คู่มือการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

คำนำ
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของกล่มุ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื�นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ าน
เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน กล่มุ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้ จดั ทํา
คูม่ ือ การปฏิบตั งิ านขึ�น
สําหรับค่มู ือการปฏิบตั งิ านฉบับนี� มีรายละเอียดของกระบวนงานและค่มู ือขั�นตอนการ
ปฏิบตั งิ านของกล่มุ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึง่ ได้ จากการวิเคราะห์ภารกิจงานของกล่มุ
บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อสามารถนําไปใช้ เป็ นค่มู ือในการปฏิบตั งิ านเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพ
กล่มุ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์
สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

1

ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การเบิกเงิน

2

1. ชื่ องาน
การเบิกเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง
เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. ขอบเขตของงาน
การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ ง
คลัง พ.ศ. 2551
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การเบิกเงิน
4.1.1 เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
4.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
4.1.3 เจ้าหน้าที่จดั ทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน
4.1.4 ผอ.สพป.หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย อนุมตั ิ
4.1.5 เจ้าหน้าที่บนั ทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก และ
วางเบิกในระบบอิเล็คทรอนิกส์
4.1.6 เจ้าน้าที่เสนอขออนุมตั ิ และผูไ้ ด้รับมอบหมายอนุมตั ิในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4.1.7 คลังจังหวัดอนุมตั ิคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3
5. Flow Chart
การเบิกเงิน
จนท.รับหลักฐานและบันทึก
ในทะเบียนฯ
คุมหลักฐานขอเบิก
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จนท.จัดทางบหน้ารายการขอเบิกและ
บันทึกขออนุมตั ิเบิก

ไม่ ถูกต้อง

ผอ.สพป.หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายอนุมตั ิ
ถูกต้ อง

จนท.บันทึกรายการวางเบิกใน
ทะเบียนคุมฯบันทึกขอเบิก

จนท.เสนอ ผอ.สพป.
หรื อผูท้ ี�ได้รับมอบหมาย อนุมตั ิ

คลังจังหวัดอนุมตั ิการเบิก

พิมพ์รายงานขอเบิกเงิน
จากระบบ GFMIS

4
6. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
6.1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
6.2 งบหน้ารายการขอเบิก
6.3 ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS
6.4 บันทึกข้อความ
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 3 การเบิกเงิน ส่ วนที่ 3
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สพป.เชียงราย เขต2
งานการเงิน

8. ชื�องาน การเบิกเงิน
มำตรฐำนคุณภำพงำน : การเบิกเงิน รวดเร็ว ถูกต้ อง เป็ นไปตามระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการเบิ
้
กเงินตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกทะเบียนคุมหลักฐาน
1
ขอเบิก

เวลำดำเนินกำร
3 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

40 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2

ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร

3

จัดทางบหน้ ารายการขอเบิก บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงิน
และเสนอ ผอ.สพป.หรือผู้ได้ รับมอบหมาย

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก

5 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

วางเบิกเงินในระบบ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

6

คลังจังหวัดอนุมตั ิการเบิก

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

7

คลังจังหวัดอนุมตั ิการเบิก

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

4

5

ไม่ ถูกต้ อง
ถูกต้ อง

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม
และปริมาณงานที่
ได้ รับ

6

ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การจ่ ายเงิน
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1. ชื่ องาน
การจ่ ายเงิน
2. วัตถุประสงค์
การจ่ายเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้องเป็ นระบบ
ั
ตามข้นตอนที
่ระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การจ่ายเงินเป็ นเช็ค
- การจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย
- การจ่ายเงินกรณี โอนเงินเข้าบัญชีผา่ นธนาคาร
ตามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น ส่ งคลั ง
พ.ศ. 2551 และ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ่ า ยเงิ น ในระบบ GFMIS ซึ่ งผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจะต้อ งจัด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจ่ ายเงินเป็ นเช็ค
1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่การเงินจัดทารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสัง่ จ่ายและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค
3. เสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็ นผู้อนุมตั ิและลงนามสัง่ จ่ายเช็ค
4. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเช็ค/โอนเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ รับเงิน
5. แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ รับเงินทราบ
6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่ งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บญั ชี
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6. Flow Chart
การจ่ ายเงิน
จนท.ตรวจสอบการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร

จนท.จัดทารายละเอียดการจ่าย/เขียนเช็คสั่งจ่าย
และบันทึกทะเบียนคุมเช็ค

ไม่ ถูกต้ อง
เสนอ ผอ.สพป. อนุมตั ิ
และสัง� จ่ายเช็ค
ถูกต้ อง
จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้ /ผูม้ ีสิทธิรับเงิน

แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ รับเงินทราบ

จนท.จัดส่ งทะเบียนคุมการจ่ายเช็คและ
หลักฐานการจ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่บญั ชี
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7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 ใบสาคัญคู่จ่าย (ใบสาคัญรับเงิน, ใบรับรองการจ่ายเงิน)
7.2 แบบคาขอเบิกที่มีช่องรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
7.3 สมุดเช็ค
7.4 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
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9. แบบฟอร์ มสรุ ปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การจ่ายเงิน

สพป.เชียงราย เขต 2
งาน การเงิน

มำตรฐำนคุณภำพงำน : การจ่ายเงิน เรียบร้ อย ถูกต้ องตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการจ่
้
ายเงิน ตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
ตรวจสอบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
1

จัดทารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสัง่ จ่ายและบันทึกทะเบียนคุม
เช็ค

เวลำดำเนินกำร
20 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

40 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

จ่ายเช็ค/โอนเงินให้ แก่เจ้ าหนี ้/ผู้มีสิทธิรับเงิน

40 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

5

แจ้ งการโอน/จ่ายเงินให้ แก่เจ้ าหนี ้/ผู้มีสิทธิรับเงิน

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

6

จัดส่งทะเบียนคุมการจ่ายและหลักฐานการจ่ายให้ เจ้ าหน้ าทีบ่ ญ
ั ชี

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

2

3

4

เสนอ ผอ.สพท.หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายเพื่ออนุมตั ิและลงนามสัง่ จ่าย
เช็ค

ไม่ ถูกต้ อง
ถูกต้ อง

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การรับเงิน
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1. ชื่ องาน
การรับเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื�อให้การรับเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องเป็ น
ระบบ และเป็ นไปตามระเบียบที�เกี�ยวข้อง
3. ขอบเขตของงาน
การรับเงินทัว่ ไป การรับเงินจากคลังจังหวัดและการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงิ นจากคลัง การเก็ บรั กษาเงิ นและการนาเงิ นส่ งคลัง พ.ศ. 2551 แต่ไม่รวมถึ งการรั บเงิ นในระบบ
GFMIS ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การรับเงินทัว่ ไป
5.1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็ จรับเงินเมื่อได้รับเงินสด หรื อได้รับการแจ้งการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
5.1.2 เจ้าหน้าที่สรุ ปการรับเงินโดยสลักหลังสาเนาใบเสร็ จรับเงินฉบับสุ ดท้าย เมื่อ
สิ้ นเวลารับเงินในวันนั้นๆ
5.1.3 เจ้าหน้าที่จดั ทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน และมอบเงินสดและหรื อ
เอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
5.1.4 เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอผูบ้ งั คับบัญชารับทราบการรับเงิน
5.1.5 เจ้าหน้าที่มอบใบเสร็ จรับเงินให้เจ้าหน้าที่บญั ชี เพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
5.1.6 บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS
5.2 การรับเงินจากคลัง
5.2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS
5.2.2 เจ้าหน้าที่บนั ทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง
5.2.3 เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอผูบ้ งั คับบัญชารับทราบการโอนเงินและสั่งการ
5.2.4 เจ้าหน้าที่รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก ส่ งเจ้าหน้าที่บญั ชีเพื่อบันทึก
รายการทางบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart
การรับเงินทัว่ ไป
จนท.การเงิน
ออกใบเสร็ จรับเงิน

จนท.การเงินสรุ ปการรับเงิน

จนท.การเงินจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน มอบเงินสด
และหรื อเอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ไม่ถูกต้อง

จนท.การเงินบันทึกเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบการรับเงิน
ถูกต้อง
จนท.การเงินมอบใบเสร็ จรับเงินให้
เจ้าหน้าที่บญั ชี

เจ้าหน้าที่บญั ชีบนั ทึกรับเงินในระบบ GFMIS
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การรับเงินจากคลัง
จนท.ตรวจสอบรายการรับเงิน
ในระบบ GFMIS

จนท.บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง
ไม่ถูกต้อง

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพท.
รับทราบการรับเงินและสั่งการ
ถูกต้อง
จนท.รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก
ส่ งเจ้าหน้าที่บญั ชีเพื่อบันทึกรายการทาง
บัญชีและทะเบียนทีเกี่ยวข้อง

7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 ใบเสร็ จรับเงินของ สพท.
7.2 รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
7.3 รายงานการโอนเงินจากระบบ GFMIS
7.4 รายงานทางการเงินของธนาคาร (E-Banking)
7.5 ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS
7.6 รายงานขอเบิกเงินจากคลัง
7.7 บันทึกข้อความ
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับเงินของส่ วนราชการ ส่ วนที่ 1 – 2
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9. แบบฟอร์ มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การรับเงิน
มำตรฐำนคุณภำพงำน : การรับเงิน เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด

สพป.เชียงราย เขต 2

ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการรั
้
บเงิน ตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน

เวลำ
ดำเนินกำร
5 นาที

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงานที่
ได้ รับ

1

ออกใบเสร็ จรับเงินเมื่อได้ รับเงินสด หรื อได้ รับแจ้ งการโอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคาร

2

สรุ ปการรับเงินโดยสลักหลังสาเนาใบเสร็ จรับเงินฉบับสุดท้ าย
เมื่อสิ ้นเวลารับเงินในวันนัน้ ๆ

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

3

จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน และมอบเงินสดและหรื อ
เอกสารแทนตัวเงินให้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

บันทึกเสนอผู้บงั คับบัญชาทราบ

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

มอบใบเสร็ จรับเงินให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีเพื่อบันทึกรายการทาง
บัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง

10 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

4
5
6

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การเก็บรักษาเงิน
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1. ชื่ องาน
การเก็บรักษาเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเก็บรักษาเงิน เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง เป็ นระบบตามขั้นตอนที่
ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่ งคลัง พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการเก็บรักษาเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทา
คู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาเงิน
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การรับจ่ายเงินของ สพป.
5.2 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ลงนามแต่งตั�ง
5.3 เจ้าหน้าที่การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
5.4 เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินและรายงานเงินคงเหลือประจําวันส่งมอบคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจสอบ
5.5 เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตูน้ ิ รภัย กรรมการฯ ลง
ลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
5.6 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก เสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อทราบ
5.7 กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อบนกระดาษปิ ดทับหรื อประจําตราครั่ง
5.8 วันทําการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไป
จ่าย และลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

19

6. Flow Chart
การเก็บรักษาเงิน
ั
เสนอแต่งต้งคณะกรร
มการเก็บรักษาเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ สพป.

ผอ.สพป. ชร 2 ลงนามแต่งต้งั

จนท. การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการรักษาเงิน

จนท.การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตูน้ ิรภัย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ
กรรมการฯ ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 เพื่อทราบ

กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อบนกระดาษปิ ดทับ
หรื อประจาตราครั่ง

วันทาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบส่ งเงินให้
จนท.การเงินรับไปจ่ายและลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน
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7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
7.2 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 7 การเก็บรักษาเงินของส่ วนราชการ ส่ วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน
ส่ วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน
ส่ วนที่ 3 การเก็บรักษาเงิน
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9. แบบฟอร์ มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การเก็บรักษาเงิน

สพป.เชียงราย เขต 2 กลุ่มการเงิน

มำตรฐำนคุณภำพงำน : การเก็บรักษาเงิน เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละของการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง ตามขันตอนการเก็
้
บรักษาเงิน ตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
แต่งตังคณะกรรมการเก็
้
บรักษาเงินและเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารการับจ่ายเงินของ สพท.
1

เวลำดำเนินกำร
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

2

ผอ.สพท. ลงนามแต่งตัง้

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

3

จนท. การเงินมอบกุญแจให้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

4
5

จนท.การเงินนาเงินและรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ส่งมอบคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ
จนท.การเงินนาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย กรรมการฯลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน

20 นาที
20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

6

จนท.การเงิน บันทึกเสนอ ผอ.สพท.เพื่อทราบ

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

7

กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อบนกระดาษปิ ดทับหรื อประจาตราครั่ง

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

8

วันทาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินรับไปจ่าย และลงลายมือชื่อใน
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม
และปริ มาณงานที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การนาเงินส่ งคลัง
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1. ชื่ องาน
การนาเงินส่ งคลัง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การนาเงินส่งคลังของสพป.เชียงราย เขต 2 ไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้องเป็ น
ั
ระบบตามข้นตอนที
่ระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การนาเงินส่ งคลังและาากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงิ นส่ งคลัง พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึ งการนาเงิ นส่ ง ในระบบ GFMIS ซึ่ งผูป้ ฏิ บตั ิงาน
จะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กำรนำเงินส่ งคลัง
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐานและจานวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
5.2 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของประเภทและจานวนเงินที่นาส่ง
5.3 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกเสนออนุมตั ิ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นําเงินส่งคลัง
5.4 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายนาเงินส่งคลังโดยนําฝากเข้าบัญชี
กระทรวงการคลังที่ธนาคารกรุ งไทย
5.5 เจ้าหน้าที่การเงินมอบหลักฐานการนาส่ งให้เจ้าหน้าที่บญั ชีบนั ทึกในทะเบียนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart
การนาเงินส่ งคลัง
เจ้าหน้าที่การเงินรับหลักฐานและ
จานวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง
ของประเภทและจานวนเงินที่นาส่ ง
ไม่ถูกต้อง
จนท.บันทึกเสนออนุมตั ิ
ผอ.สพป.ชร.2 นาเงินส่ งคลัง
ถูกต้อง
นาเงินส่ งคลังโดยนาเงินาากบัญชีเข้าบัญชี
กระทรวงการคลังที่ธนาคารกรุ งไทยฯ
มอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่บญั ชี
บันทึกรายการทางบัญชี
7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 ใบนาส่ งเงิน
7.2 ใบนาาากเงิน(Pay-in slip)
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 8 การนาเงินส่ งคลังและาากคลัง
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9. แบบฟอร์ มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การนาเงินส่งคลัง

สพป.เชียงราย เขต 2 กลุ่ม การเงิน

มำตรฐำนคุณภำพงำน : การนาเงินส่งคลัง เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการน
้
าเงินส่งคลัง ตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เจ้ าหน้ าที่การเงินรับหลักฐานและจานวนเงินจากคณะกรมการเก็บรักษาเงิน
1

2

3

เวลำดำเนินกำร
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ตรวจสอบความถูกต้ องของประเภทและจานวนเงิน
ที่นาส่ง

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

บันทึกเสนอขออนุมตั ิ ผอ.สพท. นาเงินส่งคลัง

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

นาเงินฝากเข้ าบัญชีกระทรวงการคลังที่ธนาคารกรุงไทย

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

มอบหลักฐานการนาส่งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีบนั ทึกรายการ
ทางบัญชี

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ไม่ถกู ต้ อง

4

5

ถูกต้ อง

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม
และปริ มาณงานที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การกันเงิน
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1. ชื่ องาน
การกันเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การกันเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง เป็น
ั
ระบบตามข้นตอนที
�ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการกันเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้อง
จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ตรวจสอบรายการก่อหนี้ ผกู พัน
ตรวจสอบระยะเวลาส่ งมอบงานและการตรวจรับ
ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้เบิกเงิน
กรณี วงเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท (การจ่ายเงินเป็ นงวด ๆ) ทาหนังสื อแจ้ง สพฐ.
กรณี วงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ถือว่าได้รับการกันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว
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6. Flow Chart
การกันเงิน

ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผกู พัน

ตรวจสอบระยะเวลาส่ งมอบงานและการตรวจรับ

ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้เบิกเงิน

กรณี วงเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท(การจ่ายเงินเป็ นงวดๆ)
ทาหนังสื อแจ้ง สพฐ.

กรณี วงเงินคงเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ถือ
ว่าได้รับการกันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว
7. แบบพิมพ์ที่ใช้

7.1 ทะเบียนคุมเงินประจางวดส่ วนจังหวัด
7.2 สัญญาซื้ อ/สัญญาจ้าง
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 9 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
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9. แบบฟอร์ มสรุ ปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน
การกันเงิน
มำตรฐำนคุณภำพงำน : การกันเงิน เรียบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการกั
้
นเงิน ตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
ตรวจสอบรายการก่อหนี ้ผูกพัน
1

สพป.เชียงราย เขต 2

เวลำดำเนินกำร
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2

ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

3

ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้ เบิกเงิน

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

4

กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท (การจ่ายเงินเป็ นงวด ๆ)
ทาหนังสือแจ้ ง สพฐ.

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

5

กรณีวงเงินคงเหลือตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป ถือว่าได้ รับการกันเงิน
จากระบบ GFMIS แล้ ว

5 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การยืมเงิน
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1. ชื่ องาน
การยืมเงิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การยืมเงินของ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง เป็ นระบบ
ั
ตามข้นตอนที
่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 และ แต่ ไ ม่ รวมถึ ง การยื ม เงิ น ในระบบ GFMIS ซึ่ งผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านจะต้อ งจัด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การยืมเงิน
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยืม
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืม
5.3 เสนอขออนุมตั ิต่อ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
5.4 ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
5.5 บันทึกรายการขอเบิกกรณี ยมื เงินราชการ
5.6 จ่ายเงินให้กบั ผูย้ มื เงินตามสัญญา
5.7 รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่บญั ชี
5.8 เมื่อลูกหนี�ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารขออนุมตั ิ
ั
5.9 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้อมท้งออกใบรั
บใบสาคัญ/ใบเสร็ จรับเงิน
5.10 รวบรวมหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่บญั ชี
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6. Flow Chart
การยืมเงิน
ผูข้ อยืมเงิน

จนท.การเงินรับเอกสารฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

ไม่ ถูกต้อง

เสนอขออนุมตั ิ
ต่อ ผอ.สพป.ชร 2
ถูกต้ อง

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
บันทึกรายการขอเบิก

จ่ายเงินให้กบั ผูย้ มื เงินตามสัญญา

รวบรวมเอกสารส่ งเจ้าหน้าที่บญั ชี

เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมตั ิ

บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็ จรับเงิน

รวบรวมหลักฐานส่ งเจ้าหน้าที่บญั ชี
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7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

บันทึกขออนุมตั ิการยืมเงิน และประมาณการยืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
คู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก
ใบรับใบสาคัญ
ใบเสร็ จรับเงิน

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม
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9. แบบฟอร์ มสรุปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การยืมเงิน

สพป.เชียงราย เขต 2

มำตรฐำนคุณภำพงำน : การยืมเงิน เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง เป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอน
้
การยืมเงิน เป็ นระบบตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เจ้ าหน้ าที่การเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยืม
1

เวลำดำเนินกำร
5 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน

10 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

5

บันทึกรายการขอเบิก

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

6

20 นาที
1 วัน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

7

จ่ายเงินให้ กบั ผู้ยืมเงินตามสัญญา (กรณียืมเงินทดรองราชการ)
กรณียืมเงินงบประมาณ เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกขอนุมตั ิเบิก
ผอ.สปอ.อนุมตั ิ เบิก และเจ้ าหน้ าที่วางเบิกในระบบอิเล็คทรอนิกส์
รวบรวมเอกสารส่งเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

20 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

8

เมื่อลูกหนี ้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย (ถ้ ามี)เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารขออนุมตั ิ

ตามระยะเวลาที่ระบุใน
สัญญา

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

9

เจ้ าหน้ าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้ อมทัง้ ออกใบรับใบสาคัญ/ใบเสร็ จรับเงิน

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

10

จัดส่งหลักฐานการจ่ายให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

ผู้ขอยืมเงิน

2

3
4

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

ไม่ ถูกต้ อง

เสนอขออนุมตั ิ ต่อ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2

ถูกต้ อง

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสมและ
ปริ มาณงานที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้ าง
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1. ชื่ องาน
การจัดซื้อ/จัดจ้ าง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ทนั ตามกาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้และดาเนิ นการจัดซื้ อ จัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบียบ
3. ขอบเขตของงาน
งานจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2549 แต่ไม่รวมถึงการ
ดาเนิ น การในระบบ GFMIS ซึ่ งผูป้ ฏิ บ ัติง านจะต้องจัด ท าคู่ มื อการปฏิ บ ัติงานของตนเองตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมายงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การจัดซื้อจัดจ้ าง
5.1 สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของกลุ่มใน สพป. เชียงราย เขต 2
5.2 วางแผนกําหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที�จะใช้ดําเนินการ
5.3 ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรู ปรายการของพัสดุที�ตอ้ งการจัดซื้อจัดจ้าง
5.4 จัดทํารายงานขอซื�อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ
5.5 ดําเนินการจัดซื�อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที�ได้รับความเห็นชอบ /จัดทํา e - GP
5.6 จัดทําสัญญาหรื อข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผูข้ าย/ทําใบ PO
5.7 บริ หารสัญญา
5.8 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที�ระเบียบฯ กําหนด / ตรวจรับในระบบGFMIS
5.9 จัดทารายงานเสนอผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เพื�อทราบผลการพิจารณา
5.10 มอบเรื�องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที�การเงินเบิกเงินเพื�อจ่ายผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
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6. Flow Chart
การจัดซื้อจัดจ้ าง
สารวจความต้องการ

วางแผน/กาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ

ตรวจสอบตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
แบบรู ปรายการของพัสดุที่ตอ้ งการจัดซื้ อจัดจ้าง
ไม่ ถูกต้อง

จัดทารายงานขอซื้ อ/จ้าง/ขอความเห็นชอบ
ถูกต้ อง

ดาเนินการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ตามวิธีที่ได้รับความเห็นชอบ / e-GP

จัดทาสัญญาหรื อข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผูข้ าย/ทาใบ PO

บริ หารสัญญา
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ตรวจรับพัสดุในเวลาที่ระเบียบกาหนด/
ตรวจรับในระบบ GFMIS

ไม่ ถูกต้อง

จนท.พัสดุจดั ทารายงานเสนอ
ผอ.สพป.ชร 2 เพื�อทราบ
ถูกต้ อง

มอบเรื่ องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงิน

7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 แบบฟอร์มการจัดซื้ อจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะ/แบบรู ปรายการ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การจัดซื�อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื� อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี และหนังสื อสัง� การที�เกี�ยวข้อง
คู่มือปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
คูม่ ือระบบจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – Government Procurement :
e - GP)
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9. แบบฟอร์ มสรุ ปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การจัดซื ้อ/จัดจ้ าง

สพป.เชียงราย เขต 2
(กล่มุ งานพัสดุ)

มำตรฐำนคุณภำพงำน : เพื่อให้ การจัดหาพัสดุทนั ตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้ และดาเนินการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ถูกต้ องตามระเบียบ
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการจั
้
ดหาพัสดุและถูกต้ องตามระเบียบ
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
สํารวจความต้ องการใช้ พสั ดุของกล่มุ ใน สพป.เชียงราย เขต 2
1

เวลำดำเนินกำร
5 วันทาการ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2

วางแผน กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ ดาเนินการ

3

ตรวจสอบเกณฑ์คณ
ุ ลักษณะแบบรูปรายการ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

จัดทารายงานขอซื ้อ/จ้ าง เสนอขอความเห็นชอบ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

ตามวิธีการซื ้อ-จ้ าง

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

4

5

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ดาเนินการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ตามวิธีการที่ได้ รับความเห็นชอบ
จัดทา e - GP

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนได้ ตาม
ความเหมาะสม
และปริมาณงาน
ที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
:
ชื่ อเอกสาร

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
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1. ชื่ องาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุ มพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ )ถูกต้องเป็ นระบบตามขั้นตอนที่
ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงการดาเนิ นการในระบบ GFMIS ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การเก็บรักษาพัสดุ
5.1. เจ้าหน้าที่พสั ดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2. เจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกเสนอผอ.สพป. เชียงราย เขต 2 เพื่อทราบและสัง่ การ
5.3. เจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
5.4. เจ้าหน้าที่พสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชี
หรื อทะเบียนคุม
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6. Flow Chart
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าที่พสั ดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกเสนอ
ผอ.สพป.ชร.2 เพื่อทราบและสัง่ การ
เจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชีวสั ดุ

เจ้าหน้าที่พสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุ

7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 ทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื� อจัดจ้างและบริ หารพัสดุภาครัฐ หมวด 9 ส่ วนที� 1
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สพป.เชียงราย เขต 2
(กล่มุ งานพัสดุ)

ชื่องำน การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)

มำตรฐำนคุณภำพงำน : การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ถูกต้ องเป็ นระบบตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องของขันตอนการควบคุ
้
มพัสดุ (การเก็บรักษา) ตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่ ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
15 นาที
1
2

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและสัง่ การ

ภายใน 1 วัน

3

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี/วัสดุ

ภายใน 1 วัน

4

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุ

ภายใน 1 วัน

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ระยะเวลา
อาจเปลี่ยน
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ได้ ตาม
ความ
เหมาะสม
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ และปริมาณ
งานที่ได้ รับ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
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ประเภทเอกสาร :
:
ชื่ อเอกสาร

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
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1. ชื่ องาน
การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การยืมพัสดุ ถูกต้องเป็ นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การยืมพัสดุ ประกอบด้วย การยืม และการควบคุ ม แต่ ไม่ รวมถึ งการดาเนิ นการใน
ระบบ GFMIS ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การยืม
5.1 ผูย้ มื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์
5.3 บันทึกเสนอผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 สัง� การ
5.4 เจ้าหน้าที่ควบคุมการยืมการส่ งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกาหนด
5.5 เจ้าหน้าที่บนั ทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart
การยืมพัสดุ
ผูย้ มื ทาใบยืมต่อเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

ไม่ถูกต้อง

บันทึกเสนอ
ผอ.สพป.ชร 2 สัง่ การ
ถูกต้อง

ควบคุมการยืม การส่ งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกาหนด

บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 ใบยืมพัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและบริ หารพัสดุภาครัฐ หมวด 9 ส่ วนที� 2

47
6. Flow Chart
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าที่พสั ดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกเสนอ
ผอ.สพป.ชร 2 เพื่อทราบและสัง่ การ
เจ้าหน้าที่พสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชีวสั ดุ

เจ้าหน้าที่พสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุ

7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 ทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื� อจัดจ้างและบริ หารพัสดุภาครัฐ หมวด 9 ส่ วนที� 1
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สพป.เชียงราย เขต 2
ชื่องำน การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
มำตรฐำนคุณภำพงำน : เพื่อให้ การจัดหาพัสดุทนั ตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้ และดาเนินการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ถูกต้ องตามระเบียบ
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการจั
้
ดหาพัสดุและถูกต้ องตามระเบียบ
ลำดับที่ ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
ผู้ยืมทาใบยืมต่อเจ้ าหน้ าที่
1
10 นาที
2

3
4

5

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

10 นาที

บันทึกเสนอ ผอ.สพท.. สัง่ การ

30 นาที

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ระยะเวลา
อาจเปลี่ยน
ได้ ตาม
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ความ
เหมาะสม
และปริมาณ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
งานที่ได้ รับ

เจ้ า หน้ าที่ ค วบคุม ระยะเวลาการยื ม การส่ง คื น พัส ดุ
ให้ เป็ นไปตามกาหนด

ตามระยะเวลาในใบยืมพัสดุ

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

บันทึกเอกสารการยืม/การส่งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

15 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
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1. ชื่ องาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจาปี ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัส ดุ พ.ศ. 2535 แต่ ไ ม่ รวมถึ งการดาเนิ นการในระบบ GFMIS ซึ่ งผู ป้ ฏิ บ ัติงานจะต้องจัดท าคู่ มื อการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบพัสดุประจาปี
5.1
5.2
5.3

เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
เจ้าหน้าที่แจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบตั ิหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชารุ ดเสื่ อมสภาพ
/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น
5.4 เจ้าหน้าที�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และรายงาน สตง.
ั
5.5 กรณี มีพสั ดุชํารุ ดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งต้งคณะกรรมการสอบหาข้
อเท็จจริ ง
5.6 เจ้าหน้าทีี�เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพื่อผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 สัง� การ
5.7 เสนอขออนุมตั ิจําหน่าย
5.8 จําหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมตั ิ
5.9 เจ้าหน้าที่พสั ดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
5.10 รายงานต่อ สตง. ทราบ
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6. Flow Chart

การตรวจสอบพัสดุประจาปี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
แจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบตั ิหน้าที่
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชารุ ด
เสื่ อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจาเป็ น
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

กรณี มีพสั ดุชารุ ดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง
เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ ง
เสนอขออนุมตั ิจาหน่าย

จาหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมตั ิ
เจ้าหน้าที่พสั ดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

รายงาน สตง.

52
7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 แบบพิมพ์จดั ซื้ อจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและบริ หารพัสดุภาครัฐ หมวด 9
ส่ วนที� 3 และ ส่ วนที� 4
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ชื่องำน การตรวจสอบพัสดุประจาปี
มำตรฐำนคุณภำพงำน : การตรวจสอบพัสดุประจาปี ถูกต้ องเป็ นระบบตามขั ้นตอนที่ระเบียบกาหนด

สพป.เชียงราย เขต 2 กลุม่ งานพัสดุ

ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละ9. แบบฟอร์ มสรุ ปมำตรฐำนงำน
การปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขั ้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามที่ระเบียบกาหนด
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกเสนอแต่งตั ้งเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
1

เวลำดำเนินกำร
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

30 วันทาการ

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผู้ได้ รับการแต่งตั ้งทราบเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่

3

เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับแต่งตั ้งตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชารุด เสื่อมสภาพ/สูญไปหรื อหมดความจาเป็ น

4

เจ้ าหน้ าที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และ สตง.

3 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

5

กรณีมพี สั ดุชารุดให้ เจ้ าหน้ าที่เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบหาข้ อเท็จจริ ง

15 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

6

เจ้ าหน้ าที่เสนอรายผลการสอบหาข้ อเท็จจริ งเพื่อ ผอ.สพท. สัง่ การ

3 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

7

เสนอขออนุมตั ิจาหน่าย

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

8

จาหน่ายตามวิธีการที่ได้ รับอนุมตั ิ

60 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

9

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

1 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

10

รายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

30 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

หมำยเหตุ
ระยะเวลาอาจเปลีย่ น
ได้ ตามความ
เหมาะสมและปริ มาณ
งานที่ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การขอขึน้ ทะเบียนที่ราชพัสดุ
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1. ชื่ องาน
การขอขึน้ ทะเบียนที่ราชพัสดุ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องตามขั้นตอน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารปกครองดู แล บ ารุ งรั ก ษา ใช้ และจัด หา
ผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2546 แต่ไม่รวมถึงการดาเนินการบริ หารสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทา
คู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หมายถึ ง การรับรายการที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างมาลงทะเบียนที่ราช
พัสดุโดยให้รหัสและหมายเลขสาหรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างนั้น โดยผูม้ ีอานาจจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
ลงนามรับรองเป็ นหลักฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การขอขึน้ ทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
5.1 โรงเรี ยน/เจ้าหน้าที่พสั ดุของ สพป. ชร 2 จัดทาแบบ ทร.03, 04, 05
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.3 เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 ลงนามแจ้งกรมธนารักษ์/สานักงานธนารักษ์
5.4 สานักงานธนารักษ์แจ้งผลการนาขึ�นทะเบียนให้สพป.ชร 2
5.5 เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอ ผอ.ชร 2 ทราบ
5.6 เจ้าหน้าที่พสั ดุเก็บเอกสาร แบบ ทร.03, 04, 05 ที�สานักงาน
ธนารักษ์พื�นที� ส่งกลับมาไว้เป็ นหลักฐานและแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสิ นทรัพย์
บันทึกสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS
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6. Flow Chart
การขอขึน้ ทะเบียนที่ราชพัสดุ
โรงเรี ยน/เจ้าหน้าที่พสั ดุของ
สพป ชร.2 จัดทํา แบบ ทร.03,04,05

จนท.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่เห็นชอบ

บันทึกเสนอ ผอ.สพป .ชร 2
ลงนามแจกสํานักงานธนารักษ์
พื�นที�
เห็นชอบ

สานักงานธนารักษ์พ�ืนที� แจ้งผลการนาขึ�นทะเบียนให้ สพป..เชียงราย เขต 2
บันทึกเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย 2 ทราบ

เจ้าหน้าที่พสั ดุ เก็บเอกสาร และแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสิ นทรัพย์
บันทึกสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS
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7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 แบบ ทร.03, 04, 05
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บารุ งรักษา ใช้ และ
จัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
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9. แบบฟอร์ มสรุ ปมำตรฐำนงำน
สพป.เชียงราย เขต 2
(กล่มุ งาน พัสดุ)

ชื่องำน การขอขึ ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
มำตรฐำนคุณภำพงำน : การขอขึ ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถกู ต้ องตามขันตอนและระเบี
้
ยบที่กาหนด

ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการขอขึ
้
้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ลำดับที่
ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1
โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ของ สพป.เชียงราย เขต 2 จัดทาแบบ ทร.03,04,05

เวลำดำเนินกำร
3 วัน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ลงนามแจ้งสํานักงานธนารักษ์ พนื� ที�

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

สํานักงานธนารักษ์ เชียงราย แจ้งผลการนําขึ�นทะเบียน
ให้ สพปเ.เชียงราย เขต 2

15 วัน

ธนารักษ์

5

บันทึกเสนอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ทราบ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

6

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ เก็บเอกสารและแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทะเบียนสินทรัพย์บนั ทึกสินทรัพย์ในระบบ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2

3

4

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

หมำยเหตุ
ระยะเวลา
อาจเปลี่ยน
ได้ ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้ รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชื่ อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การขอใช้ ที่ราชพัสดุ
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1. ชื่ องาน
การขอใช้ ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง เป็ นระบบ ตามขั้นตอน
ที่ระเบียบกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อง แต่ ไ ม่ รวมถึ งการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ใ นระบบ GFMIS ซึ่ งผูป้ ฏิ บ ัติง านจะต้องจัด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คาจากัดความ
การขอใช้ที่ราชพัสดุ หมายถึง การขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)
ออกตามความในพระราชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้
ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอใช้ ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)
1) จนท.งานที่ราชพัสดุรับเรื่ องคาขอใช้ที่ราชพัสดุ
2) จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จนท. บั นทึกเสนอผอ.สพป.ชร 2 เพื�อพิจารณาสัง่ การ
4) จนท. จัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผูค้ รอบครองที่ราชพัสดุ
5) สพป.ชร 2 รับเรื่ องผลการพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุจากหน่วยงานผู ้
ครอบครองและสานักงานธนารักษ์พ�ืนที�ี
6) จนท. บั นทึกเสนอผอ.สพป.ชร 2 รับทราบและพิจารณาสัง่ การ
7) จนท.พัสดุบนั ทึกทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart
การขอใช้ ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่
ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

จนท.งานพัสดุรับเรื่ อง

จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ถูกต้อง
จนท. บั นทึกเสนอผอ.สพป.
ชร. 2 เพื่อพิจารณาสัง่ การ
ถูกต้อง
จนท. จัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
หน่วยงานผูค้ รอบครองที่ราชพัสดุ

สพป.ชร 2 รับเรื่ องผลการพิจารณา
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จนท. บั นทึกเสนอผอ.สพป.ชร 2
เพื่อรับทราบและพิจารณาสัง่ การ

จนท.งานที่ราชพัสดุบนั ทึกทะเบียนคุมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

7. แบบพิมพ์ทใี่ ช้
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชที่บญั ญัติราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407/ว 90 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538
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9. แบบฟอร์ มสรุ ปมำตรฐำนงำน
ชื่องำน การขอใช้ ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น)
มำตรฐำนคุณภำพ : การขอใช้ ที่ราชพัสดุเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยถูกต้ อง เป็ นระบบ ตามขันตอนที
้
่ระเบียบกาหนด
ตัวชีว้ ัดที่สำคัญของกระบวนงำน : ร้ อยละการปฎิบตั ิที่ถกู ต้ องของขันตอนการขอใช้
้
ที่ราชพัสดุ
ลำดับที่ ผังขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดของงำน
1
จนท.รับเรื่ องคาขอใช้ ที่ราชพัสดุ

สพป.เชียงราย เขต 2
กล่มุ งานพัสดุ

เวลำดำเนินกำร
10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

จนท.ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 เพื่อพิจารณาสัง่ การ

30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

จนท.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ หน่วยงานผู้ครอบครองดูแลพัสดุ

ภายใน 3 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

5

สพป.ชร.2 รับเรื่ องผลการพิจารณาขอใช้ที่ราชพัสดุจากหน่วยงาผู้ครอบครอง
และ สํานักงานธนารักษ์ พื�นที�

ไม่เกิน 30 วัน

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

6

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ชร 2 เพื่อรับทราบและพิจารณาสัง่ การ

10 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

7

จนท.บันทึกทะเบียนคุมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง

20 – 30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

8

จนท.มอบสาเนาเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเพื่อบันทึกในระบบสินทรัพย์ (GFMIS)

20 – 30 นาที

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2
3
4

ไม่ถกู ต้ อง
ถูกต้ อง

หมำยเหตุ
ระยะเวลา
อาจเปลีย่ น
ได้ ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงานที่
ได้ รับ

