
 
 

  
 

เอกสารการจัดการความรู้  
 

เร่ือง 
 

การรับ – จ่ายเงิน นอกสถานที ่
และ 

การแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน 
 

จัดทําเม่ือ ๒ เม.ย. ๕๗ 
 
 

รายชื่อคณะจัดทาํ 
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ร้อยตรีเกรียงศักด์ิ  จินาต๊ะ 
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โดย 

แผนกการเงิน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



หน่วย ผกง.รร.จปร. วันที่  ๒  เดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร.

คณะกรรมการจัดการควมรู้ ผกง.รร.จปร. ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เร่ือง  การรับ - จ่ายเงิน นอกสถานที่ และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

จัดทําโดย ร.ต.เกรียงศักด์ิ  จินาต๊ะ

เบอร์ติดต่อ ภายใน  ๖๒๗๔๔  มือถือ ๐๘๓ - ๘๒๑ - ๘๗๓๓

ลําดับ รายการ รูปเล่ม เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ

1 -ปก √ √ เอกสาร ๑ - ๔

2 แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. √ ‐‐‐‐‐‐‐‐ เย็บเล่ม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามลําดับ

               - คํานํา √ √ จํานวน ๒ ชุด

               - บทสรุปการจัดการความรู้ √ √

               - สารบัญ √ √

               - เนื้อหา √ √

               - บรรณานุกรม √ √

3 แบบฟอร์มที่ ๑ √ √

4 แบบฟอร์มที่ ๒ √ √

ได้ดําเนินการนําไฟล์ PDF ข้ึนบน web sit การจัดการความรู้ รร.จปร. แล้ว

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ผกง.รร.จปร.

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ผกง.รร.จปร.

ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

( ธรรมนูญ  แสงทอง )



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู ้ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ชื่อผลงาน  การรับ - จ่ายเงิน นอกสถานที ่และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน 

เจ้าของผลงาน  ผกง.รร.จปร. 

ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 

 เป็นแนวทางในการเพ่ิมความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการของการออกไปรับหรือจ่ายเงินนอกสถานที่ 

ลักษณะของผลงาน 

 เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน สําหรับนายทหารรับ-จ่ายเงิน และกําลังพล ผกง.รร.จปร. 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
๒. ทีมงานมีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 

ความสัมฤทธิ ์

 กําลังพล ผกง.รร.จปร. ได้รับความรู้และเข้าใจในระบบงานมากขึ้น 

ความภาคภูมิใจ 

 สามารถเผยแผค่วามรู้ให้กําลังพล ผกง.รร.จปร. และหน่วยใน กง.ทบ. ทีส่นใจนําไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

 

        ตรวจถูกต้อง 

               พ.อ. 

           ( ธรรมนูญ  แสงทอง ) 



บทนํา 
 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สมํ่าเสมอ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   
มาตรา 11 แผนกการเงิน รร.จปร.จึงมีนโยบายให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดย
กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกการเงิน รร.จปร โดยได้จัดทําการบริหารจัดการองค์
ความรู้เรื่อง การรับ-จ่ายเงินนอกสถานที่และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน ทําให้ผู้เกี่ยวข้อง
มองภาพงานทางด้านการเงินได้อย่างชัดเจนมากข้ึน เพ่ือทราบปัญหา ข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไข ซ่ึงเป็น
วิธีหน่ึงที่ทําให้การพัฒนางานภายใน รร.จปร. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
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บรรณานุกรม 
 
โรงเรียนการเงิน กรมการเงินทหารบก. (๒๕๕๔). หลักการทั่วไปเก่ียวกับเงินราชการ (ขกง.๕๔). 



การรับ – จ่ายเงิน นอกสถานท่ี 

ข้อบังคบักระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงนิ พ.ศ. 2554 หมวด 9 

ข้อ 71 การไปรับหรือจ่ายเงินบอกบริเวณสํานักงานการเงิน และเงินที่จะไปรับหรือจ่ายเป็นเงินสดและ
หรือเช็คที่มิได้ขีดคร่อมมีจํานวนเงินเกินกว่าห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้หัวหน้านายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง วัน เดือน ปี เวลา จํานวนเงิน สถานที่รับจ่าย ย่ืนต่อผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินและ
ให้ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินจัดให้มีผู้ป้องกันอันตรายอย่างน้อยหน่ึงคน พร้อมอาวุธปืนและกระสุน หากจําเป็นก็ให้จัด
เจ้าหน้าที่ร่วมไปเพ่ือป้องกันด้วย ทั้งน้ี ต้องส่งคําสั่งแต่งต้ังพร้อมกับรายงานดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ป้องกันอันตราย
รับทราบล่วงหน้าตามสมควร 

ผู้ป้องกันอันตรายต้องนําอาวุธปืน และกระสุนติดตัวไปพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ ส่วนเจ้าหน้าที่คนอ่ืนจะให้
นําอาวุธและกระสุนหรืออาวุธอ่ืนไปด้วยก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงิน 

ข้อ 72 การไปรับหรือจ่ายเงินนอกบริเวณสํานักงานการเงิน และเงินที่จะไปรับหรือจ่ายเป็นเงินสดและ
หรือเช็คที่มิได้ขีดคร่อม ซึ่งมีจํานวนเงินต้ังแต่หน่ึงหมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้หัวหน้านายทหาร
การเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงวัน เดือน ปี เวลา จํานวนเงิน สถานที่รับจ่าย ย่ืน
ต่อผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินเพ่ือทราบโดยไม่ต้องจัดให้มีผู้ป้องกันอันตราย 

แนวทางการปฏิบัติ รับ – จ่ายเงิน นอกสถานท่ี 

1. รายงานขอแต่งต้ังผู้ป้องกันอันตรายผ่าน กกพ.รร.จปร. ก่อนสิ้นเดือน 7 วันทําการ 
2. รายงานขอใช้ยานพาหนะผ่าน สบร.รร.จปร. ก่อนสิ้นเดือน 7 วันทําการ 
3. เมื่อได้รับการแต่งต้ังผู้ป้องกันอันตรายและอนุญาติให้ใช้ยานพาหนะแล้ว ผกงฯ จะต้องแจ้งประสาน

การปฏิบัติกับผู้ป้องกันอันตรายและแผนกขนส่งเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทาง 
4. จัดเตรียมเอกสารการเบิกและถอนเงินให้เรียบร้อย จัดเก็บในกระเป๋าที่มิดชิดและปลอดภัย 
5. การเดินทางไปในแต่ละสถานที่จะมีเพียง ผกง.ฯ, ผู้ป้องกันอันตราย และพลขับเท่าน้ันที่ทราบสถานที่ 
6. สถานที่ไปรับจา่ยเงิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน 

บริษัททีโอที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครนายก อ่ืนๆ ตามรายการท่ีมีการจ่ายเงิน 
7. พลขับจอดพาหนะให้ใกล้กับสถานที่รับหรือจ่ายเงิน เพ่ือความปลอดภัยในการขนถ่ายเงินไปสถานที่

น้ันๆ 
8. ผู้ป้องกันอันตรายจะต้องอยู่ใกล้และสังเกตุบุคคลรอบข้างกับ ผกง.ฯ ตลอดเวลาที่ทําธุรกรรมทางการ

เงินอยู่ 
 

 



9. การรับเงิน ต้องมีการตรวจนับให้ละเอียดและรวดร็ว และเก็บในกระเป๋าที่มิดชิดเพ่ือไม่ให้เป็นที่สังเกตุ
ของบุคคลภายนอก 

10. การจ่ายเงิน ต้องเตรียมเงินไปให้พอดีไม่ใหข้าดหรือเกิน เพ่ือความคล่องตัวและลดความผิดพลาดใน
การจ่ายเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังเมื่อจ่ายชําระเสร็จสิ้น 

11. การเดินทางกลับหน่วยงาน ผกง.ฯ, ผู้ป้องกันอันตราย และพลขับคอยสังเกตุบุคคลยานพาหนะที่อยู่
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ ต้ังแต่ขึน้ยานพาหนะและอยู่ระหว่างการเดินทาง
หากมีเหตุฉุกเฉินหรือมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดอันตรายให้รักษาเงินให้ดีที่สดุเป็นอันดับแรกและไม่จอด
แวะข้างทางหรือรับบุคคลอ่ืนโดยสารรถโดดเด็ดขาด  

12. เมื่อกลับถึงหน่วยงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที และตรวจนับเงินที่รับมาอีกคร้ังอย่าง
ละเอียดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันและจัดเก็บในตู้นิรภัย 

13. ประสานแจ้งให้ นขต.รร.จปร. ติดต่อรับเงินที่ ผกง.ฯ ต่อไป 

ปัญหาและข้อควรระวัง 

1. การไปทําธุรกรรมในแต่ละสถานที่ ใช้ระยะเวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุได้ 
ในบางครั้งต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพ่ือให้ทันตามระยะเวลาที่จํากัด 

2. ผกง.ฯ ต้องต่ืนตัวและเตรียมรับสถานะการณ์ที่ไม่คาดคดิตลอดเวลา ต้องช่างสังเกตุสถานที่รอบตัว เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต้องสามารถเอาตัวรอดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน 

 ผกง.ฯ มักมีปัญหาความล่าช้าของระบบเอกสารที่หน่ายส่งมาถึง ผกง.ฯ เสมอๆ ซึ่งเป็นปัญหาจากปัจจัย
ภายนอก และอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น เอกสารการเบิกเงิน ใบยืม เอกสารการชําระหน้ี 

 ปัจจัยเหล่าน้ี ต้องทําความเข้าใจกับหน่วยเจ้าของงบประมาณและกอง ฝสธ.ฯ ที่เก่ียวข้อง หากล่าช้าไม่ทัน
ตามเวลาท่ีกําหนดอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ทุกส่วนที่เก่ียวข้องต้องเข้าใจระบบการบริหาร
งบประมาณ จึงสรุปว่า ผกง. เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในขั้นตอนสุดท้ายของระบบการบริหารงบประมาณเท่าน้ัน 

แนวทางแก้ไข 

1. ผกง.ฯ ต้องทราบข้อมูล และปัญหาความเร่งด่วนจากหน่วยเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

2. ผกง.ฯ ต้องเตรียมการล่วงหน้า โดยขอข้อมูลเอกสารให้มากที่สุด 

3. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือดําเนินการแบบคู่ขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการยืมเงิน  

เส้นทางปกติ 

ให้ยืมจากหน่วย (อนุมัติหลักการแล้ว)   

ใช้เวลา 1 วัน 

กอง ฝสธ.ฯ ที่เก่ียวข้อง     

ใช้เวลา 1 วัน 

แผนกงบประมาณและโครงการ       

ใช้เวลา 1 วัน 

แผนกการเงิน      

ใช้เวลา 1 วัน 

ผบ. อนุมัติ 

ใช้เวลา 1 วัน 

แผนกการเงิน 

ใช้เวลา 1 วัน 

หน่วยเจ้าของงบประมาณ 

รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน 

 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินการแบบคู่ขนาน 

ใบยืมจากงบประมาณ ( อนุมติัหลักการแล้ว )                ประสานข้อมูลล่วงหน้าให้ได้ข้อมูลมากที่สุด ผกง. 

  ใช้เวลา 1 วัน        ใช้เวลา 1 วัน 

                                                                              

กอง ฝสธ.ฯ ที่เก่ียวข้อง            ผบ.รร.จปร. อนุมัติลงนาม 

  ใช้เวลา 1 วัน        ใช้เวลา 1 วัน 

  

แผนกงบประมาณและโครงการ               แผนกการเงิน 

  ใช้เวลา 1 วัน    ใช้เวลา 1 วัน 

                       หน่วย – เจ้าของงบประมาณ 

รวมใช้เวลาทัง้สิ้น 4 วัน 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ : ผกง.รร.จปร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์

 การรักษาความมั่นคงของรัฐ  -  -  -  - เงินราชการและเอกสาร ถือเป็นสิ่ง

 สําคัญที่หน่วยต้องเก็บรักษาไม่ให้

 สูญหายหรือเกิดการทุจริตในระหว่าง

 การรับ-จ่ายเงิน

 องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ

 แผนการจัดการความรู้  ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

 (มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ ทบ : พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล)

 แผนที่ ๑  องค์ความรู้ที่จําเป็น : การรับ-จ่ายเงิน นอกสถานที่ และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : - การรบั-จ่ายเงินนอกสถานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินในระหว่างเดินทาง

                                 - การออกนอกสถานที่ ทําให้ผู้ที่มาติดต่องานภายในไม่สามารถติดต่อนายทหารรับ-จ่ายเงินได้

                                 - การส่งเอกสารทางการเงินจาก นขต. มีความล่าช้า ทําให้การเบิกเงินไม่ทันตามกําหนด

 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM : -



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

ชื่อส่วนราชการ : ผกง.รร.จปร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

องค์ความรู้ที่จําเป็น : การรับ-จ่ายเงิน นอกสถานที่ และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP

๑ การบ่งชี้ความรู้ ๒๗ พ.ค. ๕๗ จํานวนสมาชิก ๓ คน KM Team - ฐานความรู้ - ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓

- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมอง ของ KM Team - ชุมชนนัก

เพื่อค้นหาความรู้ที่พึงประสงค์ ปฏิบัติ (COP)

- ความรู้เกี่ยวกับ ขกง.๕๔  

- การจัดการความเสี่ยงในการที่จะเกิดต่อทรัพย์สิน

ในระหว่างเดินทางออกนอกสถานที่

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ สัปดาห์ ๑ - ๒ จํานวนแหล่ง ไม่น้อยกว่า ๒ - อินเตอร์เนต - ฐานความรู้ - ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓, ๔

- ค้นคว้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มิ.ย.๕๗ ข้อมูลที่สอบทาน แหล่งข้อมูล - ผู้มีประสบการณ์ - ระบบพี่เลี้ยง

- รวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ กันได้ จาก กง.ทบ

ผกง.รร.จปร.

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ก.ค. ๕๗ ความชัดเจนและ ร้อยละ ๑๐๐ - ความรู้เกี่ยวกับ - ฐานความรู้ - ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓, ๔

- ความรู้เกี่ยวกับ ขกง.๕๔ เข้าใจและเข้าถึง ขกง.๕๔

- ความรู้เกี่ยวกับระบบงานการเงิน ข้อมูล - ความรู้เกี่ยวกับ  

ระบบงานการเงิน

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ก.ค. ๕๗ จํานวนผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ผู้เชี่ยวชาญใน - ระบบพี่เลี้ยง - ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

- นําร่างคู่มือที่จัดทําขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ที่ตรวจสอบ ๓ คน แต่ละสายงาน

เช่น ผู้เชี่ยวชาญจาก กง.ทบ., รร.กง.กง.ทบ.



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP

๕ การเข้าถึงความรู้ ส.ค. ๕๗ จํานวนช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๒ - อินทราเน็ต - อินทราเน็ต - ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

- นําร่างคู่มือที่ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว ให้ ช่องทาง - หนังสือเวียน - หนังสือเวียน

กําลังพลของแผนกการเงินใน ทบ. ทดลองศึกษา

และสะท้อนผลกลับ

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.ย. ๕๗ จํานวนการจัด ๑ ครั้ง / ๓ คน กําลังพลเหล่า กง - เวทีสําหรับการ ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

- เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมนาแสดงความคิดเห็น ประชุม / จํานวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -

- นําข้อมูลที่ได้จัดทําเป็นคู่มือ ผู้เข้าร่วมประชุม .- เทคนิคการ

เล่าเรื่อง

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ ก.ย. ๕๗ จาํนวนผู้เข้า ๑๐ คน กําลังพล - ระบบพี่เลี้ยง ผกง.รร.จปร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

- เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อบรม ผกง.รร.จปร. .- เทคนิคการ -

- จัดทําเป็นเอกสารแจกจ่าย เล่าเรื่อง

๗.๒ การยกย่องชมเชย ธ.ค. ๕๗ จํานวนรางวัล ๒ รางวัล กําลังพลที่เป็น การประเมินผล - - ๖

ตัวแทนของหน่วย


