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แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ คณะศิลปศาสตร
1. คํานิยาม
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สวนราชการ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนราชการหรือสวนงานภายในที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“กองคลัง” หมายความวา กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“เงินรายได” หมายความวา เงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสวนราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วา
ดวย การเงินและทรัพยสิน
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงินหรือผูดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
กับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง ในกรณีของบุคลากร
ประเภทลูกจาง
“ใบสําคัญจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแก
ผูรับหรือเจาหนี้หรือผูทรงสิทธิตามขอผูกพัน
2. ระเบียบที่เกี่ยวของ
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560
2.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562
3. ผูมีสิทธิ์ยืมเงิน ดังนี้
3.1 ขาราชการ
3.2 ลูกจางประจํา
3.3 พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได)
4. วัตถุประสงคของการยืมเงินทดรองราชการ
เงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร ใหนําไปทดรองจายในการดําเนินการตามปกติของสวนราชการกรณีที่
จําเปน ตามแผนงบประมาณรายจายของหนวยงาน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเงินทด
รองราชการจากเงินรายได พ.ศ. 2562 ขอ 21 ในหมวดรายจายดังตอไปนี้
(1) คาใชจายดานบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง ที่ยังไมอาจเบิกจายในเดือนนั้นๆได
(2) คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(3) คาครุภัณฑ เฉพาะครุภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะหรือครุภัณฑที่สั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งตองจายเงินสด
(4) คาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการ เชน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางชั่วคราว และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา

ดวยการใชจายเงินรายไดเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ และหรือระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
การเงินและทรัพยสิน
(5) คาใชจายในการดําเนินโครงการและหรือกิจกรรมภายใตแผนงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการและหรือกิจ กรรมภายใตแผนงานอื่น ๆที่ไดรับ อนุมัติงบประมาณแผนดิ น หรื อ
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและสวนราชการแลวแตกรณี
(6) ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ นโครงการและหรือกิจ กรรมของมหาวิทยาลัย หรือสวนราชการที่ไดรับ การ
สนับสนุนจากแหลงเงินภายนอก ซึ่งมีความจําเปนตองดําเนินการเรงดวนแตอยูในระหวางการโอนงบประมาณ
(7) คาใชจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนตามที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วาดวยการใชจายเงินรายไดเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ และหรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา
ดวยการเงินและทรัพยสิน
(8) คาใชจายอื่นๆ ในกรณีจําเปนและเรงดวนตามที่อธิการบดีเห็นสมควร
5. ขั้นตอนขออนุมัติยืมเงินและเอกสารประกอบการขอยืมเงิน
5.1 บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงินโดยผูมีสิทธิ์ยืมเงิน ดังนี้
(5.1.1) จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน แนบสัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ และตนเรื่องขอ
อนุมัติยืมเงิน
5.2 เงื่อนไขการขออนุมัติยืมเงิน
(5.2.1) ใหผูขออนุมัติยืมเงิน สงเอกสารการขออนุมัติยืมเงิน ลวงหนากอนการปฏิบัติราชการอยาง
นอย 5 วันทําการ โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
(5.2.1.1) ผูขออนุมัติยืมรายใหม กรอกแบบฟอรมขอเพิ่มชื่อในฐานขอมูลของคณะศิลป
ศาสตร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย อยางละ 1 ชุด
(5.2.1.2) สัญญายืมเงิน ใหใชคํานําหนา “นาย นาง นางสาว”เทานั้น เนื่องจากการ
โอนเงินจะไดถูกตองสมบรูณไมเกิดขอผิดพลาด
(5.2.1.3) บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน จะตองระบุ ระยะเวลา ในการปฏิบัติราชการ
ใหชัดเจน เพื่อจะไดสั่งจายใหทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
(5.2.1.4) ให ตรวจสอบวาผูขออนุมัติยืมเงิน มีภ าระหนี้เงิน ยืมของคณะศิล ปศาสตร
หรือไม ถาพบวามีหนี้คางชําระ ตองเรงสงคืนเงินยืมใหแลวเสร็จกอนที่จะสงเอกสารยืมเงิน (ยกเวน ยืมเงินเดือน
คาจางและเงินประจําตําแหนง)
(5.2.1.5) กรณีสั่งจายใหแกผูรับเงินที่มิใช ผูยืม เชน คาจางแมบาน ใหระบุในสัญญายืม
เงินและบันทึกขอความใหชัดเจนวา โปรดโอนเงินเขาบัญชี “.....................” เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดในการจายเงิน
(5.2.1.6) ผูยืมเงินตองลงนามในสวนของผูยืมเงิน และผูรับเงินใหครบถวน ในสัญญายืม
เงิน
(5.2.1.7) ตําแหนงในสัญญายืมเงิน ใหระบุวาขาราชการ หรือพนักงาน
5.3 ผูมีอํานาจอนุมัติเงินยืม
(5.3.1) ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ได แ ก คณบดี หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมาย อ า งอิ ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 และระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560

5.4 บันทึกขอมูลในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
5.5 จัดทํารายการโอนเงิน
5.6 เสนออนุมัติ
(5.6.1) เงินโอน ผูมีอํานาจปลดอนุมัติเงินโอน ปลดอนุมัติจํานวน 2 คน
ทั้งนี้ การอนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการ เพื่อใชในราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเทาที่จําเปน
และหามมิใหอนุมัติ ใหลูกหนี้รายเดิมที่คางชําระเงินยืมตามสัญญาเดิม ยกเวน การยืมเงินที่ยังไมครบกําหนดตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เชน นายศิลป ยืมเงินจัดโครงการวันที่ 2 เม.ย.2563 และตองยืมเงินจัดโครงการใน
วันที่ 5 เม.ย.2563 ซึ่งเปนการยืมเงินในการปฏิบัติราชการใกลเคียงกัน และนับถัดจากวันที่ 2 เม.ย.2563 ออกไป
อี ก 30 วั น นายศิ ล ป สามารถยื ม เงิ น ครั้ ง ที่ 2 ได และเมื่ อ พ น กํ า หนดระยะเวลาการใช เ งิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังและทางราชการกําหนด ผูยืมตองเรงดําเนินการเบิกจายโดยดวน หากไมดําเนินใหเสร็จโดยเร็วจะ
ไมมีสิทธิ์ยืมในครั้งที่ 3 เปนตน
5.7 เอกสารประกอบแนบการขออนุมัติยืมเงิน
(5.7.1) การยืมเงินในขอ (1) (2) (3) (4) (7) และ(8) ใหสงสําเนาหนังสืออนุมัติการใชจายเงินใน
เรื่องนั้นๆ
ในกรณีการยืมเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหใชสําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคลไปราชการและ
เอกสารประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(5.7.2) การยื มเงิ น ในข อ (5) ใหสงสําเนาหนังสืออนุมัติใหดําเนิน โครงการและหรือกิจ กรรม
รายละเอี ย ดโครงการและหรื อ กิ จ กรรม และแผนการใช จ ายเงิน ที่ แ สดงจํ า นวนเงิ น และวั น เวลา ที่ มี ค วาม
จําเปนตองใชจายเงิน
(5.7.3) การยืมเงินในขอ (6) ใหสงสําเนาหนังสืออนุมัติหรือหนังสื อยืนยันการการไดรับ อนุมัติ
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก และแผนการใชจายเงินที่แสดงจํานวนเงิน และวัน เวลา ที่มีความจําปนตองใช
จายเงิน
การยืมเงินตาม ขอ (2) (3) ใหแบงยืมเปนงวด ตามความจําเปนในการใชจายเงินภายในชวงเวลา
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน
6. การจายเงินยืม
เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร จะโอนเงินเขาบัญชีใหแกผูยืมหรือผูยืมเงินตามที่ระบุไวในสัญญา
ยืมเงิน
7. ระยะเวลาในการสงใชและคืนเงินยืม
7.1 ใหลูกหนี้เงินยืมจากเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร โดยจําแนกตามประเภทและระยะเวลาการ
สงใชเงินตามสัญญายืมเงิน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได
พ.ศ.2562 ขอ 32 (2) ดังนี้
(1) คาใชจายในการดินทางไปราชการหรือคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ใหผูยืมเงินสงใชใบสําคัญจายภายใน 15 นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ
(2) คาใชจายในการจัดโครงการและหรือกิจกรรมตางๆ

วงเงินไมเกิน 10,000 บาท ใหสงใชใบสําคัญจายภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการและหรือ
กิจกรรมหรือสิ้นสุดงวดเงินยืม
วงเงินตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป ใหสงใชใบสําคัญจายภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ
และหรือกิจกรรมหรือสิ้นสุดงวดเงินยืม
(3) คาใชจายในการวิจัย การบริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหผูยืมเงินสงใชใบสําคัญจาย
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการและหรือกิจกรรมหรือสิ้นสุดงวดเงินยืม
(4) คาพัสดุที่ซื้อโดยตรงกับผูจําหนายตางประเทศหรือคาพัสดุที่ผูจําหนายไมใหสินเชื่อแกสวนราชการตาม
สัญญาหรือขอตกลง ใหผูยืมเงินสงใชใบสําคัญจายภายใน 5 วันทําการหลังจากตรวจรับพัสดุแลวเสร็จ
(5) คาใชจายอื่นๆ ใหผูยืมเงินสงใชใบสําคัญจายภายใน 5 วันทําการนับจากวันจายเงิน
ในกรณีมีเงินเหลือจายจากการยืมเงินทดรองราชการ ใหผูยืมเงินนําสงคืนพรอมกับเอกสารเบิกจายหรือ
สงคืนตามกําหนดเวลาที่ไดรับแจงจากหนวยงานที่ใหยืม แตทั้งนี้ไมเกิน 3 วันทําการ
7.2 หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนวันจัดโครงการและหรือกิจกรรม ใหผูยืมเงินดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่ยังไมไดดําเนินการ ใหสงคืนเงินยืมทั้งจํานวน ภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติให
ยกเลิกโครงการและหรือกิจกรรมนั้น
(2) กรณีเริ่มดําเนินโครงการไปแลวบางสวน ใหสงใชใบสําคัญจายตามแผนการดําเนินการที่มีการ
จายจริง และสงคืนเงินยืมสวนที่เหลือภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกโครงการและหรือกิจกรรม
บางสวนนั้น
(3) กรณี ที่ มี ก ารเลื่ อ นกํ า หนดการในการดํ า เนิ น งานโครงการและหรื อ กิ จ กรรมออกไปจาก
กําหนดการเกิน 30 วัน ใหสงคืนเงินยืมทั้งจํานวน ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเลื่อนโครงการและหรือ
กิจกรรมนั้น
7.3 กรณีที่ผูยืมเงินไมชําระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวน
ราชการแลวแตกรณี แจงเปนหนังสือเรียกใหผูยืมเงินชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขสัญญาใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับ
จากวันครบกําหนดชําระเงินยืมคืน
ในกรณีที่ไมสามารถสงคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูยืมเงินอาจขอขยายเวลาการสงคืนเงินยืม
พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนอยางละเอียดชัดเจนตออธิการบดีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิการบดี และ
หากอธิการบดีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิการบดีเห็นวา เหตุผลและความจําเปนดังกลาวมีน้ําหนักรับฟงได
และการขยายระยะเวลาการส ง คื น เงิ น ยื ม ไมก อใหเกิ ดความเสีย หายต อราชการ ใหอธิการบดีห รือผูซึ่ง ได รั บ
มอบหมายจากอธิการบดีขยายระยะเวลาการสงคืนเงินยืมไดไมเกิน 30 วันนับแตวันครบกําหนดชําระเงินยืม
7.4 การลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม ดังนี้
(1) กรณีชําระคืนเปนเงินสดและหรือเงินโอน ใหลางบัญชีลูกหนี้ภายในวันทําการนั้น
(2) กรณีชําระเปนใบสําคัญจาย ใหหนวยงานคูสัญญาออกใบรับใบสําคัญแลวลางบัญชีลูกหนี้
ภายในวันทําการนั้น
8. การติดตามทวงถามหนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ได
กําหนดแนวทางการติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมคางชําระ ดังนี้

ติดตาม

8.1 กรณีทวงหนี้ครบ 2 ครั้ง ใหแจงหัวหนาที่เกี่ยวของเพื่อทราบ เปนลายลักษณอักษรเพื่อชวยกํากับ

8.2 กรณีทวงหนี้ครั้งที่ 3 ใหผูยืมเงินทําหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจําเปน
8.3 กรณีทวงหนี้ครั้งที่ 4 ใหคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําหนังสือแจงหักเงินเดือน ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญายืมเงิน “ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนํา
ใบสําคัญจายที่ถูกตอง พรอมเงินเหลือจาย(ถามี)สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คืน
ภายใน.......วัน นับแตวันที่ไดรับเงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ย
หวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินไปครบไดทันที” และ
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการเงินรายได พ.ศ.2562 ขอ 40 และ ขอ
41 อยางเครงครัด
9. บทลงโทษ
9.1 กรณี ที่ผู ยื มเงิ น ไม นํ า เงิ น ยื มมาชําระคืน ใหถูกตองครบถว นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดไวในระเบียบ ใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการแลวแตกรณี เสนออธิการบดีหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากอธิการบดี เพื่อหักเงินเดือน เงินคาจาง เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงินบําเหน็จ เงิน
บํานาญหรือเงินอื่นใดของผูยืมเงิน พรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอปของเงินยืมที่คางชําระจนกวาจะ
ครบถวน
การหักเงินของผูยืม เพื่อใชหนี้เงินยืม ใหดําเนินการภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผูยืมเงินนําเงินสดมาคืน
ภายหลังวันที่ 5 ของเดือน กองคลังจะคืนเงินที่หักไวใหผูยืมเงินในวันสิ้นเดือน
9.2 การหักเงินเดือน เงินคาจาง เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใดของ
ของผูยืม ใหใชหนี้ใหเสร็จภายใน 3 เดือน เวนแตเงินยืมที่ยังไมชําระคืนมีจํานวนเกินจํานวนเงินที่จะหักจากเงินยืม
3 เดื อ น ให ผู ยื ม เงิ น ทํ า สั ญ ญรั บ สภาพหนี้ แ ละยิ น ยอมให หั ก เงิ น เดื อ น เงิ น ค า จ า ง เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง เงิ น
คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใดของผูยืมผอนชําระชดใชเปนรายเดือน ใหเสร็จภายใน 1 ป ผูยืมรายใด
ไม ส ามารถผ อนชดใช ได ภ ายใน 1 ป ให ชี้ แจงเหตุผ ลและความจําเปน ตออธิการบดีเ พื่อ พิจ าณาสั่ง การตามที่
เห็นสมควรเปนรายๆไป
9.3 กรณีผูยืมเงินใชจายเงินนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดไวในสัญญาการยืมเงิน หรือไมคืนเงิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบ หรือผูยืมกระทําการหรือมีพฤติการณใดๆเปนการหนวงเหนี่ยวการคืนเงิน
ยืมหรือทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถหักเงินใดๆของผูยืมเพื่อชําระหนี้เงินยืมได โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ให
มหาวิทยาลัยดําเนินการลงโทษทางวินัยและดําเนินคดีแกผูยืมโดยเร็วอยางเครงครัด

ภาคผนวก

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประเด็นปญหา
1. ลูกหนี้เงินยืม(ผูร ับบริการ)
1) ผูรับบริการขาดความรูความเขาใจในการยืมเงิน
ทดรองราชการคณะศิลปศาสตร เชน เมื่อครบกําหนด
ชําระคืนเงินยืมมาสามารถเบิกจายเพื่อสงใชใบสําคัญ
จายไดตามระยะเวลาที่กําหนด เปนตน

แนวทางการแกไข/แนวทางการทํางาน
1) ควรมีการจัดประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจ และ
ชี้ แ จงแนวปฏิ บั ติ ก ารในการยื ม เงิ น และการส ง ใช
ใบสําคัญจาย
2) ควรมี แ นวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การยื ม เงิ น และส ง ใช
ใบสําคัญจายที่ชัดเจน และควรมีการประชาสัมพัน ธ
ใหกับผูยืมเงินและหรือผูใชบริการ เชน ขั้นตอนในการ
ยืมเงินทดรองราชการ ขั้นตอนการสงใชใบสําคัญจาย
เปนตน

2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน(ผูใหบริการ)
1) ขั้นตอนในการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 1) ควรมี แ นวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การยื ม เงิ น และส ง ใช
และการส ง ใช ใ บสํ า คั ญ จ า ยเพื่ อ ตั ด หนี้ เ งิ น ยื ม ยั ง ไม ใบสําคัญจายที่ชัดเจน และควรมีการประชาสัมพัน ธ
ใหกับผูยืมเงินและหรือผูใชบริหาร เชน ขั้นตอนในการ
ชัดเจน
ยืมเงินทดรองราชการ ขั้นตอนการสงใชใบสําคัญจาย
เปนตน
3. บทลงโทษ
1) บทลงโทษในการยื มเงิ น ทดรองราชการคณะ 1) ควรมี ก ารกํ า หนดบทลงโทษที่ ชั ด เจนไว ใ นแนว
ปฏิ บั ติ ก ารยื ม เงิ น และส ง ใช ใ บสํ า คั ญ จ า ย และควร
ศิลปศาสตรยังไมชัดเจน
ประชาสัมพันธใหบุคลากรเพื่อทราบและถือเปนแนว
ปฏิบัติรวมกันทั้งคณะ

