
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การกู้เงินกองทุนสวัสดิการ 
ลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

น.อ.หญิง ภทัรวรรณ  เกิดมี 

 



หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ท ำหนังสือเวียนแจ้งให้ลูกจ้ำงเสนอควำมต้องกำรขอกู้เงิน ตำมระเบยีบ กอ.รมน. วำ่ด้วยเงินกองทนุ
รวบรวมรำยชื่อ เอกสำร ตรวจสอบควำมถูกต้อง สวสัดิกำรลูกจ้ำงชั่วครำว พ.ศ. ๒๕๕๘

2 แจ้งคณะกรรมกำรฯ ทรำบ พิจำรณำให้กู้หรือไม่ จำกบญัชีฝำกประจ ำ ๑๒ เดือน เงินกองทนุ
ประธำนอนุมัติและลงนำมให้กู้ สวสัดิกำรลูกจ้ำงชั่วครำว(๐๗๗-๓-๐๐๔๕๕-๑)
เขียนเช็คจ่ำยเงินให้ผู้กู้แต่ละรำย โดยใช้เงินจำกบัญชี บญัชีฝำกออมทรัพย์ เงินกองทนุสวสัดิกำร
แจ้งธุรกำรหน่วยทีลู่กจ้ำงขอกู้เงินให้หักเงินน ำส่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว (๐๗๗-๒-๐๑๑๕๘-๑)
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน และบญัชีกระแสรำยวนั (๐๗๗-๑-๐๗๐๐๕-๙)

3 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

4 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

5 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

6 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

7 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

8 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

9 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

10 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

11 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน

12 ติดตำมกำรน ำเงินส่งคืนของหน่วยแต่ละหน่วย 
รำยงำนยอดสถำนภำพรำยเดือน ก่อนวันที ่๑๕ ของเดือน
น ำส่งเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  และยืมเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-

Timeline เงินกู้ลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.
ปีงบประมาณล าดบั ขั้นตอนการด าเนินงาน



การกู้เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. 
     ๑. อ้างอิงตามระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว โดยมี รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๒) เป็น ประธานกรรมการ    
กู้ได้คราวละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายเป็นเช็คระบุตัวผู้กู้เป็นรายบุคคล ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน ๑๐ เดือน 
โดยให้ผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นก่อนหมดสัญญาจ้างในแต่ละปี มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ พ.ย.๕๘ เป็นต้นไป 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
     ๒.  ท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม และขอยืมเงินประจ าส่วนราชการจาก กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือรองจ่ายเงินกู้กองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว (ด าเนินการในห้วงเดือน ต.ค.)  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
     ๓.  ท าหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ให้หน่วยแจ้งลูกจ้างชั่วคราวที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน โดยแนบ
ระเบียบฯ และเอกสารประกอบการกู้เงิน ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ถึง สบค.กอ.รมน.(สก.) ภายในก าหนด 
 - เมื่อได้รับเรื่องจาก นขต.กอ.รมน. แล้ว ให้ จนท.สก.สบค.ฯ รวบรวมรายชื่อ เอกสาร และตรวจสอบ
ความถูกต้อง (ด าเนินการในห้วงเดือน ต.ค.) 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

     ๔.  ท าหนังสือเรียน คณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.ส่วนกลาง เพ่ือขอกู้เงิน     
โดยให้ด าเนินการตามระเบียบ กอ.รมน.ฯ (ด าเนินการในห้วงเดือน พ.ย.) ดังนี้ 
      ๔.๑  คณะกรรมการพิจารณาน าเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. (ประธาน) ลงนามอนุมัติในหนังสือขอกู้เงินกองทุน
สวัสดิการฯ และลงนามผู้ให้กู้ในหนังสือสัญญากู้เงิน 
       ๔.๒  เหรัญญิกเงินกองทุนฯ เขียนเช็คสั่งจ่ายให้ผู้กู้แต่ละราย โดยใช้เงินจากบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ
ลูกจ้างชั่วคราว 
   ๔.๓  ท าหนังสือแจ้งหน่วยที่ลูกจ้างขอกู้เงินให้หักเงินน าส่ง และส่งหลักฐานให้ สบค.กอ.รมน.(สก.) 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
   ๔.๔  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจ่าย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่   
ใน สบค.กอ.รมน. ให้เปลี่ยนลายมือชื่อผู้ลงนามในการเบิกเงินจากบัญชีที่ฝากไว้กับธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขา บก.ทบ. 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ........................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  ๕.  รายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ คงเหลือของปีงบประมาณปัจจุบัน โดยแนบเอกสารดังนี้ 
       ๕.๑ ส าเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทย จ านวน ๒ บัญช ีที่ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบันแล้ว 
       ๕.๒ บัญชีสรุปขอกู้เงินกองทุนฯ จ านวน ๑ ฉบับ 
         ๕.๓ รายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 



บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

๖.  ติดตาม... 
- ๒ - 

 
 ๖.  ติดตามการน าเงินส่งคืนของผู้กู้เงินแต่ละหน่วย จ านวน ๑๐ งวด (ด าเนินการในห้วงเดือน ธ.ค. – ก.ย.) 

 ๖.๑ ปรับยอดเงินในสมุดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราวทุกเดือนหลังจากน าเงินเข้า 
 ๖.๒ รายงานยอดสถานภาพรายเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เริ่มจากเดือน ธ.ค. ถึงเดือน ก.ย. 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 ๗.  ท าหนังสือรายงานสรุปยอดสถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. (ด าเนินการในห้วง
เดือน ก.ย.)  (แนบบัญชีสรุปขอกู้เงิน ส าเนาหน้าบัญชี และรายงานสถานภาพเงินกองทุนลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือทราบ
งบประมาณของปีที่ผ่านมา) 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
๑. รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาได้จากแฟ้ม “เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว” ในตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
๒. ข้อมูลไฟล์และรูปภาพศึกษาได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer 01-041861/56-037  
 >Computer>Data>ภัทรวรรณ>การท า Work Manual>การกู้เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. 
ปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางแก้ไข  
ปัญหาข้อขัดข้อง 
    - บางหน่วยงานน าเงินส่งคืนล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้การรายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ รายเดือนเกิดความ
ล่าช้า 
แนวทางแก้ไข 
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งด าเนินการน าเงินส่งคืนและส่งหลักฐานให้ทันภายในก าหนด 
 
 

เรียบเรียงโดย น.อ.หญิง ภทัรวรรณ  เกิดมี 

                            ก.ย. ๖๓ 

หมายเหตุ 
- รายละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสารประกอบศึกษาได้จาก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
 

                             



การกู้เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างช่ัวคราว กอ.รมน. 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

- บางหน่วยงานน าเงินส่งคืนล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้การรายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ รายเดือนเกิดความล่าช้า  

แนวทางแก้ไข 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งด าเนินการน าเงินส่งคืนและส่งหลักฐานให้ทันภายในก าหนด  

การประสานการปฏิบัติ 
๑. ขอยืมเงินรองจ่าย และใช้หนี้เงินยืม ติดต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. โทร. ๘๓๒๗๐ 
๒. ติดตามการน าเงินส่งคืนของผู้กู้เงินแต่ละหน่วย ติดต่อ เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้เงินหน่วยนั้น ๆ 

หมายเหตุ 
- รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาได้จากแฟ้ม “เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว” ในตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
- ข้อมูลไฟล์และรูปภาพศึกษาได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer 01-041861/56-037>Computer>Data> 
ภัทรวรรณ>การท า Work Manual>การกู้เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. 
 
 

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




