฯ มีความคล่องตัว ดังใน
ปีงบประมาณ 2550 ได้รับเงินหมุนเวียนครั้งแรก วงเงิน 400,000 บาทเรื่อยมาจนถึงปีงบประมาณ 2552 ได้รับ
เงินหมุนเวียนเพิ่ม วงเงิน 700,000บาท เพิ่มวงเงินเป็น 1,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2560 จวบจนถึงปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์มีวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนอยู่ที่ 1,500,000 บาท (คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) ซึ่งปัจจุบันการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายของคณะนิติศาสตร์ พบปัญหาและอุปสรรค
ที่สำคัญคือ การขออนุมัติยืมเงินล่าช้า ผู้ยืมขออนุมัติเงินทดรองจ่าย เมื่อใกล้ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการทำให้ได้รับ
เงินไม่ทันวันที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการอนุมัติและส่งใช้คืนเงินไม่ครบถว้น  
ผู้ยืมไม่ส่งใช้เงินตามกำหนดเวลา เป็นต้น  

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาระบบบริหารเงินทดรอง
จ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 –2562 เพื่อทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน รวมถึงความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นข้อมูลย้อนกลับให้     
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานการเงิน การคลัง และพัสดุสามารถการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของ
คณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื ่องเงินยืมทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในส่วนงาน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ของคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อทางการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนปัญหาและ

อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาระบบการบร ิหารเง ินย ืมทดรองจ่ายหมุนเว ียนของคณะนิต ิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2560 – 2562  
ประชากรในการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ศึกษากับประชากรโดยตรง คือ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากข้อมูล
รายงานประจำปี 2561 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรทั ้งสิ ้น 52 คน (คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562) แต่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 เนื่องจากเป็น
บุคลากรที่ยืมเงินทดรองจ่ายในปีงบประมาณ 2560 – 2562  ขณะที่บุคลากรที่เหลืออีก จำนวน 13 คน ไม่ได้ยืม
เงินทดรองจ่าย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถามบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยืมเงิน    
ทดรองจ่ายประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประสบการณ์จากการทำงานในหน่วยงานอื่น และสถานภาพการทำงานในสังกัด
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนเป็นข้อมูลจากการสอบถามผู้ยืมเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประกอบด้วย การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรอง
จ่ายหมุนเวียน วัตถุประสงค์การยืมเงิน  การยืมเงินทดรองจ่ายของคณะนิติศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 
2562 การชำระเงินล่าช้า และจำนวนเงินที่ยืมครั้งล่าสุด 

ส่วนที่ 3 ระบบบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการยืมเงิน ด้านกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้านผู้ยืม ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ด้านความเพียงพอของจำนวนเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนและด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ฯ 

ส่วนที่  4 ปัญหา อุปสรรคในการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 โดยจัดส่งเอกสาร

ไปยังบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ที่มีรายชื่อยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ในปีงบประมาณ 2560–
2562 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากผู้ยืมเงิน จำนวนทั้งสิ้น 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.0) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ระบบบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ข้อคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรค
การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 



การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

50  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 2) การยืมเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียน และ 3) ผลการประเมินระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ดังนี ้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 38.5 ปฏิบัติงานในสังกัดคณะนิติศาสตร์มาเป็นระยะเวลาต่ำกว่า 3 ปี
ร้อยละ 35.9 เคยทำงานในหน่วยงานอื่นมาก่อน ร้อยละ 66.7 และสถานภาพการทำงานในสังกัดคณะนิติศาสตร์
เป็นเจ้าหน้าที่ร้อยละ 59.0 (ดังตารางที่ 1) 

การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน พบว่า ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 
ประกาศ เอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัต ิการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนจาก เจ้าหน้าที่การเงิน       
การคลังและพัสดุของคณะฯ ร้อยละ 92.3 มีวัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนเพื ่อใช้จ่ายใน           
การเดินทางไปราชการ ร้อยละ 64.1 จำนวนครั้งที่ยืมเงินทดรองจ่ายของคณะนิติศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ 
2560–2562 อยู่ที่จำนวน 1–10 ครั้งร้อยละ 61.5 ไม่เคยชำระเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้า ร้อยละ 74.4 จำนวนเงินยืม
ทดรองจ่าย ท่ียืมล่าสุด มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 43.6 (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (N=39) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

ปริญญาตร ี 15 38.5 
ปริญญาโท 15 38.5 
ปริญญาเอก 9 23.1 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสังกัดคณะนิติศาสตร์   
ต่ำกว่า 3 ปี 14 35.9 
ระหว่าง 3 – 6 ปี 8 20.5 
ระหว่าง 7 – 9 ปี 5 12.8 
มากกว่า 9 ปี 12 30.8 

ประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานก่อนที่จะมาทำงานในสังกัดคณะนิติศาสตร์   
ไม่เคยทำงานในหน่วยงานอื่นมาก่อน 13 33.3 
เคยทำงานในหน่วยงานอื่นมาก่อน  เป็นระยะเวลา 26 66.7 

- ต่ำกว่า 3 ปี 16 41.0 
- ระหว่าง 3 – 6 ปี 4 10.3 
- ระหว่าง 7 – 9 ปี 2 5.1 
- มากกว่า 9 ปี 4 10.3 

สถานภาพการทำงานในสังกัดคณะนิติศาสตร์   
อาจารย์ 16 41.0 
เจ้าหน้าที่ 23 59.0 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (N=39) 

ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน จำนวน ร้อยละ 
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการยืมเงนิทดรองจ่ายหมุนเวียน  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

- เจ้าหน้าทีก่ารเงิน การคลังและพัสดุของคณะฯ 36 92.3 
- เอกสาร/บันทึกข้อความ/ประกาศของคณะฯ 11 28.2 
- ศึกษาและหาข้อมูลด้วยตนเองจากเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต 2 5.1 
- เจ้าหน้าที่บุคคล 6 15.4 
- เจ้าหน้าที่โครงการ 3 7.7 
- หัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน 1 2.6 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน จำนวน ร้อยละ 

วัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25 64.1 
- จัดซ้ืออุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 14 35.9 
- จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 23 59.0 
- โครงการวิจัย 10 25.6 
- จัดเลี้ยงรับรอง 5 12.8 

การยืมเงินทดรองจ่ายของคณะนิติศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2562   
1) จำนวนครั้งที่ได้รับการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมดของคณะฯ   

- จำนวน 1 – 10 ครั้ง 24 61.5 
- จำนวน 11 – 20 ครั้ง 6 15.4 
- จำนวน 21 – 30 ครั้ง 4 10.3 
- มากกว่า 30 ครั้ง 5 12.8 

2) จำนวนครั้ง ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย   
-ไม่ม ี 38 97.4 
-จำนวน 1  ครั้ง 
เหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คือ ดำเนินการยืมเงินทดรองจ่ายกระชั้นชิดมาก
เกินไป ทำให้ไม่ทันต่อการใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการฯ 

1 2.6 

การชำระเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้า   
ไม่เคยชำระล่าช้า 29 74.4 
เคยชำระล่าช้า จำนวนครั้งที่ชำระล่าช้า 10 25.6 

- จำนวน 1 – 3 ครั้ง 5 12.8 
- จำนวน 4 – 6 ครั้ง 5 12.8 

สาเหตุชำระล่าช้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- จัดเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ไม่ครบถ้วน 8 20.5 
- ติดภารกิจงานอยู่ต่างจังหวัด 5 12.5 
- มีการจ ัดก ิจกรรมต ่อเน ื ่องหลายกิจกรรมทำให ้จ ัดเตร ียมเอกสาร 

เพื่อชำระเงินยืมทดรองจ่ายไม่ทันกำหนดการ 
2 5.1 

จำนวนเงินยืมทดรองจ่าย ที่ยืมล่าสุด   
- ไม่เกิน 10,000 บาท 17 43.6 
- 10,001 – 20,000 บาท 8 20.5 
- 20,001 – 30,000 บาท 10 25.6 
- มากกว่า 30,000 บาท 4 10.3 

 
ผลการประเมินระบบบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์พบว่า ในภาพรวมผู้ยืมเงิน

ทดรองจ่ายหมุนเวียนประเมินระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ อยู่ในระดับมาก  
(มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85) เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลำดับแรก 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) โดยประเมินว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยิ้มแย้ม
แจ่มใสในการให้บริการให้คำแนะนำด้วยความเต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ยืมรับเงินเพื่อไปทดรอง
จ่ายได้ทันกำหนดเวลา เป็นต้น รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการยืมเงินอยู่ในระดับมาก  
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงินมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายขั้นตอนการขออนุมัติมี
ความเหมาะสม ด้านผู้ยืม อยู่ในระดับมาก โดยผู้ยืมเงินให้ความร่วมมือในการชำระเงินครบถ้วนตามจำนวนที่ยืมให้
ความร่วมมือในการเตรียมเอกสาร กรอกสัญญาให้ครบถ้วน ด้านกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องมี          
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) โดยแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินมีความชัดเจนเหมาะสม
กฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจดา้นความเพียงพอ
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ของจำนวนเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) ผู้ยืมเงินส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า วงเงินที่ให้ยืมครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้ ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) โดยผู้ยืมเงินส่วนใหญ่เห็นว่า เครื่องมือ     
การปฏิบัติงานให้บริการยืมเงิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ระบบสามมิติ มีความทันสมัยและเช่ือถือได้ เป็นต้น (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ความเห็นต่อระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน  

ระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมนุเวียนของคณะนิติศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการยืมเงิน 3.98 0.63 มาก 
ด้านกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 3.83 0.66 มาก 
ด้านผู้ยืม 3.88 0.81 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.05 0.59 มาก 
ด้านความเพียงพอของจำนวนเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 3.76 0.71 มาก 
ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ 3.58 0.73 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.61 มาก 
 
ความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะ

นิติศาสตร์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคลำดับแรก คือ ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการชำระเงินคืน ไม่ครบถ้วน ส่งผล
ให้ชำระเงินล่าช้า ร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการขอยืมเงินไม่ครบถ้วน ร้อยละ 30.8    
ผู้ยืมเงินขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย ร้อยละ 20.5 ระบบการแจ้ง
เตือนเมื่อถึงระยะเวลาครบการชำระเงินคืนไม่ต่อเนื่อง และโครงการ/กิจกรรม บางกรณีมีความจำเป็นต้องใช้วงเงิน
ที่มากกว่า 50,000 บาท สัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 12.8 ซึ่งประเด็นปัญหาและอุปสรรคใน 3 ลำดับแรกนั้น เกิด
จากผู้ยืม ที่จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะฯ ก่อนที่
จะยืมเงิน ประกอบกับฝ่ายงานการเงิน การคลัง และพัสดุคณะนิติศาสตร์ ที่รับผิดชอบในการให้ยืมเงินทดรองจ่าย
หมุนเวียน มีเอกสารชี้แจงขั้นตอนการให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนสำหรับผู้ยืมที่ต้องอ่านและทำความ
เข้าใจด้วยตนเอง หรือสามารถสอบถามข้อมูลการยืมจากเจ้าหน้าที่ได้ แต่เนื่องด้วยผู้ยืมส่วนใหญ่ จะยืมเงินและคืน
เงินกระช้ันชิด จึงทำให้จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน จำนวน* ร้อยละ 
ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการชำระเงินคืน ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ชำระเงินล่าช้า 15 38.5 
ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการขอยืมเงินไม่ครบถ้วน 12 30.8 
ผู้ยืมเงินขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย 8 20.5 
ระบบการแจ้งเตือนเมื่อถึงระยะเวลาครบการชำระเงินคืนไม่ต่อเนื่อง 5 12.8 
โครงการ/กิจกรรม บางกรณีมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินที่มากกว่า 50,000 บาท 5 12.8 

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะ
นิติศาสตร์ ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน มีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียนลำดับแรก คือ ควรมีเอกสารหรือคู่มือชี้แจงการใช้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 46.2 
รองลงมา คือ ควรนำระบบออนไลน์มาใช้ในการให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณเอกสาร 
เช่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อนุมัติแล้วผ่านระบบออนไลน์ แทนการถ่ายเอกสาร เป็นต้น ร้อยละ 25.6 มี
ระบบการติดตามแจ้งเตือนการชำระเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนที่ต่อเนื่อง และชัดเจน ผ่านข้อความมือถือ 
อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น ร้อยละ 23.0 และกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นใช้งบประมาณที่เกินวงเงินที่
กำหนดให้ยืม 50,000 บาท ควรพิจารณาขยายวงเงินยืมให้เหมาะสมกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์การใช้
เงิน ร้อยละ 5.1 ตามลำดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน จำนวน* ร้อยละ 

- ควรมีเอกสารหรือคู่มือชี้แจงการใช้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 18 46.2 
- ควรนำระบบออนไลน์มาใช้ในการให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณเอกสาร     

เช่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อนุมัติแล้วผ่านระบบออนไลน์ แทนการถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
10 25.6 

- มีระบบการติดตามแจ้งเตือนการชำระเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนที่ต่อเนื่อง และชัดเจน         
ผ่านข้อความมือถือ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น 

9 23.0 

- กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นใช้งบประมาณที่เกินวงเงินที่กำหนดให้ยืม 50,000 บาท      
ควรขยายวงเงินยืมให้เหมาะสมกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์การใช้เงิน 

2 5.1 

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการประเมินระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ พบว่า การบริหาร

เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ในภาพรวม มีการดำเนินการให้บริการที่ดี อยู่ในระดับมาก ท้ังใน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการยืมเงิน ด้านผู้ยืม ด้านกฎระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้านความเพียงพอของจำนวนเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน และด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความคิดเห็นของผู้ยืมเงินต่อปัญหาและอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ใน 3 ลำดับแรก พบว่า ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการชำระเงินคืนไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ชำระเงินล่าช้า 
รองลงมา คือ ผู้ยืมแนบเอกสารประกอบการขอยืมเงินไม่ครบถ้วน และผู้ยืมเงินขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
แนวทางปฏิบัต ิในการยืมเงินทดรองจ่าย ตามลำดับ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ    
การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนเสนอแนะว่า ควรมี
เอกสารหรือคู่มือชี้แจงการใช้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน รองลงมา คือ ควรนำระบบออนไลน์มาใช้ใน
การให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณเอกสาร เช่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อนุมตัิแล้ว
ผ่านระบบออนไลน์ แทนการถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่า ระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์มี

การบริหารจัดการที่ดี ทั้งด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการยืมเงิน ก่อนที่จะให้บริการยืมเงินทดรอง
จ่ายหมุนเวียนนั้น เจ้าหน้าที่ในส่วนงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์จะชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน
การให้บริการ หลักฐานประกอบการยืมเงินแก่ผู้ยืมทุกครั้ง มีตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนสัญญายืมเงินที่ถูกต้อง
ให้ดูอย่างชัดเจน เพื ่อลดข้อผิดพลาดในการกรอกเอกสาร ตลอดจนจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ขั ้นตอน          
การให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน เพื่อให้ผู้ยืมทำความเขา้ใจก่อนดำเนินการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
ด้านกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง พบว่า มีความชัดเจนและสามารถนำมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึง
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวงเงินที่เพียงพอ สามารถนำมาบริหารจัดการในโครงการ 
กิจกรรมของคณะได้เป็นอย่างดี 

ด้านปัญหาและอุปสรรคการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน พบว่า ผู้ยืมยังคงพบปัญหาและ
อุปสรรคในด้านการแนบเอกสารประกอบการชำระเงินคืน ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ชำระเงินล่าช้า แนบเอกสาร
ประกอบการขอยืมเงินไม่ครบถ้วน ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย    
เนื่องจากการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนส่วนใหญ่ ผู้ยืมจะดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิดทั้งการยื่นเรื่อง 
ขอยืมเงิน และการชำระเงินคืน ส่งผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินยืม หรือชำระเงินคืนล่าช้า ถึงแม้ว่าส่วนงานการเงิน  
การคลังและพัสดุ ได้มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนก็ตาม แต่
เนื่องระยะเวลาที่กระช้ันชิดจึงทำให้ผู้ยืมไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงกระบวนการยืมเงินทดรองจ่าย ประเด็น
ปัญหาที่พบนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกียรติคุณ (2557) ได้ทำการวิเคราะห์ระบบบริหารเงินทดรองราชการ: 



การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กรณีศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2553 –2557 
พบว่า ผู ้ยืมเงินทดรองราชการส่วนมากไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานสะสางเอกสารไม่ทราบว่ามีกำหนด
ระยะเวลาในการสะสางเงินยืมทดรองราชการไม่ทราบว่าต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธัญญรัตน์ และวรรณวิมล (2561) วิจัยเรื ่อง การบริหารความเสี ่ยงทางการเงินของคณะ
ส ังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์  มหาว ิทยาล ัยมห ิดล พบว ่า คณะส ังคมศาสตร ์และมน ุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงประสบปัญหาในด้านการบริการความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ คือ พนักงานบุคลากร
ของคณะฯ ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้าเกินกำหนด 

สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ ผู้ยืม
เสนอแนะว่า ควรมีเอกสารหรือคู่มือชี้แจงการใช้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน มีการนำระบบออนไลน์มาใช้
ในการให้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณเอกสาร เช่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อนุมัติแล้ว
ผ่านระบบออนไลน์ แทนการถ่ายเอกสาร เป็นต้น มีระบบการติดตามแจ้งเตือนการชำระเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียนที่ต่อเนื่องและชัดเจน เช่น ผ่านข้อความมือถือ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาจากผู้ยืมเงินก่อน เนื่องด้วยยังคงพบปัญหาที่เกิดจากผู้ยืม ทั้งในเรื่องการยืมเงิน และ
คืนเงินที่กระชั้นชิด การไม่ทำความเข้าใจในการใช้บริการยืมเงินทดรองจ่ายก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ขจรจิตร และคณะ (2556) ได้เสนอแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการเงินของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ควรมีการให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการ
และการส่งคืนเงินทดรองราชการ และหลักฐานประกอบการยืมเงินตามระเบียบการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ. 
2551 อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงและในงานวิจัยของ นันทมาศและสุกัญญา (2561) ได้เสนอแนวทางการให้ความรู้      
ความเข้าใจในระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรเข้าใจในอัตราและสิทธิ
การเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรองค์กร เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน และผู้ยืมเงิน ดังนี ้

1. คณะนิติศาสตร์ ควรจัดอบรมการให้บริการเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ปีงบประมาณละ     
1 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรคณะฯ รับรู้และเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน มีการจัดทำคู่มือ   
การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของคณะฯ แจกจ่ายให้แก่ส่วนงาน ของคณะอย่างครบถ้วน เพื่อให้บุคลากรได้
ศึกษา ทำความเข้าใจก่อนที่จะมาใช้บริการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน มีการเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียด แนวทาง
ปฏิบัติ หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะฯอันเป็นช่องทางใน     
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของคณะฯ ที่จะยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ช่วยลดปัญหาการแนบ
เอกสารไม่ครบถ้วนในการขอยมืเงิน และขอคืนเงินได้ เป็นต้น 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ควรช้ีแจงให้บุคลากรหรือผู้ยืมได้รับทราบว่า ผู้มีสิทธิ์
ยืมเงินต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ต้องยืม รวมถึงช้ีแจงให้ผู้ยืมเข้าใจว่า การยืมเงินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ยืมมีเงินไว้ใช้สำรองจ่ายไปก่อน หากดำเนินการเสร็จสิ้นตามภารกิจแล้ว ให้ส่งเรื่องเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
ยืมเงิน ช้ีแจงให้ทุกส่วนงานในคณะฯ ทราบว่า การขออนุมัติยืมเงินได้ต้องแนบโครงการหรือเรื่องที่ได้รับอนุมัติจาก   
ผู้มีอำนาจก่อนจึงจะนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติแนบเรื่องเพื่อยืมเงินทดรองจ่ายตลอดจนมีการติดตามและแจ้งเตือน    
ผู้ยืม เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระเงินยืมทดรองจ่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งแจ้งเตือนด้วยวาจา หรือทำหนังสือแจ้งเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการโทรศัพท์ติดตามผู้ยืมโดยตรง เพื่อลดปัญหาการชำระเงินยืมล่าช้า เป็นต้น 

3. ผู้ยืมเงิน ควรวางแผนการใช้เงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเสนอขออนุมัติดำเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วให้รีบขออนุมัติยืมเงินไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ดำเนินการได้ทันวัตถุประสงค์และความต้องการใช้เงิน มีการศึกษา
ทำความเข้าใจขั้นตอนการยืมเงิน การจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการชำระ
เงินยืมทดรองจ่ายตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อคณะฯ จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่อง 
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