
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือการปฏิบัติงาน การเงนิ บัญชี และพสัดุ 

  กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



ค ำน ำ 

เพ่ือให้การปฏิบตังิานของกล่มุบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ สํานกังานเขตพื�นท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการพฒันาระบบการปฏิบตังิาน 
เพ่ือยกระดบัคณุภาพ  และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน กล่มุบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ จงึได้จดัทํา

คูมื่อ การปฏิบตังิานขึ�น 
         สําหรับค่มืูอการปฏิบตังิานฉบบันี� มีรายละเอียดของกระบวนงานและค่มืูอขั�นตอนการ 

ปฏิบตังิานของกล่มุบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ซึง่ได้จากการวิเคราะห์ภารกิจงานของกล่มุ

บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์   เพ่ือสามารถนําไปใช้เป็นค่มืูอในการปฏิบตังิานเพ่ือพฒันาคณุภาพ 

และมาตรฐานงานท่ีมีประสทิธิภาพ 

                 กล่มุบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  
สํานกังานเขตพื�นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การเบิกเงนิ 



2 

1. ช่ืองาน
            การเบิกเงิน 

2. วตัถุประสงค์
  เพื่อใหก้ารเบิกเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3. ขอบเขตของงาน
การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง

คลงั พ.ศ. 2551 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1   การเบิกเงิน 
4.1.1  เจา้หนา้ท่ีรับหลกัฐานขอเบิกและบนัทึกในทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
4.1.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรั้บ 
          จดัสรร 
4.1.3  เจา้หนา้ท่ีจดัท างบหนา้รายการขอเบิกและบนัทึกขออนุมติัเบิกเงิน 
4.1.4  ผอ.สพป.หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย อนุมติั 
4.1.5  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก และ

วางเบิกในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
4.1.6  เจา้นา้ท่ีเสนอขออนุมติั และผูไ้ดรั้บมอบหมายอนุมติัในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
4.1.7  คลงัจงัหวดัอนุมติัค าขอเบิกเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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5. Flow Chart

การเบิกเงิน 

                                                                 

จนท.ตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ 
ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

จนท.จดัท างบหนา้รายการขอเบิกและ 
บนัทึกขออนุมติัเบิก 

จนท.บนัทึกรายการวางเบิกใน 
ทะเบียนคุมฯบนัทึกขอเบิก 

จนท.รับหลกัฐานและบนัทึก 
ในทะเบียนฯ 

คมุหลกัฐานขอเบกิ

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ผอ.สพป.หรือผูท่ี้ไดรั้บ 

มอบหมายอนุมติั 

จนท.เสนอ ผอ.สพป.
หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย อนุมติั

พิมพร์ายงานขอเบิกเงิน 
จากระบบ GFMIS 

คลงัจงัหวดัอนุมติัการเบิก 
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6. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

6.1  ทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
6.2  งบหนา้รายการขอเบิก 
6.3   ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
6.4   บนัทึกขอ้ความ    

7. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
7.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551  
-  หมวด 3 การเบิกเงิน   ส่วนท่ี 3 



8. ชื�องาน      การเบกิเงิน สพป.เชียงราย เขต2 

งานการเงิน 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การเบิกเงิน รวดเร็ว  ถกูต้อง  เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :   ร้อยละการปฏบิตัิที่ถกูต้องของขัน้ตอนการเบิกเงินตามที่ระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้ รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 รับหลกัฐานขอเบิกและบนัทกึทะเบียนคมุหลกัฐาน 
ขอเบิก 

3 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม
และปริมาณงานที ่
ได้รับ 

2 ตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 40 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 
 เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3 จดัท างบหน้ารายการขอเบิก บนัทกึขออนมุตัิเบิกเงิน 
และเสนอ ผอ.สพป.หรือผู้ ได้รับมอบหมาย 

1 วนั เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 บนัทกึรายการวางเบิกในทะเบียนคมุเอกสารการวางเบิก 5 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

5 วางเบิกเงินในระบบ 30 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

6 คลงัจงัหวดัอนมุตัิการเบิก 30 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

7 คลงัจงัหวดัอนมุตัิการเบิก 20 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การจ่ายเงนิ 
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1. ช่ืองาน
                การจ่ายเงิน 

2. วตัถุประสงค์
   การจ่ายเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  ถูกตอ้งเป็นระบบ 

ตามข้นัตอนท่ีระเบียบกําหนด

3. ขอบเขตของงาน
การจ่ายเงินเป็นเช็ค 
  -  การจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย 
  -  การจ่ายเงินกรณีโอนเงินเขา้บญัชีผา่นธนาคาร 
  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง           

พ.ศ. 2551 และ  แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผู ้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่ มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจ่ายเงินเป็นเช็ค 

1. เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
2. เจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท ารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสั่งจ่ายและบนัทึกทะเบียนคุมเช็ค
3. เสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นผู้อนุมติัและลงนามสัง่จา่ยเช็ค
4. เจา้หนา้ท่ีการเงินจ่ายเช็ค/โอนเงินใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงิน
5. แจง้การโอน/จ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงินทราบ
6. เจา้หนา้ท่ีการเงินจดัส่งหลกัฐานการจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี
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6. Flow Chart

การจ่ายเงิน 

จนท.จดัท ารายละเอียดการจ่าย/เขียนเช็คสั่งจ่าย 
และบนัทึกทะเบียนคุมเช็ค 

จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงิน 

จนท.ตรวจสอบการโอน
เงินเขา้บญัชีธนาคาร 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เสนอ ผอ.สพป. อนุมติั

และสั�งจ่ายเช็ค

แจง้การโอน/จ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงินทราบ 

จนท.จดัส่งทะเบียนคุมการจ่ายเช็คและ
หลกัฐานการจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1  ใบส าคญัคู่จ่าย (ใบส าคญัรับเงิน, ใบรับรองการจ่ายเงิน) 
7.2   แบบค าขอเบิกท่ีมีช่องรับเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

              7.3   สมุดเช็ค 
              7.4   บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

                พ.ศ. 2551  



9.  แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ช่ืองำน      การจา่ยเงิน สพป.เชียงราย เขต 2  

  งาน การเงิน 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การจา่ยเงิน เรียบร้อย  ถกูต้องตามขัน้ตอนที่ระเบียบก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :  ร้อยละการปฏิบตัิที่ถกูต้องของขัน้ตอนการจา่ยเงิน ตามที่ระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้ รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 20 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้รับ 

2 จดัท ารายละเอียดการจา่ยและเขียนเช็คสัง่จา่ยและบนัทกึทะเบียนคมุ
เช็ค 

  40 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

3 เสนอ ผอ.สพท.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ืออนมุตัิและลงนามสัง่จา่ย
เช็ค 

1 วนั เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 จา่ยเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี/้ผู้ มีสิทธิรับเงิน 40 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

5 แจ้งการโอน/จา่ยเงินให้แก่เจ้าหนี/้ผู้ มีสิทธิรับเงิน 30 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

6 จดัสง่ทะเบียนคมุการจา่ยและหลกัฐานการจา่ยให้เจ้าหน้าทีบ่ญัช ี 30 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การรับเงนิ 
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1. ช่ืองาน
              การรับเงิน 

2. วตัถุประสงค์
เพื�อใหก้ารรับเงินของ สพป.เชียงราย  เขต  2 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้งเป็น

ระบบ และเป็นไปตามระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง

3. ขอบเขตของงาน
การรับเงินทัว่ไป การรับเงินจากคลงัจงัหวดัและการเก็บรักษาเงิน  ตามระเบียบการเบิก

จ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551  แต่ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ
GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1  การรับเงินทัว่ไป 

5.1.1     เจา้หนา้ท่ีการเงิน  ออกใบเสร็จรับเงินเม่ือไดรั้บเงินสด หรือไดรั้บการแจง้การ 
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

5.1.2 เจา้หนา้ท่ีสรุปการรับเงินโดยสลกัหลงัส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ย เม่ือ 
                ส้ินเวลารับเงินในวนันั้นๆ 
5.1.3 เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั และมอบเงินสดและหรือ 
                เอกสารแทนตวัเงินใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
5.1.4 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชารับทราบการรับเงิน 
5.1.5 เจา้หนา้ท่ีมอบใบเสร็จรับเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีเพื่อบนัทึกรายการทางบญัชี 
                และทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1.6       บนัทึกรับเงินในระบบ GFMIS 

       5.2   การรับเงินจากคลงั 
5.2.1   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS           
5.2.2   เจา้หนา้ท่ีบนัทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลงั  
5.2.3   เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชารับทราบการโอนเงินและสั่งการ 

  5.2.4   เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคู่ฉบบัฎีกา/รายงานขอเบิก ส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีเพื่อบนัทึก 
รายการทางบญัชีและทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. Flow Chart
     การรับเงินทัว่ไป 

                 

 

จนท.การเงินสรุปการรับเงิน 

จนท.การเงินจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั มอบเงินสด
และหรือเอกสารแทนตวัเงินใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

                   จนท.การเงิน 
ออกใบเสร็จรับเงิน 

จนท.การเงินบนัทึกเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชารับทราบการรับเงิน 

จนท.การเงินมอบใบเสร็จรับเงินให้
เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีบนัทึกรับเงินในระบบ  GFMIS 
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               การรับเงินจากคลงั 

   

7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1 ใบเสร็จรับเงินของ สพท.  
7.2  รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั  
7.3   รายงานการโอนเงินจากระบบ GFMIS 
7.4   รายงานทางการเงินของธนาคาร (E-Banking) 

              7.5   ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
              7.6   รายงานขอเบิกเงินจากคลงั 
              7.7   บนัทึกขอ้ความ 

จนท.บนัทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลงั 

จนท.ตรวจสอบรายการรับเงิน 
ในระบบ GFMIS          

จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท. 
รับทราบการรับเงินและสั่งการ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

จนท.รวบรวมคู่ฉบบัฎีกา/รายงานขอเบิก 
ส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีเพื่อบนัทึกรายการทาง

บญัชีและทะเบียนทีเก่ียวขอ้ง 
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8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551   หมวด 6  การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนท่ี 1 – 2 



9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน      การรับเงิน สพป.เชียงราย เขต 2 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :    การรับเงิน เรียบร้อย  ถกูต้อง  เป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด 

ตัวชีวั้ดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :   ร้อยละการปฏิบตัิท่ีถกูต้องของขัน้ตอนการรับเงิน ตามท่ีระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ออกใบเสร็จรับเงินเม่ือได้รับเงินสด หรือได้รับแจ้งการโอนเงิน
เข้าบญัชีธนาคาร 

5 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

2 สรุปการรับเงินโดยสลกัหลงัส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสดุท้าย
เม่ือสิน้เวลารับเงินในวนันัน้ ๆ 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3 จดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั และมอบเงินสดและหรือ
เอกสารแทนตวัเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4 บนัทกึเสนอผู้บงัคบับญัชาทราบ 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

5 มอบใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าท่ีบญัชีเพ่ือบนัทกึรายการทาง
บญัชีและทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง 

10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

6 บนัทกึรับเงินในระบบ GFMIS 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การเกบ็รักษาเงนิ 
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1. ช่ืองาน
              การเกบ็รักษาเงิน 

2. วตัถุประสงค์
เพื่อใหก้ารเก็บรักษาเงิน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ี

ระเบียบก าหนด 
3. ขอบเขตของงาน

การเก็บรักษาเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลงั พ.ศ. 2551 และ  แต่ไม่รวมถึงการเก็บรักษาเงินในระบบ    GFMIS   ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท า
คู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4. ค าจ ากดัความ

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การเกบ็รักษาเงิน 

5.1  เจา้หนา้ท่ีการเงินเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
           การรับจ่ายเงินของ สพป.

5.2  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ลงนาม แต่งตั�ง

5.3  เจา้หนา้ท่ีการเงินมอบกญุแจใหค้ณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน 
5.4  เจา้หนา้ท่ีการเงินน าเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ ําวนั ส่งมอบคณะกรรมการ 

        เก็บรักษาเงินตรวจสอบ 
5.5 เจา้หนา้ท่ีการเงินน าเงินและเอกสารแทนตวัเงินเก็บรักษาในตูนิ้รภยั  กรรมการฯ ลง

ลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
5.6 เจา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึก  เสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เพื่อทราบ 
5.7 กรรมการเกบ็รักษาเงินลงลายมือช่ือบนกระดาษปิดทบัหรือประจาํตราคร่ัง  
5.8 วนัทําการถดัไปคณะกรรมการเกบ็รักษาเงินส่งมอบเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินรับไป

จา่ย และลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
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6. Flow Chart
การเกบ็รักษาเงิน 

จนท.การเงินน าเงินและเอกสารแทนตวัเงินเกบ็รักษาในตูนิ้รภยั 
คณะกรรมการเกบ็รักษาเงินตรวจสอบ 

กรรมการฯ ลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือช่ือบนกระดาษปิดทบั 
หรือประจ าตราคร่ัง 

ผอ.สพป. ชร 2 ลงนามแตง่ต้งั 

จนท. การเงินมอบกุญแจใหค้ณะกรรมการรักษาเงิน 

จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 เพื่อทราบ 

เสนอแตง่ต้งัคณะกรร
 
มการเกบ็รักษาเงินและ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการรับจา่ยเงินของ สพป. 

วนัท าการถดัไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบส่งเงินให ้
จนท.การเงินรับไปจ่ายและลงลายมือช่ือในรายงาน 

เงินคงเหลือประจ าวนั 
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7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1   รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
7.2   บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551  
-  หมวด  7 การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ ส่วนท่ี 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน  
ส่วนท่ี 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน 
  ส่วนท่ี 3 การเก็บรักษาเงิน 



9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน      การเก็บรักษาเงิน สพป.เชียงราย เขต 2    กลุ่มการเงิน 
มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อย  ถกูต้อง  เป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :     ร้อยละของการปฏิบติัท่ีถกูต้อง ตามขัน้ตอนการเก็บรักษาเงิน ตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่  ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 แต่งตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารการับจ่ายเงินของ สพท. 10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม
และปริมาณงานท่ีได้รับ 

2 ผอ.สพท. ลงนามแต่งตัง้ 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3 จนท. การเงินมอบกญุแจให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4 จนท.การเงินน าเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั  สง่มอบคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
5 จนท.การเงินน าเงินและเอกสารแทนตวัเงินเก็บรักษาในตู้ นิรภยั กรรมการฯลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวนั 
20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

6 จนท.การเงิน บนัทึกเสนอ ผอ.สพท.เพ่ือทราบ 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

7 กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือช่ือบนกระดาษปิดทบัหรือประจ าตราคร่ัง 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

8 วนัท าการถดัไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสง่มอบเงินให้เจ้าหน้าท่ีการเงินรับไปจ่าย และลงลายมือช่ือใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

21
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การน าเงนิส่งคลงั 
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1. ช่ืองาน
                 การน าเงินส่งคลงั 

2. วตัถุประสงค์
 เพื่อใหก้ารน าเงินส่งคลงัของสพป.เชียงราย เขต 2 ไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งเป็น 

ระบบตามข้นัตอนท่ีระเบียบกาํหนด

3. ขอบเขตของงาน
การน าเงินส่งคลงัและาากคลงั   ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 และ  แต่ไม่รวมถึงการน าเงินส่ง ในระบบ  GFMIS   ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4. ค าจ ากดัความ

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กำรน ำเงนิส่งคลัง 

5.1   เจา้หนา้ท่ีการเงินรับหลกัฐานและจ านวนเงินจากคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน 
5.2   เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอ้งของประเภทและจ านวนเงินท่ีน าส่ง 
5.3    เจา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึกเสนออนุมติั ผอ.ส พป.เชียงราย เขต 2 นํ าเงินส่งคลงั 
5.4   ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายน าเงินส่งคลงัโดยนํ าฝากเขา้บญัชี 

        กระทรวงการคลงัท่ีธนาคารกรุงไทย 
5.5   เจา้หนา้ท่ีการเงินมอบหลกัฐานการน าส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีบนัทึกในทะเบียนและ 
        เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. Flow Chart

            การน าเงินส่งคลงั 

เจา้หนา้ท่ีการเงินรับหลกัฐานและ 
จ านวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1 ใบน าส่งเงิน 
7.2  ใบน าาากเงิน(Pay-in  slip) 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551  
-  หมวด 8  การน าเงินส่งคลงัและาากคลงั 

เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ของประเภทและจ านวนเงินท่ีน าส่ง 

น าเงินส่งคลงัโดยน าเงินาากบญัชีเขา้บญัชี 
กระทรวงการคลงัท่ีธนาคารกรุงไทยฯ 

จนท.บนัทึกเสนออนุมติั  
ผอ.สพป.ชร.2 น าเงินส่งคลงั                            

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

มอบเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี 
บนัทึกรายการทางบญัชี 



9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน      การน าเงินสง่คลงั สพป.เชียงราย เขต 2 กลุ่ม การเงิน

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การน าเงินสง่คลงั  เรียบร้อย  ถกูต้อง  เป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด   

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :   ร้อยละการปฏิบติัท่ีถกูต้องของขัน้ตอนการน าเงินสง่คลงั ตามท่ีระเบียบก าหนด   
ล ำดับที่  ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 เจ้าหน้าท่ีการเงินรับหลกัฐานและจ านวนเงินจากคณะกรมการเก็บรักษาเงิน 10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง 
ได้ตามความเหมาะสม
และปริมาณงานท่ีได้รับ 

2 ตรวจสอบความถกูต้องของประเภทและจ านวนเงิน 
ท่ีน าสง่ 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3 บนัทึกเสนอขออนมุติั ผอ.สพท. น าเงินสง่คลงั 30 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4 น าเงินฝากเข้าบญัชีกระทรวงการคลงัท่ีธนาคารกรุงไทย 1 วนั เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

5 มอบหลกัฐานการน าสง่ให้เจ้าหน้าท่ีบญัชีบนัทกึรายการ 
ทางบญัชี 

20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 

25
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การกนัเงนิ 



27 

1. ช่ืองาน
              การกนัเงิน 

2. วตัถุประสงค์
 เพื่อใหก้ารกนัเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   ถูกต้อง เป็น 

ระบบตามข้นัตอนที�ระเบียบก าหนด

3. ขอบเขตของงาน
การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและ

การน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 และ  แต่ไม่รวมถึงการกนัเงินในระบบ   GFMIS  ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้ง
จดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ค าจ ากดัความ
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

              5.1  ตรวจสอบรายการก่อหน้ีผกูพนั 
5.2  ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ 
5.3  ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกเงิน 
5.4  กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท (การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ) ท าหนงัสือแจง้ สพฐ. 
5.5  กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป  ถือวา่ไดรั้บการกนัเงินจากระบบ GFMIS แลว้        
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6. Flow Chart

การกนัเงิน 

 

         

  

 

7. แบบพิมพท่ี์ใช้
7.1   ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 
7.2   สัญญาซ้ือ/สัญญาจา้ง 
7.3   บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551  
          -  หมวด 9  การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท(การจ่ายเงินเป็นงวดๆ) 
ท าหนงัสือแจง้ สพฐ. 

ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกเงิน 

ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ 

ตรวจสอบรายการก่อหน้ีผกูพนั 

กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ข้ึนไป ถือ
วา่ไดรั้บการกนัเงินจากระบบ GFMIS แลว้ 



9.  แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ช่ืองำน      การกนัเงิน สพป.เชียงราย เขต 2 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การกนัเงิน  เรียบร้อย  ถกูต้อง  เป็นระบบตามขัน้ตอนที่ระเบียบก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :    ร้อยละการปฏิบตัิที่ถกูต้องของขัน้ตอนการกนัเงิน ตามที่ระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้ รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ตรวจสอบรายการก่อหนีผ้กูพนั 10 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้รับ 

2 ตรวจสอบระยะเวลาสง่มอบงานและการตรวจรับ 20 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3 ตรวจสอบวงเงินตามสญัญาที่ยงัไมไ่ด้เบิกเงิน 30 นาที เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 กรณีวงเงินคงเหลือไมถ่ึง 100,000 บาท (การจา่ยเงินเป็นงวด ๆ) 
ท าหนงัสือแจ้ง สพฐ. 

30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

5 กรณีวงเงินคงเหลือตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป  ถือวา่ได้รับการกนัเงิน 
จากระบบ GFMIS แล้ว          

5 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

29
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การยืมเงนิ 
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1. ช่ืองาน
                การยืมเงิน 

2. วตัถุประสงค์
 เพื่อใหก้ารยมืเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง เป็นระบบ

ตามข้นัตอนท่ีระเบียบก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน
การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551 และ  แต่ไม่รวมถึงการยืมเงิน  ในระบบ  GFMIS   ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานจะต้องจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4. ค าจ ากดัความ

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การยืมเงนิ 

5.1   เจา้หนา้ท่ีการเงินรับเอกสารการเบิกจา่ยเงินยมื 

5.2   เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยมื 
5.3   เสนอขออนุมตั ิต่อ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2

5.4   ออกเลขทะเบียนคุมสญัญาการยมืเงิน 
5.5   บนัทึกรายการขอเบิกกรณียมืเงินราชการ 
5.6   จา่ยเงินใหก้บัผูย้มืเงินตามสญัญา 
5.7   รวบรวมเอกสารส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
5.8  เม่ือลูกหนี�ส่งหลกัฐาน/เงินสดเหลือจา่ย(ถา้มี)เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารขออนุมติั 
5.9   เจา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึกการรับคืนพร้อมท้งัออกใบรับใบส าคญั/ใบเสร็จรับเงิน
5.10 รวบรวมหลกัฐานส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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6. Flow Chart
การยืมเงิน 

ผูข้อยมืเงิน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยมื 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยมืเงิน 

บนัทึกรายการขอเบิก 

จ่ายเงินใหก้บัผูย้มืเงินตามสัญญา 

รวบรวมเอกสารส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 

เม่ือลูกหน้ีส่งหลกัฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมติั 

บนัทึกการรับคืนและออกใบรับใบส าคญั/ใบเสร็จรับเงิน 

จนท.การเงินรับเอกสารฯ 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

เสนอขออนุมติั
ต่อ ผอ.สพป.ชร 2

รวบรวมหลกัฐานส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1  บนัทึกขออนุมติัการยมืเงิน และประมาณการยมืเงิน 
7.2  สัญญาการยมืเงิน  
7.3  ทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยมืราชการ 
7.4  คู่ฉบบัฎีกา/รายงานขอเบิก 
7.5  ใบรับใบส าคญั 
7.6  ใบเสร็จรับเงิน 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 

พ.ศ. 2551  
-  หมวด 5   การเบิกจ่ายเงินยมื 



9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน      การยืมเงิน สพป.เชียงราย เขต 2 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :  การยืมเงิน เรียบร้อย  ถกูต้อง  เป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :   ร้อยละการปฏิบติัท่ีถกูต้องของขัน้ตอน การยืมเงิน เป็นระบบตามท่ีระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่  ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 เจ้าหน้าท่ีการเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยมื 5 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมและ
ปริมาณงานท่ีได้รับ 2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยืม 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

3 เสนอขออนมุตั ิต่อ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  1 วนั เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

4 ออกเลขทะเบียนคมุสญัญาการยืมเงิน 10 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

5 บนัทึกรายการขอเบิก  20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

6 จ่ายเงินให้กบัผู้ยืมเงินตามสญัญา (กรณียืมเงินทดรองราชการ) 
กรณียืมเงินงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีบนัทึกขอนมุติัเบิก  
ผอ.สปอ.อนมุติั เบิก และเจ้าหน้าท่ีวางเบิกในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

20 นาที 
1 วนั 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

7 รวบรวมเอกสารสง่เจ้าหน้าท่ีบญัชี 20 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

8 เมื่อลกูหนีส้ง่หลกัฐาน/เงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี)เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารขออนมุติั ตามระยะเวลาท่ีระบใุน
สญัญา 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

9 เจ้าหน้าท่ีการเงินบนัทึกการรับคืนพร้อมทัง้ออกใบรับใบส าคญั/ใบเสร็จรับเงิน  30 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

10 จดัสง่หลกัฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีบญัชี 30 นาที เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้ขอยืมเงิน 

34
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การจดัซ้ือ/จดัจ้าง 
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1. ช่ืองาน

      การจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
2. วตัถุประสงค์

 เพื่อให้การจดัหาพสัดุทนัตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใช้และด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
ถูกตอ้งตามระเบียบ 

3. ขอบเขตของงาน
งานจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และ 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  แต่ไม่รวมถึงการ
ด าเนินการในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานจะต้องจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมายงาน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การจัดซ้ือจัดจ้าง
5.1 สํารวจความตอ้งการใชพ้สัดุของกลุ่มใน  สพป. เชียงราย เขต 2

5.2 วางแผนกําหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที�จะใชด้ําเนินการ 
5.3 ตรวจสอบเกณฑคุ์ณลกัษณะและแบบรูปรายการของพสัดุที�ตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้ง 
5.4 จดัทํารายงานขอซื�อ/จา้ง  เสนอขอความเห็นชอบ 
5.5 ดําเนินการจดัซื�อ/จดัจา้ง ตามวธีิการที�ไดรั้บความเห็นชอบ /จดัทํา e - GP 
5.6 จัดทําสญัญาหรือขอ้ตกลง/สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย/ทําใบ PO 
5.7 บริหารสญัญา 

5.8 ตรวจรับพสัดุภายในเวลาที�ระเบียบฯ ก  ําหนด / ตรวจรับในระบบ GFMIS 
5.9 จดัท ารายงานเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เพื�อทราบผลการพิจารณา 
5.10 มอบเรื�องการตรวจรับใหเ้จา้หนา้ที�การเงิน เบิกเงินเพื�อจา่ยผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
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6. Flow Chart

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

ส ารวจความตอ้งการ 

บริหารสัญญา 

จดัท าสัญญาหรือขอ้ตกลง/สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย/ท าใบ PO 

ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตามวธีิท่ีไดรั้บความเห็นชอบ / e-GP 

วางแผน/ก าหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ 

ตรวจสอบตรวจสอบเกณฑคุ์ณลกัษณะเฉพาะ 
แบบรูปรายการของพสัดุท่ีตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้ง 

จดัท ารายงานขอซ้ือ/จา้ง/ขอความเห็นชอบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 



7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1 แบบฟอร์มการจดัซ้ือจดัจา้ง  
7.2  เกณฑคุ์ณลกัษณะ/แบบรูปรายการ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ

8.1   ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเกบ็รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั   พ.ศ.    2551

8.2  พ.ร.บ.การจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
8.3  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
8.4  กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี และหนงัสือสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง

8.5   คู่มือปฏิบติังานในระบบ GFMIS 

8.6  คูมื่อระบบจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐดว้ยระบบอิเลคทรอนิกส์ ( e – Government  Procurement : 

        e - GP) 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

จนท.พสัดุจดัท ารายงานเสนอ 

ผอ.สพป.ชร 2  เ  พื�อทราบ

ตรวจรับพสัดุในเวลาท่ีระเบียบก าหนด/ 
ตรวจรับในระบบ GFMIS 

มอบเร่ืองการตรวจรับใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินเบิกเงิน 

38



9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ช่ืองำน     การจดัซือ้/จดัจ้าง สพป.เชียงราย เขต 2 

(กล่มุ งานพสัด)ุ 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :    เพื่อให้การจดัหาพสัดทุนัตามก าหนดเวลาที่ต้องการใช้และด าเนินการจดัซือ้ จดัจ้าง   ถกูต้องตามระเบียบ 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   : ร้อยละการปฏิบตัิที่ถกูต้องของขัน้ตอนการจดัหาพสัดแุละถกูต้องตามระเบียบ 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้ รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 สํารวจความต้องการใช้พสัดขุองกล่มุใน สพป.เชียงราย เขต 2 5 วนัท าการ เจ้าหน้าที่พสัด ุ ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม
และปริมาณงาน
ที่ได้รับ 

2 วางแผน ก าหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ 1 วนั เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3 ตรวจสอบเกณฑ์คณุลกัษณะแบบรูปรายการ 30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4 จดัท ารายงานขอซือ้/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ 30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

5 ด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ 
จดัท า e - GP 

ตามวิธีการซือ้-จ้าง เจ้าหน้าที่พสัด ุ

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 
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40

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :  การควบคุมพสัดุ (การเกบ็รักษาพสัดุ) 
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1. ช่ืองาน
การควบคุมพสัดุ  (การเก็บรักษาพสัดุ) 

2. วตัถุประสงค์

เพื่อให้การควบคุมพสัดุ (การเก็บรักษาพสัดุ)ถูกตอ้งเป็นระบบตามขั้นตอนท่ี
ระเบียบก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพสัดุ (การเก็บรักษาพสัดุ)ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ค าจ ากดัความ
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 การเกบ็รักษาพสัดุ
5.1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุรับมอบพสัดุจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
5.2. เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกเสนอ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 2  เพื่อทราบและสัง่การ 
5.3. เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกรายการพสัดุในทะเบียน/บญัชีวสัดุ 
5.4. เจา้หนา้ท่ีพสัดุเก็บรักษาพสัดุในสถานท่ีเก็บพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามบญัชี 

หรือทะเบียนคุม 
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6. Flow Chart

         การเกบ็รักษาพสัดุ 

7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1  ทะเบียน/บญัชีวสัดุ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ หมวด 9 ส่วนที�  1 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุรับมอบพสัดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกรายการพสัดุ 
ในทะเบียน/บญัชีวสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุเก็บรักษาพสัดุในสถานท่ีเก็บพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกเสนอ 
ผอ.สพป.ชร.2 เพื่อทราบและสัง่การ



ช่ืองำน     การควบคมุพสัด ุ(การเก็บรักษาพสัด)ุ สพป.เชียงราย เขต 2 
(กล่มุงานพสัด)ุ 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การควบคมุพสัด ุ(การเก็บรักษาพสัด)ุถกูต้องเป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด 

ตัวชีวั้ดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :   ร้อยละการปฏิบตัท่ีิถกูต้องของขัน้ตอนการควบคมุพสัด ุ(การเก็บรักษา) ตามท่ีระเบียบก าหนด 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 เจ้าหน้าท่ีพสัดรัุบมอบพสัดจุากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 15 นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ ระยะเวลา
อาจเปล่ียน
ได้ตาม
ความ
เหมาะสม
และปริมาณ
งานท่ีได้รับ 

2 เจ้าหน้าท่ีพสัดบุนัทึกเสนอ ผอ.สพท. เพ่ือทราบและสัง่การ ภายใน 1 วนั เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

3 เจ้าหน้าท่ีพสัดบุนัทกึรายการพสัดใุนทะเบียน/บญัชี/วสัด ุ ภายใน 1 วนั เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

4 เจ้าหน้าท่ีพสัดเุก็บรักษาพสัดใุนสถานท่ีเก็บพสัด ุ ภายใน 1 วนั เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :  การควบคุมพสัดุ (การยืมพสัดุ) 
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1. ช่ืองาน
การควบคุมพสัดุ (การยืมพสัดุ) 

2. วตัถุประสงค์

เพื่อใหก้ารยมืพสัดุ  ถูกตอ้งเป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน
     การยืมพสัดุ ประกอบด้วย การยืมและการควบคุมแต่ไม่รวมถึงการด าเนินการใน

ระบบ GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ค าจ ากดัความ
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 การยืม
5.1 ผูย้มืท ําใบยมืตอ่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 
5.2 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบยมืตามหลกัเกณฑ ์
5.3 บนัทึกเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 สั�งการ 
5.4 เจา้หนา้ท่ีควบคุมการยมื การส่งคืนพสัดุใหเ้ป็ นไปตามก าหนด 
5.5 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเอกสารการยืม/การส่งคืนในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. Flow Chart

การยืมพสัดุ 

7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้
7.1  ใบยมืพสัดุ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ หมวด 9 ส่วนที� 2

ผูย้มืท าใบยมืต่อเจา้หนา้ท่ี 

บนัทึกเสนอ  
ผอ.สพป.ชร 2 สัง่การ

ตรวจสอบใบยมืตามหลกัเกณฑ์ 

ควบคุมการยมื การส่งคืนพสัดุใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

บนัทึกเอกสารการยมื/การส่งคืนในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 
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6. Flow Chart

         การเกบ็รักษาพสัดุ 

7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1  ทะเบียน/บญัชีวสัดุ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ หมวด 9 ส่วนที�  1

เจา้หนา้ท่ีพสัดุรับมอบพสัดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกรายการพสัดุ 
ในทะเบียน/บญัชีวสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุเก็บรักษาพสัดุในสถานท่ีเก็บพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกเสนอ 
ผอ.สพป.ชร 2 เพื่อทราบและสัง่การ



ช่ืองำน     การควบคมุพสัด ุ(การยืมพสัด)ุ สพป.เชียงราย เขต 2 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :  เพ่ือให้การจดัหาพสัดทุนัตามก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้และด าเนินการจดัซือ้ จดัจ้าง   ถกูต้องตามระเบียบ 

ตัวชีวั้ดที่ส ำคัญของกระบวนงำน  :  ร้อยละการปฏิบตัิท่ีถกูต้องของขัน้ตอนการจดัหาพสัดแุละถกูต้องตามระเบียบ 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 ผู้ ยืมท าใบยืมตอ่เจ้าหน้าท่ี 10 นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ ระยะเวลา
อาจเปล่ียน
ได้ตาม
ความ
เหมาะสม
และปริมาณ
งานท่ีได้รับ 

2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบยืมตามหลกัเกณฑ์ 10   นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

3 บนัทกึเสนอ ผอ.สพท.. สัง่การ 30 นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

4 เจ้าหน้าท่ีควบคุมระยะเวลาการยืม การส่งคืนพัสดุ 
ให้เป็นไปตามก าหนด 

ตามระยะเวลาในใบยืมพสัด ุ เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

5 บนัทกึเอกสารการยืม/การสง่คืนในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 15   นาที เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การตรวจสอบพสัดุประจ าปี



50 

1. ช่ืองาน
การตรวจสอบพสัดุประจ าปี

2. วตัถุประสงค์

เพื่อใหก้ารตรวจสอบพสัดุประจ าปี  ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบพสัดุประจ าปี  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ 

พสัดุ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานจะต้องจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ค าจ ากดัความ
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
5.1 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
5.2 เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบติัหนา้ท่ี 
5.3 เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ/พสัดุคงเหลือ/พสัดุช ารุดเส่ือมสภาพ 

/สูญไปหรือหมดความจ ําเป็น 
5.4  เจา้หนา้ที�เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  และรายงาน  สตง. 
5.5  กรณีมีพสัดุช ํารุดใหเ้จา้หนา้ท่ีเสนอแตง่ต้งัคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง
5.6  เจา้หนา้ทีี�เสนอรายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริงเพื่อ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 สั�งการ 
5.7  เสนอขออนุมติัจ ําหน่าย 
5.8  จ ําหน่ายตามวธีิการท่ีไดรั้บอนุมติั 
5.9 เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงจา่ยออกจากทะเบียน/บญัชี 
5.10 รายงานตอ่  สตง. ทราบ 
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6. Flow Chart

 การตรวจสอบพสัดุประจ าปี

 

 

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

แจง้ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบติัหนา้ท่ี 

ตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ/พสัดุคงเหลือ/พสัดุช ารุด
เส่ือมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจ าเป็น 

จ าหน่ายตามวธีิการท่ีไดรั้บอนุมติั 

กรณีมีพสัดุช ารุดให้เจา้หนา้ท่ีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บญัชี 

รายงาน สตง. 

เสนอรายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง 

เสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

เสนอขออนุมติัจ าหน่าย 
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7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1 แบบพิมพจ์ดัซ้ือจดัจา้ง  
7.2  เกณฑคุ์ณลกัษณะของวสัดุ ครุภณัฑ์ 
7.3   บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื�อจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ หมวด 9 

ส่วนที�  3 และ  ส่วนที� 4



ชื่องำน     การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี สพป.เชียงราย เขต 2   กลุม่งานพสัด ุ

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี  ถกูต้องเป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบยีบก าหนด 

ตวัชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน  :   ร้อยละ9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน 
การปฏิบติัที่ถกูต้องของขัน้ตอนการตรวจสอบพสัดุประจ าปี  ตามที่ระเบยีบก าหนด 

ล ำดบัที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้ รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 เจ้าหน้าที่บนัทกึเสนอแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพสัดปุระจ าปี 1 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ ระยะเวลาอาจเปลีย่น
ได้ตามความ
เหมาะสมและปริมาณ
งานท่ีได้รับ 

2 เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ ได้รับการแต่งตัง้ทราบเพื่อปฏิบติัหน้าที่ 1 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

3  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตัง้ตรวจสอบการรับ-จ่าย พสัด/ุพสัดคุงเหลอื/พสัดชุ ารุด  เสื่อมสภาพ/สญูไปหรือหมดความจ าเป็น 30 วนัท าการ เจ้าหน้าที่พสัดุ 

4 เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และ สตง. 3 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

5 กรณีมพีสัดชุ ารุดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 15 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

6 เจ้าหน้าที่เสนอรายผลการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อ ผอ.สพท. สัง่การ 3 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

7 เสนอขออนมุติัจ าหน่าย 1 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

8 จ าหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนมุติั 60 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

9 เจ้าหน้าที่พสัดลุงจ่ายออกจากทะเบยีน/บญัชี 1 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 

10 รายงานส านกังานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 30 วนั เจ้าหน้าที่พสัดุ 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร  :  การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ
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1. ช่ืองาน
 การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 

2. วตัถุประสงค์

  เพื่อให้การขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุถูกตอ้งตามขั้นตอน พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ  
พ.ศ.  2518  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการปกครองดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  และจดัหา      
ผลประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ  พ.ศ.  2546 

3. ขอบเขตของงาน
 การขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ  ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ  พ.ศ.  2518  กฎกระทรวง

วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บ ารุงรักษา  ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ  
พ.ศ.  2546     แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการบริหารสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท า
คู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ค าจ ากดัความ
การข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ หมายถึง การรับรายการท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างมาลงทะเบียนท่ีราช

พสัดุโดยให้รหสัและหมายเลขส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น โดยผูมี้อ  านาจจดัท าทะเบียนท่ีราชพสัดุ
ลงนามรับรองเป็นหลกัฐาน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 การขอขึน้ทะเบียนทีร่าชพสัดุ
5.1  โรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีพสัดุของ สพป. ชร 2 จดัท าแบบ ทร.03, 04, 05
5.2  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.3  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2  ลงนามแจง้กรมธนารักษ/์ส านกังานธนารักษ์
5.4  ส านกังานธนารักษ์ แจง้ผลการน าขึ�นทะเบียนให้ สพป.ชร 2

5.5 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอ ผอ.ชร 2  ทราบ
5.6 เจา้หนา้ท่ีพสัดุเกบ็เอกสาร แบบ  ทร.03, 04, 05 ที�ส านกังาน

ธนารักษพ์ื�นที� ส่งกลบัมาไวเ้ป็นหลกัฐานและแจง้เจา้หนา้ท่ีทะเบียนสินทรัพย ์
บนัทึกสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS 
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6. Flow Chart

การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 

โรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีพสัดุของ  
 ส พป ชร.2 จดัท ํา แบบ  ทร.03,04,05 

   บนัทึกเสนอ  ผอ.สพป .ชร 2

   ลงนามแจก   สาํนกังานธนารักษ ์   

                  พื�นที�

จนท.ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส านกังานธนารักษ์พื�นที�  แจง้ผลการน าขึ�นทะเบียนให ้สพป..เชียงราย เขต 2

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เก็บเอกสาร และแจง้เจา้หนา้ท่ีทะเบียนสินทรัพย์
บนัทึกสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

บนัทึกเสนอ  ผอ.สพป.เชียงราย 2 ทราบ 
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7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

7.1  แบบ ทร.03, 04, 05 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ

8.1   พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ  พ.ศ.  2518   
 8.2    กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บ ารุงรักษา  ใช ้ และ         

จดัหาผลประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ  พ.ศ.  2546 



9.  แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน

ช่ืองำน      การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัด ุ สพป.เชียงราย เขต 2

(กล่มุงาน พสัด)ุ 

มำตรฐำนคุณภำพงำน  :   การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดถุกูต้องตามขัน้ตอนและระเบียบที่ก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :   ร้อยละการปฏิบตัิที่ถกูต้องของขัน้ตอนการขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้ รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีของ สพป.เชียงราย เขต 2 จดัท าแบบ ทร.03,04,05 3 วนั เจ้าหน้าที่พสัด ุ ระยะเวลา 
อาจเปลี่ยน 
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ 

2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารและระเบยีบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3 เจ้าหน้าท่ีบนัทกึเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ลงนามแจ้งสํานกังานธนารักษ์พื�นที� 30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4 สํานกังานธนารักษ์เชียงราย แจ้งผลการนําขึ�นทะเบียน
ให้ สพปเ.เชียงราย  เขต  2

15 วนั ธนารักษ์ 

5 บนัทกึเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ทราบ 30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

6 เจ้าหน้าที่พสัด ุเก็บเอกสารและแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์บนัทกึสินทรัพย์ในระบบ 30 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ช่ือเอกสาร  :  การขอใช้ที่ราชพสัดุ 
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1. ช่ืองาน
 การขอใช้ที่ราชพสัดุ  (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษาท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุ 

        ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม 
 และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

2. วตัถุประสงค์

  เพื่อใหก้ารขอใชท่ี้ราชพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง เป็นระบบ ตามขั้นตอน
ท่ีระเบียบก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ท่ีราชพสัดุ       ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง แต่ไม่รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานจะต้องจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. ค าจ ากดัความ
   การขอใชท่ี้ราชพสัดุ หมายถึง การขอใชท่ี้ราชพสัดุ ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519) 

ออกตามความในพระราชท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษาท่ีขอใช ้
ท่ีราชพสัดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  การขอใช้ที่ราชพสัดุ  (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษาท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุ 
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

1) จนท.งานท่ีราชพสัดุรับเร่ืองค าขอใชท่ี้ราชพสัดุ
2) จนท. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
3) จนท. บั นทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2  เพื�อพิจารณาสัง่การ
4) จนท. จดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหห้น่วยงานผูค้รอบครองท่ีราชพสัดุ
5) สพป.ชร 2  รับเร่ืองผลการพิจารณาการขอใชท่ี้ราชพสัดุจากหน่วยงานผู ้

ครอบครองและ ส านกังานธนารักษพ์ื�นที� ี

6) จนท. บั นทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2  รับทราบและพิจารณาสัง่การ
7) จนท.พสัดุบนัทึกทะเบียนคุมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง



           61 

6. Flow Chart
การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษาท่ีขอใชท่ี้

ราชพสัดุในความดูแลครอบครองของ กระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

จนท.งานพสัดุรับเร่ือง 

จนท. บั นทึกเสนอ ผอ.สพป. 
ชร. 2 เพื่อพิจารณาสัง่การ

จนท. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สพป.ชร 2 รับเร่ืองผลการพิจารณา

จนท. จดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้
หน่วยงานผูค้รอบครองท่ีราชพสัดุ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 
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7. แบบพมิพ์ทีใ่ช้

 7.1  แบบ ทบ.4 
7.2  บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   กฎกระทรวง  (พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชท่ีบญัญติัราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
8.2   หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0407/ว 90 ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2538 

จนท. บั นทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 
เพื่อรับทราบและพิจารณาสัง่การ 

จนท.งานท่ีราชพสัดุบนัทึกทะเบียนคุมเอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง 



9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน  การขอใช้ที่ราชพสัด ุ(การขอใช้ที่ราชพสัดขุองสถานศกึษาที่ขอใช้ที่ราชพสัดใุนความดแูลครอบครองของกระทรวง  

 ทบวง กรม และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 
สพป.เชียงราย เขต 2 

กล่มุงานพสัด ุ

มำตรฐำนคุณภำพ  :  การขอใช้ที่ราชพสัดเุป็นไปด้วยความเรียบร้อยถกูต้อง เป็นระบบ  ตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด 

ตัวชีว้ัดที่ส ำคัญของกระบวนงำน   :  ร้อยละการปฎิบตัิที่ถกูต้องของขัน้ตอนการขอใช้ที่ราชพสัด ุ
ล ำดับที่ ผังขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดของงำน เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 จนท.รับเร่ืองค าขอใช้ที่ราชพสัด ุ 10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ ระยะเวลา 
อาจเปลีย่น 
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

2 จนท.ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3 จนท.บนัทกึเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 เพ่ือพิจารณาสัง่การ 30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4 จนท.จดัสง่เอกสารที่เก่ียวข้องให้หนว่ยงานผู้ครอบครองดแูลพสัด ุ ภายใน 3 วนั เจ้าหน้าที่พสัด ุ

5 สพป.ชร.2 รับเร่ืองผลการพิจารณาขอใช้ท่ีราชพสัดจุากหนว่ยงาผู้ครอบครอง 
และ สํานกังานธนารักษ์พื�นที�

ไมเ่กิน 30 วนั เจ้าหน้าที่พสัด ุ

6 จนท.บนัทกึเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 เพ่ือรับทราบและพิจารณาสัง่การ 10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

7 จนท.บนัทกึทะเบียนคมุเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 20 – 30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

8 จนท.มอบส าเนาเร่ืองให้เจ้าหน้าที่พสัดเุพื่อบนัทกึในระบบสนิทรัพย์ (GFMIS) 20 – 30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 
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