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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็ น 8 กลุ่ม และออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเป็ น 7 กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน สานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
ได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของทุกกลุ่มขึ้น
สาหรับคู่มือการปฏิบตั ิงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ซ่งึ ได้จากการวิเคราะห์อานาจ หน้าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชี งาน
บริ หารพัสดุ งานบริ หารสินทรัพย์ และงานอืน่ ๆที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้นเพื่อให้ได้คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ฉบับนี้ และ
สามารถนาไปใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพจึง
ต้องอาศัย การวิพากษ์ ตรวจสอบ แก้ไขจากผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละงาน เพื่อให้คู่มือมี
ความถูกต้องสมบูรณ์ และครอบคลุมภารกิจงานต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทางานที่ดาเนินการ
จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานกลุ่มบริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคณะผูว้ ิพากษ์คู่มือจากภูมิภาคต่างๆ ไว้
ณ โอกาสนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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สำรบัญ
เรื่ อง
คานา
สารบัญ
ภารกิจของกลุ่มบริ หารงานการเงินและสินทรัพย์
แผนภูมิ
ส่ วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ ภำรกิจงำน
1.1 งำนกำรเงิน
1.1.1 การเบิกเงิน
1.1.2 การจ่ายเงิน
1.1.3 การยืมเงิน
1.1.4 การรับเงิน
1.1.5 การเก็บรักษาเงิน
1.1.6 การนาเงินส่งคลัง
1.1.7 การกันเงิน
1.2 งำนบัญชี
1.2.1 สมุดเงินสด/ใบสาคัญการลงบัญชีดา้ นรับ
1.2.2 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสาคัญการลงบัญชีดา้ นรับ
1.2.3 สมุดเงินสด/ใบสาคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
1.2.4 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสาคัญการลงบัญชีดา้ นจ่าย
1.2.5 สมุดรายวันเงินรับ
1.2.6 สมุดรายวันเงินจ่าย
1.2.7 สมุดรายวันทัว่ ไป
1.2.8 ใบสาคัญการลงบัญชีดา้ นทัว่ ไป
1.2.9 สมุดบัญชีแยกประเภท
1.2.10 การรับและการนาส่งเงิน
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1.2.12 รายงานการเงิน
1.2.13 การจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
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1.4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
1.4.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ(การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง
ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ(การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง
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ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
1.4.4 การขอรื้ อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
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ภารกิจกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีออำนานาจหนทาที่อัดังตงตไอำไปนอน
- การดังนาเนนนงานเกอัยวกตบงานบรนหารการเงนน
- ดังนาเนนนงานเกอัยวกตบงานบรนหารงานบตญชอ
- ดังนาเนนนงานเกอัยวกตบงานบรนหารงานพัตสดังด
- ดังนาเนนนงานเกอัยวกตบงานบรนหารงานบรนหารสนนที่รตพัยย
- ใหทคนาปรกกษาสถานศึกกษาเกอัยวกตบการดังนาเนนนงานบรนหารการเงนน งานบตญชอ งานพัตสดังดและงาน
บรนหารสนนที่รตพัยย
- ปฏนบตตนงานรไ วมีกตนหรือำสนตบสนดนการปฏนบตตนงานขอำงหนไวยงานอำืันที่อัเกอัยวขทอำงหรือำที่อัไดังทรตบมีอำบ
หมีาย
1.1 งานการเงิน
1.1.1 การเบนกเงนน
1.1.2 การจไายเงนน
1.1.3 การยืมีเงนน
1.1.4 การรตบเงนน
1.1.5 การเก็บรตกษาเงนน
1.1.6 การนนาเงนนสไ งคลตง
1.1.7 การกตนเงนน
1.2 งานบัญชี
1.2.1 สมีดดังเงนนสดัง/ใบสนาคตญการลงบตญชอดังทานรตบ
1.2.2 สมีดดังเงนนฝากธนาคาร/ใบสนาคตญการลงบตญชอดังทานรตบ
1.2.3 สมีดดังเงนนสดัง/ใบสนาคตญการลงบตญชอดังทานจไาย
1.2.4 สมีดดังเงนนฝากธนาคาร/ใบสนาคตญการลงบตญชอดังทานจไาย
1.2.5 สมีดดังรายวตนเงนนรตบ
1.2.6 สมีดดังรายวตนเงนนจไาย
1.2.7 สมีดดังรายวตนที่ตวั ไป
1.2.8 ใบสนาคตญการลงบตญชอดังทานที่ตวั ไป
1.2.9 สมีดดังบตญชอแยกประเภที่
1.2.10 การรตบและการนนาสไ งเงนน
1.2.11 การลงที่ะเบอยนคดมีฎอกา
1.2.12 รายงานการเงนน
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แผนภูมิแสดงการเบิกเงิน
งบกลาง
-ค่ารักษา-ไข้นนอก
-ค่ารักษา-ไข้นใน
-ค่าการศึกษาบุตร
-บำาเหนจจบำานาญ
-บำาเหนจจตกทอด
-เงินช่วยพิเศษ
-กบข้.
-กสจ

งบดำาเนินงาน
ค่าวัสดุ
-วัสดุสำานักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุส้ ินเปลืองอื่น ๆ

งบบุคลากร

งบดำาเนินงาน

-เงินเดือน/ค่าจนาง
-เงินประจำาตำาแหน่ง
-เงินวิทยฐานะ
-เงินค่าตอบแทนฯ
-เงินพื้นที่พเิ ศษ
-ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

งบดำาเนินงาน

ค่าตอบแทน
-ค่าเช่าบนาน
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จนาง
และควบคุมงานค่าตอบแทนอื่น ๆ

งบดำาเนินงาน

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟนา
-ค่านำ้าประปา
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าไปรษณีย์โทรเลข้
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จัดทำาเอกสารข้อเบิก (ดำาเนินการที่ สพท.)

-จัดทำาแบบข้อรับบำาเหนจจบำานาญ ฯลฯ
- กบข้.,กสจ.
-จัดทำาแบบเบิกเงินเดือน/ค่าจนาง/ประจำาตำาแหน่ง/
วิทยฐานะ/ค่าตอบแทน/เงินพื้นที่พิเศษ
-อนุมัติการเบิกค่าเช่าบนาน
-อนุมัติสัญญายืมเงินราชการ
-การจัดซื้อ/จัดจนาง ตามระเบียบพัสดุ
-ฯลฯ

ค่าใชนสอย
-เงินสมทบประกันสังคม
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ
-เบี้ยประชุม
-คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมฯ
-คชจ.เกี่ยวกับการสอบแข้่งข้ันบุคคลเปจนเจนาหนนาที่รัฐฯ
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
-ค่าจนางเหมาบริการ

-ค่าครุภัณฑ์
-ค่าสิ่งก่อสรนาง
-ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรนาง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบรายจ่ายอื่น

รับเอกสารข้อเบิกจากสถานศึกษา (ดำาเนินการที่สถานศึกษา)

ตรวจสอบงบประมาณ/ความถูกตนอง
ข้ออนุมัติ ผอ.สพท.
จัดทำางบหนนาและเอกสารที่เกี่ยวข้นอง
ทำารายการข้อเบิกในระบบ GFMIS
ผอ.สพท.อนุมัติรายการข้อเบิกในระบบ GFMIS
บันทึกบัญชี/ทะเบียนคุมเงินประจำางวดส่ วนจังหวัด

-ค่ารักษาพยาบาลไข้นนอก-ใน/ค่าการศึกษาบุตร
-เงินพื้นที่พเิ ศษ
-อนุมัติการเบิกค่าเช่าบนาน
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจนาง
และควบคุมงานค่าตอบแทนอื่น ๆ
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-คชจ.ในการเดินทางไปราชการ
-คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประ
ชุมฯ
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
-ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรนาง
-ค่าจนางเหมาบริการ
-ค่าวัสดุต่าง ๆ
-ค่าสาธารณูปโภค
-การจัดซื้อ/จัดจนาง ตามระเบียบพัสดุ
-ฯลฯ
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1.2.13 การจตดังที่นางบเที่อยบยอำดังเงนนฝากธนาคาร
1.2.14 การตรวจสอำบและรายงาน
1.2.15 การสรดปรายการ
1.2.16 การปนดังบตญชอ
1.2.17 การบตนที่กกสนนนปอ
1.2.18 การจตดังที่นาบตญชอเงนนประจนางวดัง
1.2.19 การเปลอัยนแปลงงบประมีาณ
1.3 งานบริหารพัสดุ
1.3.1 การจตดังซืนอำ-จตดังจทาง
1.3.2 การควบคดมีพัตสดังด-การเก็บรตกษาพัตสดังด
1.3.3 การควบคดมีพัตสดังด-การเบนกจไายพัตสดังด
1.3.4 การควบคดมีพัตสดังด-การยืมีพัตสดังด
1.3.5 การตรวจสอำบพัตสดังดประจนาปอ
1.3.6 การจตดังที่นาเอำง
1.4 งานบริหารสินทรัพย์
1.4.1 การขอำขกนนที่ะเบอยนที่อัราชพัตสดังด
1.4.2 การขอำใชทที่อัราชพัตสดังด (การขอำใชทที่อัราชพัตสดังดขอำงสถานศึกกษาที่อัขอำใชท
ที่อัราชพัตสดังดในความีดังูแลครอำบครอำงขอำงกระที่รวง ที่บวงกรมี
และอำงคยกรปกครอำงสไ วนที่ทอำงถนัน)
1.4.3 การขอำใชทที่อัราชพัตสดังด (การขอำใชทที่อัราชพัตสดังดขอำงกระที่รวง ที่บวงกรมี
และอำงคยกรปกครอำงสไ วนที่ทอำงถนันมีาขอำใชทที่อัราชพัตสดังดในความีดังูแล
ครอำบครอำงขอำงสถานศึกกษา สนานตกงานเขตพัืนนที่อั)
1.4.4 การขอำรืนอำถอำนอำาคารและสนังปลูกสรทางที่อัราชพัตสดังด
1.5 ให้คำาปรกกษาสถานศึกกษาเกียย วกับการดำาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร
สินทรัพย์
1.6 ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืยนทีเย กียยวข้องหรือทียได้รบั มอบ
หมาย
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แผนภูมแิ สดงการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS

จ่ายตรง

จ่ายผ่านส่ วนราชการ

แจ้งการโอนเงินให้เจ้าหนี้/ผูข้ าย/ผู้รับจ้าง
ทราบ

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกับเอกสารขอเบิกเงิน

รับหลักฐานการจ่ายผู้รับเงิน

บันทึกเสนอ ผอ.สพท.ทราบและขออนุมัติจ่าย
เงิน
บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง
จัดทำารายละเอียดการจ่ายเงินและเขียนเชคคสังง จ่าย
เสนอ ผอ.สพท.อนุมัติและลงนามสังง จ่ายเชคค
จ่ายเชคค/โอนเงิน

เจ้าหนี้หรออผู้มีสิทธิ์

งิ

จัดส่ งหลักฐานการจ่ายให้
จนท.บัญชี
บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
จัดทำารายงานประจำาวัน/เดออน

ลูกหนี้เงินยอม
ราชการ
ส่งหลักฐานการจ่ายและ
เงินสด(ทีงเหลออ) เพองอล้างหนี้เงิน
ยอม
ตรวจสอบความถูกต้อง
ขออนุมัติ ผอ.สพท.

จัดเกคบงบเดออน
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การเบนกเงนน
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1. ชื่องาน

การเบนกเงนน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเบิกเงินของ สพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้น
ตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ ง
คลัง พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
5.1 การเบนกเงนน
5.1.1 เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
5.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
5.1.3 เจ้าหน้าที่จัดทำางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
5.1.4 ผอ.สพท.อนุมัติ
5.1.5 เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะบียนคุมเอกสารการวางเบิก
5.1.6 เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพท. หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนุมัติ
5.1.7 คลังจังหวัดอนุมัติคำาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสส
เงือ่ นไข กรณีการเบิกเงินประเภทใดโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจำาเดือนในวัน
ทำาการสิ้นเดือนให้ส่วนราชการส่ งคำาขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนนั้น หรือตามที่กระทรวงการคลังกำาหนด
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6. Flow Chart

การเบนกเงนน
จนท.รับหลักฐานและบันทึก
ในทะเบียนฯ
คุมหลักฐานขอเบิก
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จนท.จัดทำางบหน้ารายการขอเบิกและ
บันทึกขออนุมัติเบิก

ไม่ถูกต้อง

ผอ.สพท.หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ
ถูกต้อง

จนท.บันทึกรายการวางเบิกใน
ทะเบียนคุมฯบันทึกขอเบิก

จนท.เสนอ ผอ.สพท.
หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

พิมพสรายงานขอเบิกเงิน
จากระบบ GFMIS

กรณีการเบิกเงินประเภทใดซึ่งโดย
ลักษณะจะต้องจ่ายประจำาเดือนใน
วันสิ้นวันทำาการสิ้นเดือนให้ส่วน
ราชการส่ งคำาขอเบิกเงินภายในวันที่
สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามที่
กระทรวงการคลังกำาหนด
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9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การเบิกเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การเบิกเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงินตามที่ระเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกทะเบียนคุมหลักฐาน
3 นาที
ขอเบิก
2
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ
1 วัน
จัดสรร
3

ผู้รับผนดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

จัดทำางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผอ.สพท.อนุมัติ

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก

5 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

6

บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพท.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

7

คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

4
5

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

เอกสารอ้างอนง ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 3 การเบิกเงิน ส่ วนที่ 3

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะ
สมและปริมาณงาน
ที่
ได้รับ

8

คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
7.2 งบหน้ารายการขอเบิก
7.3 ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS
7.4 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 3 การเบิกเงิน ส่ วนที่ 3
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การจ่ายเงนน

11

1. ชื่องาน
2. วัตถุประสงค์

การจ่ายเงนน
การจ่ายเงินของ สพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่

ระเบียบกหาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การจ่ายเงินเป็นเช็ค
- การจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย
- การจ่ายเงินกรณีโอนเงินเข้าบัญชีผา่ นธนาคาร
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนหาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทหาคู่มือการปฏิบัติ
งานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
การจ่ายเงนนเป็นเช็ค
1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจัดทหารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสัง่ จ่ายและบันทึกทะเบียนคมมเช็ค
3. เสนอ ผอ.สพท. อนมมัติและลงนามสัง่ จ่ายเช็ค
4. เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเช็ค/โอนเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงิน
5. แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงินทราบ
6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่ งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชี
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6. Flow Chart

การจ่ายเงนน
จนท.ตรวจสอบการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร

จนท.จัดทหารายละเอียดการจ่าย/เขียนเช็คสัง่ จ่าย
และบันทึกทะเบียนคมมเช็ค

ไม่ถูกต้อง
เสนอ ผอ.สพท.อนมมัติ
และลงนามสั่งจ่ายเช็ค
ถูกต้อง
จ่ายเช็ค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงิน

แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงินทราบ

จนท.จัดส่ งทะเบียนคมมการจ่ายเช็คและหลักฐาน
การจ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ใบสหาคัญคู่จ่าย (ใบสหาคัญรับเงิน, ใบรับรองการจ่ายเงิน)
7.2 แบบคหาขอเบิกที่มีช่องรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกหาหนด
7.3 สมมดเช็ค
7.4 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนหาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 4 การจ่ายเงินของส่ วนราชการ ส่ วนที่ 1 - 3
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9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การจ่ายเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจ่ายเงิน เรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
10 นาที
2

ผู้รับผนดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน

จัดทำารายละเอียดการจ่ายและเขียนเชคคสั่งจ่ายและบันทกก
ทะเบียนคุมเชคค

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

เสนอ ผอ.สพท.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุมัติและ
ลงนามสั่งจ่ายเชคค

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

จ่ายเชคค/โอนเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

5

แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิรับเงิน

1 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน

6

จัดส่ งทะเบียนคุมการจ่ายและหลักฐานการจ่ายให้เจ้า
หน้าที่บัญชี

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

3
4

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

เอกสารอ้างอนง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเกคบรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 - หมวด 4 การจ่ายเงินของส่ วนราชการ ส่ วนที่ 1 - 3

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้
รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การยืมเงนน
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1. ชื่องาน

การยืมเงนน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การยืมเงินของ สพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้น
ตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการยืมเงิน ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำาคู่มือการปฏิบัติ
งานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
การยืมเงนน
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยืม
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทีข่ อยืม
5.3 เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพท.
5.4 ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน
5.5 บันทึกรายการขอเบิก กรณียืมเงินราชการ
5.6 จ่ายเงินให้กบั ผู้ยืมเงินตามสัญญา
5.7 รวบรวมเอกสารส่ งเจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
5.8 เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ
5.9 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้อมทั้งออกใบรับใบสำาคัญ/ใบเสร็จรับเงิน
5.10 รวบรวมหลักฐานส่ งเจ้าหน้าที่บัญชี
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6. Flow Chart
ผูข้ อยืมเงิน

การยืมเงนน
จนท.การเงินรับเอกสารฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

ไม่ถูกต้อง

เสนอขออนุมัติต่อ
ผอ.สพท.
ถูกต้อง

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน

บันทึกรายการขอเบิก

จ่ายเงินให้กบั ผู้ยืมเงินตามสัญญา

รวบรวมเอกสารส่ งเจ้าหน้าที่บัญชี
ไม่ถูกต้อง
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เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ

บันทึกการรับคืนและออกใบรับใบสำาคัญ/ใบเสร็จรับเงิน

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

รวบรวมหลักฐานส่ งเจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน และประมาณการยืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
คู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก
ใบรับใบสำาคัญ
ใบเสร็จรับเงิน

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การยืมเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การยืมเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอน การยืมเงิน เป็นระบบตามที่ระเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
1 ผูข้ อยืมเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยืม

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน

20 นาที

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่การเงิน ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ปริมาณงานที่
เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับ

5

บันทึกรายการขอเบิก กรณียืมเงินราชการ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

6

จ่ายเงินให้กบั ผู้ยืมเงินตามสัญญา

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

7

รวบรวมเอกสารส่ งเจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

8

เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบเอกสารขออนุมัติ
เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้อมทั้งออกใบรับใบสำาคัญ/
ใบเสร็จรับเงิน
จัดส่ งหลักฐานการจ่ายให้เจ้าหน้าที่บัญชี

ตามระยะเวลาที่
ระบุในสัญญา

เจ้าหน้าที่การเงิน

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

30 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอยืม

2
3
4

9
10

ไม่ถูกต้อง

เสนอขออนุมัติ ต่อ ผอ.สพท.
ถูกต้อง

เอกสารอ้างอนง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม

เวลาดำาเนนนการ
5 นาที
20 นาที
1 วัน
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การรับเงนน
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1. ชื่องาน

การรับเงนน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรับเงินของ สพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้น
ตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การรับเงินทัว่ ไป การรับเงินจากคลังจังหวัดและการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 แต่ไม่รวมถึงการรับเงินใน
ระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
5.1 การรับเงนนทัว่ ไป
5.1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินสด หรือได้รับการแจ้งการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
5.1.2 เจ้าหน้าที่สรุปการรับเงินโดยสลักหลังสำาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย เมื่อ
สิ้นเวลารับเงินในวันนั้นๆ
5.1.3 เจ้าหน้าที่จัดทำารายงานเงินคงเหลือประจำาวัน และมอบเงินสดและหรือ
เอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
5.1.4 เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการรับเงิน
5.1.5 เจ้าหน้าที่มอบใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่บญ
ั ชีเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
5.1.6 บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS
5.2 การรับเงนนจำากคลัง
5.2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS
5.2.2 เจ้าหน้าที่บนั ทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง
5.2.3 เจ้าหน้าที่บนั ทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบการโอนเงินและสัง่ การ
5.2.4 เจ้าหน้าที่รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก ส่ งเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึก
รายการทางบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart
การรับเงนนทัว่ ไป
จนท.การเงิน
ออกใบเสร็จรับเงิน

จนท.การเงินสรุปการรับเงิน

จนท.การเงินจัดทำารายงานเงินคงเหลือประจำาวัน มอบเงินสด
และหรือเอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ไม่ถูกต้อง

จนท.การเงินบันทึกเสนอผู้บังคับ
บัญชารับทราบการรับเงิน
ถูกต้อง
จนท.การเงินมอบใบเสร็จรับเงินให้
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชีบนั ทึกรับเงินในระบบ GFMIS
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การรับเงนนจำากคลัง
จนท.ตรวจสอบรายการรับเงิน
ในระบบ GFMIS

จนท.บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง

ไม่ถูกต้อง

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพท.
รับทราบการรับเงินและสัง่ การ
ถูกต้อง
จนท.รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก
ส่ งเจ้าหน้าที่บญ
ั ชีเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี
และทะเบียนทีเกี่ยวข้อง

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ใบเสร็จรับเงินของ สพท.
7.2 รายงานเงินคงเหลือประจำาวัน
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/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับเงินของส่ วนราชการ ส่ วนที่ 1 – 2
8.2 หนังสือ กระทรวงการคลังที่ 0409.3/115 ลว. 30 กันยายน 2547
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9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การรับเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การรับเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการรับเงิน ตามที่ระเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินสด หรือได้รับแจ้งการโอน
3 นาที
เงินเข้าบัญชีีธนาคาร

ผู้รับผนดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน

2

สรุปการรับเงินโดยสลักหลังสำาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายเมื่อสิ้นเวลารับเงินในวันนั้น ๆ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

จัดทำารายงานเงินคงเหลือประจำาวัน และมอบเงินสดและหรือ
เอกสารแทนตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชีาทราบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

มอบใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชีีเพื่อบันทึกรายการทาง
บัญชีีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

10 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

4
5
6

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

เอกสารอ้างอนง
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับเงินของส่ วนราชีการ ส่ วนที่ 1 – 2

2. หนังสือ กระทรวงการคลังที่ 0409.3/115 ลว.30 กันยายน 2547

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่ได้
รับ
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สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน งานการรับเงิน (การรับเงินจากคลัง)
มาตรฐานคุณภาพงาน : การรับเงิน(การรับเงินจากคลัง) เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการรับเงิน(การรับเงินจากคลัง) ตามทีร่ ะเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS
10 นาที

2

3
4

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้รับผนดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชีารับทราบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

รวบรวมคู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิกส่ งผู้รับผิดชีอบจ่ายเงิน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารอ้างอนง

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับเงินของส่ วนราชีการ ส่ วนที่ 1 - 2
2. หนังสือ กระทรวงการคลังที่ 0409.3/115 ลว. 30 กันยายน 2547

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะ
สมและปริมาณ
งานที่ได้รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การเก็บรักษาเงนน
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1. ชื่องาน
2. วัตถุประสงค์

การเก็บรักษาเงนน
เพื่อให้การเก็บรักษาเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่

ระเบียบกหาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนหาเงิน
ส่ งคลัง พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการเก็บรักษาเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทหา
คู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
การเก็บรักษาเงนน
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การรับจ่ายเงินของ สพท.
5.2 ผอ.สพท.ลงนามแต่งตั้ง
5.3 เจ้าหน้าที่การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
5.4 เจ้าหน้าที่การเงินนหาเงินและรายงานเงินคงเหลือประจหาวัน ส่ งมอบคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินตรวจสอบ
5.5 เจ้าหน้าที่การเงินนหาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นริ ภััย กรรมการฯ ลง
ลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจหาวัน
5.6 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก เสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ
5.7 กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับหรือประจหาตราครั่ง
5.8 วันทหาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินส่ งมอบเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับไป
จ่าย และลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจหาวัน
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6. Flow Chart

การเก็บรักษาเงนน
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ สพท.

ผอ.สพท.ลงนามแต่งตั้ง
จนท. การเงินมอบกุญแจให้คณะกรรมการรักษาเงิน
จนท.การเงินนหาเงินและรายงานเงินคงเหลือฯ ส่ งมอบ
บรักษาเงิวนเงิตรวจสอบ
จนท.การเงินคณะกรรมการเก็
นหาเงินและเอกสารแทนตั
นเก็บรักษาในตู้นริ ภััย
กรรมการฯ ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจหาวัน

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ

กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ
หรือประจหาตราครั่ง

วันทหาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบส่ งเงินให้
จนท.การเงินรับไปจ่ายและลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจหาวัน
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 รายงานเงินคงเหลือประจหาวัน
7.2 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนหาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 7 การเก็บรักษาเงินของส่ วนราชการ ส่ วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน
ส่ วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน
ส่ วนที่ 3 การเก็บรักษาเงิน

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การเก็บรักษาเงินน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การเก็บรักษาเงินน เรียบร้อย ถูกต้องิ เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละของิการปฏนบัตนที่ถูกต้องิ ตามขั้นตอนการเก็บรักษาเงินน ตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
1
แต่งิตั้งิคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการับจ่าย
เงินนของิ สพท.

เวลาดำาเนนนการ
10 นาที

ผู้รับผนดชอบ
เจ้าหน้าที่การเงินน

2

ผอ.สพท. ลงินามแต่งิตั้งิ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

3

จนท. การเงินนมอบกุญแจให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

4

จนท.การเงินนนำาเงินนและรายงิานเงินนคงิเหลปอประจำาวัน ส่ งิมอบคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินนตรวจสอบ
จนท.การเงินนนำาเงินนและเอกสารแทนตัวเงินนเก็บรักษาในตู้นนรภััย กรรมการฯลงิ
ลายมปอชป่อในรายงิานเงินนคงิเหลปอประจำาวัน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

6

จนท.การเงินน บันทึกเสนอ ผอ.สพท.เพป่อทราบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

7

กรรมการเก็บรักษาเงินนลงิลายมปอชป่อบนกระดาษปนดทับหรปอประจำาตราครั่งิ

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

8

วันทำาการถัดไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนส่ งิมอบเงินนให้เจ้าหน้าที่การเงินนรับ
ไปจ่าย และลงิลายมปอชป่อในรายงานเงินคงเหลือประจำาวัน

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินน

5

เอกสารอ้างอนง
ระเบียบการเบนกจ่ายเงินน การเก็บรักษาเงินนและการนำาเงินนส่ งิคลังิ พ.ศ. 2551 หมวด 7 การเก็บรักษาเงินนของิส่ วนราชการ ส่วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงินน ส่วนที่ 3 การเก็บรักษาเงินน

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงิ
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปรนมาณงิานที่ได้
รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การนำาเงนนส่งคลััง
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1. ชื่องาน

การนำาเงนนส่งคลััง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การนำาเงินนสง งิคลังงิของิ สพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องิ เป็นระบบ
ตามขง้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การนำาเงินนสง งิคลังงิแลัะฝากคลังงิ ตามระเบียบการเบนกจงายเงินนจากคลังงิ การเก็บรงกษาเงินน
แลัะการนำาเงินนสง งิคลังงิ พ.ศ. 2551 แลัะ แตงไมงรวมถึงิการนำาเงินนสง งิ ในระบบ GFMIS ซึ่งิผู้ปฏนบงตนงิานจะ
ต้องิจงดทำาคูงมือการปฏนบงตนงิานของิตนเองิตามที่ได้รงบมอบหมายงิาน
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
การนำาเงนนส่งคลััง
5.1 เจ้าหน้าที่การเงินนรงบหลังกฐานแลัะจำานวนเงินนจากคณะกรรมการเก็บรงกษาเงินน
5.2 เจ้าหน้าที่การเงินนตรวจสอบความถูกต้องิของิประเภทแลัะจำานวนเงินนทีน่ ำาสง งิ
5.3 เจ้าหน้าที่การเงินนบงนทึกเสนออนุมงตน ผอ.สพท. เพื่อนำาเงินนสง งิคลังงิ
5.4 ผอ.สพท.หรือผูไ้ ด้รงบมอบหมายนำาเงินนสง งิคลังงิโดยนำาฝากบงญชี
กระทรวงิการคลังงิที่ธนาคารกรุงิไทย
5.5 เจ้าหน้าที่การเงินนมอบหลังกฐานการนำาสง งิให้เจ้าหน้าที่บญ
ง ชีบงนทึทึ กในทะเบียนแลัะ
เอกสารที่เกี่ยวข้องิ
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6. Flow Chart

การนำาเงนนส่งคลััง
เจ้าหน้าที่การเงินนรงบหลังกฐานแลัะ
จำานวนเงินนจากคณะกรรมการเก็บรงกษาเงินน
เจ้าหน้าที่การเงินนตรวจสอบความถูกต้องิ
ของิประเภทแลัะจำานวนเงินนที่นำาสง งิ

ไมงถูกต้องิ
จนท.บงนทึกเสนออนุมงตน
ผอ.สพท. นำาเงินนสง งิคลังงิ
ถูกต้องิ
นำาเงินนสง งิคลังงิโดยนำาเงินนฝากบงญชีเข้าบงญชี
กระทรวงิการคลังงิที่ธนาคารกรุงิไทยฯ

มอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่บญ
ง ชี
บงนทึกรายการทางิบงญชี
7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ใบนำาสง งิเงินน
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7.2 ใบนำาฝากเงินน(Pay-in slip)
8. เอกสาร/ หลัักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบนกจงายเงินนจากคลังงิ การเก็บรงกษาเงินนแลัะการนำาเงินนสง งิคลังงิ
พ.ศ. 2551
- หมวด 8 การนำาเงินนสง งิคลังงิแลัะฝากคลังงิ

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลัุงม
ชื่องาน การนำาเงินนสง งิคลังงิ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การนำาเงินนสง งิคลังงิ เรยยบรออย ถูกกต้อองิ เปนนระบบต้ามขังนนต้อนทียรระเบยยบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รออยลัะการปฏนบงต้นทียรถูกกต้อองิขัองิขังนนต้อนการนำาเงินนสง งิคลังงิ ต้ามทียรระเบยยบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
เจอาหนอาทียรการเงินนรงบหลังกฐานแลัะจำานวนเงินนจากคณะกรม
10 นาทีย
การเกนบรงกษาเงินน
2

3
4

5

ไมงถูกกต้อองิ

ถูกกต้อองิ

ต้รวจสอบความถูกกต้อองิขัองิประเภทีแลัะจำานวนเงินน
ทียนร ำาสง งิ

20 นาทีย

บงนทีึกเสนอขัออนุมงต้น ผอ.สพที. นำาเงินนสง งิคลังงิ

30 นาทีย

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจอาหนอาทียรการเงินน ระยะเวลัาอาจ
เปลัยรยนแปลังิ
ไดอต้ามความ
เจอาหนอาทียรการเงินน เหมาะสมแลัะ
ปรนมาณงิานทียร
ไดอรงบ
เจอาหนอาทียรการเงินน

นำาเงินนฝากเขัอาบงญชียกระทีรวงิการคลังงิทียรธนาคารกรุงิไทีย

1 วงน

เจอาหนอาทียรการเงินน

มอบหลังกฐานการนำาสง งิใหอเจอาหนอาทียรบญ
ง ชียบนง ทีึกรายการ
ทีางิบงญชีย

20 นาทีย

เจอาหนอาทียรการเงินน

เอกสารอ้างอนง
ระเบยยบการเบนกจงายเงินน การเกนบรงกษาเงินนแลัะการนำาเงินนสง งิคลังงิ พ.ศ. 2551 หมวด 8 การนำาเงินนสง งิคลังงิแลัะฝากคลังงิ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การกันเงนน
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1. ชื่องาน

การกันเงนน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การกันเงินของ สพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้น
ตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการกันเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัด
ทำาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผูกพัน
ตรวจสอบระยะเวลาส่ งมอบงานและการตรวจรับ
ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกเงิน
กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 50,000 บาท (การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ) ทำาหนังสือแจ้ง สพฐ.
กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ถือว่าได้รับการกันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว
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6. Flow Chart

การกันเงนน
ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผูกพัน

ตรวจสอบระยะเวลาส่ งมอบงานและการตรวจรับ
ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกเงิน

กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 50,000 บาท(การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ)
ทำาหนังสือแจ้ง สพฐ.
กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ถือว่าได้
รับการกันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว
7. แบบพิมพ์ที่ใช้

7.1 ทะเบียนคุมเงินประจำางวดส่ วนจังหวัด
7.2 สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
7.3 บันทึกข้อความ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551
- หมวด 9 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน
การกันเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การกันเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการกันเงิน ตามที่ระเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ ผู้รับผนดชอบ
1
ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผูกพัน
10 นาที
เจ้าหน้าที่บัญชี

2

ตรวจสอบระยะเวลาส่ งมอบงานและการตรวจรับ

20 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

3

ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้เบิกเงิน

30 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

4

กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 50,000 บาท (การจ่ายเงินเป็นงวด ๆ)
ทำาหนังสือแจ้ง สพฐ.

30 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

5

กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ถือว่าได้รับการกันเงิน
จากระบบ GFMIS แล้ว

5 นาที

เจ้าหน้าที่บัญชี

เอกสารอ้างอนง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 9 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดเงนนสด/ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานรับ
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1. ชื่องาน

2. วัตถุประสงค์

สมุดเงนนสด
- ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานรับ
เพื่อให้การจัดทำาสมุดดบััญชีขขันันต้้นถูกกต้้องต้ามุระบับับััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับั

หนววยงานภาครัฐ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามุหลัักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 แลัะคกวมุือ
แนวปฏิบับััต้ัทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ รวมุถูงงการจัดทำาบััญชีขในระบับั GFMIS
ซง่งผก้ปฏิบับััต้ังานจะต้้องจัดทำาคกวมุือแลัะขัันนต้อนการปฏิบับััต้ังานขัองต้นเองต้ามุทข่ได้รับัมุอบัหมุายงานใน
ระบับั GFMIS เ พั่มุเต้ัมุ
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
ใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
ด้านรับัเงันสด
5.1 รับัเอกสารการบัันทงกบััญชีขจากเจ้าหน้าทข่การเงัน
5.2 วัเคราะห์รายการทางบััญชีขจากการออกใบัเสร็จรับัเงัน
5.3 วัเคราะห์การรับัเงันสดจากการถูอนเงันสดจากธนาคาร
5.4 บัันทงกลังในใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
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6. Flow Chart

สมุดบัญชดขั้นตาน

รับัเอกสารจาก
เจ้าหน้าทข่การเงัน

วัเคราะห์รายการบััญชีข

วัเคราะห์การรับัเงันสดจาก
ใบัเสร็จรับัเงัน/ถูอนเงันจากธนาคาร
บัันทงกลังในใบัสำาคัญการลังบััญชีข
ด้านรับั

7. แบบพนมพ์ทด่ใชา
7.1 สำาเนาใบัเสร็จรับัเงัน
7.2 ใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
8. เอกสาร/ หลักฐานอาางอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบัักจวายเงันจากคลััง การเก็บัรักษาเงันแลัะการนำาเงันสว งคลััง
พ.ศ. 2551 หมุวด 6 การรับัเงันขัองสว วนราชีการ
8.2 คกวมุือแนวปฏิบับััต้ัทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน สมุดเงินสด/ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนรญบ
มาตรฐานคุณภาพงาน : กครจญดทำคสมุดบญญชีดขันญนต้าน ถูกต้าองต้คมระบบบญญชีดต้คมเกณฑ์คังคัาคงสำคหรญบหน่วยงคนภคคัรญฐ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ราอยละกครปฏิบญต้ิทด่ถูกต้าองขัองขัญนนต้อนกครจญดทำคสมุดบญญชีดขันญนต้าน
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
รญบเอกสครกครบญนทึกบญญชีดจคกเจาคหนาคทด่กครเงิน
10 นคทด

ผู้รับผนดชอบ
เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด

2

วิเคัรคะห์รคยกครทคงบญญชีดจคกกครออกใบเสร็จรญบเงิน

20 นคทด

เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด

3

วิเคัรคะห์กครรญบเงินสดจคกกครถอนเงินสดจคกธนคคัคร

20 นคทด

เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด

4

บญนทึกลงบญญชีดในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดคา นรญบ

20 นคทด

เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด

เอกสครอาคงอิง
1. ระเบดยบกครเบิกจ่คยเงินจคกคัลญง กครเก็บรญกษคเงินและกครนำคเงินส่ งคัลญง พ.ศ. 2551 หมวด 6 กครรญบเงินขัองส่ วนรคชีกคร
2. คัู่มือแนวปฏิบญต้ิทคงบญญชีดต้คมเกณฑ์คังคัาคงสำคหรญบหน่วยงคนภคคัรญฐ พ.ศ. 2546

หมายเหตุ
ระยะเวลคอคจ
เปลด่ยนแปลงไดา
ต้คมคัวคม
เหมคะสมและ
ปริมคณงคนทด่
ไดารญบ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดเงนนฝากธนาคาร/
ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานรับ
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1. ชื่องาน

สมุดเงนนฝากธนาคาร/ ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานรับ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำางานสมุดดบััญชีขขันันต้้น(สมุดดเงินฝากธนาคาร) ถูกต้้องต้ามุระบับับััญชีข
ต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามุหลัักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 แลัะคูวมุือ
แนวปฏิบััต้ิทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ รวมุถงงการจัดทำาบััญชีขในระบับั GFMIS
ซง่งผู้ปฏิบััต้ิงานจะต้้องจัดทำาคูวมุือแลัะขัันนต้อนการปฏิบััต้ิงานขัองต้นเองต้ามุทข่ได้รับัมุอบัหมุายงานใน
ระบับั GFMIS เพิ่มุเต้ิมุ
4. คำาจำำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานรับ
- การลังบััญชีขด้านรับั (สมุดดเงินฝากธนาคาร)
5.1 รับัรายงานการขัอเบัิกเงินจากคลััง
5.2 วิเคราะห์การบัันทงกบััญชีข
5.3 บัันทงกลังในใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
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6. Flow Chart

ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานรับ
- การลังบััญชีขดา้ นรับั (สมุดดเงินฝากธนาคาร)

รายงานการขัอเบัิกเงินจากคลััง

วิเคราะห์รายการบัันทงกบััญชีข

บัันทงกลังในใบัสำาคัญการลัง
บััญชีขด้านรับั
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7. แบบพนมพ์ทด่ใชา
7.1 รายงานการขัอเบัิกเงินจากคลััง
7.2 ใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
8. เอกสาร/ หลักฐานอาางอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบัิกจวายเงินจากคลััง การเก็บัรักษาเงินแลัะการนำาเงินสว งคลััง พ.ศ. 2551
หมุวด 6 การรับัเงินขัองสว วนราชีการ
8.2 คูวมุือแนวปฏิบััต้ิทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหนววยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน สมุดเงินฝากธนาคาร / ใบสำาคญญการลงบญญชีดดาานรญบ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจญดทำาสมุดบญญชีดขันญนต้าน สมุดเงินฝาก และใบสำาคญญการลงบญญชีดดาานรญบถูกตกต้าอง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ราอยละการปฏิบญต้ิทด่ถูกตกต้าองขัองขัญนนต้อนการจญดทำาสมุดบญญชีดขันญนต้าน(สมุดเงินฝากธนาคาร -ใบสำาคญญการลงบญญชีดดาานรญบ)
หมายเหตุ
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
1
รายงานการขัอเบิกเงินจากคลญง
30 นาทด
เจาาหนาาทด่บญ
ญ ชีด ระยะเวลาอาจ
เปลด่ยนแปลง
ไดาต้ามความ
2
วิเคราะห์การบญนทึกบญญชีด
20 นาทด
เจาาหนาาทด่บญ
ญ ชีด เหมาะสมและ
ปริมาณงานทด่
ไดารญบ
3
บญนทึกลงในใบสำาคญญการลงบญญชีดดาานรญบ
20 นาทด
เจาาหนาาทด่บญ
ญ ชีด

เอกสารอ้างอนง

1. ระเบดยบการเบิกจ่ายเงินจากคลญง การเก็บรญกษาเงินและการนำาเงินส่ งคลญง พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรญบเงินขัองส่ วนราชีการ
2. คต่มือแนวปฏิบญต้ิทางบญญชีดต้ามเกณฑ์คงคาางสำาหรญบหน่วยงานภาครญฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดเงนนสด/
ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานจ่่าย
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1. ชื่องาน

สมุดเงนนสด/ ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานจ่่าย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำาสมุดดบััญชีขขันันต้้น (สมุดดเงินสด การลงบััญชีขด้านจ่าย (ด้านจ่าย
เงินสด)ถูกต้้องต้ามุระบับับััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามุหลักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 และ
คู่มุือแนวปฏิบิบััต้ิทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ รวมุถงงการจัดทำาบััญชีขในระบับั
GFMIS ซง่งผู้ปฏิบิบััต้ิงานจะต้้องจัดทำาคู่มุือและขัันนต้อนการปฏิบิบััต้ิงานขัองต้นเองต้ามุทข่ได้รับัมุอบัหมุาย
งานในระบับั GFMIS เพิ่มุเต้ิมุ
4. คำาจ่ำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
สมุดบัญชดขั้นตาน
- สมุดเงนนสด
ใบัสำาคัญการลงบััญชีขด้านจ่าย
ด้านจ่ายเงินสด
5.1 รับัหลักฐาน เอกสารการบัันทงกบััญชีขจากเจ้าหน้าทข่การเงิน
5.2 วิเคราะห์การบัันทงกบััญชีข
5.3 บัันทงกในใบัสำาคัญการลงบััญชีขดา้ นจ่าย
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6. Flow Chart

รับัหลักฐาน เอกสาร
จากเจ้าหน้าทข่การเงิน

วิเคราะห์การบัันทงกบััญชีข

บัันทงกใบัสำาคัญการลง
บััญชีขด้านจ่าย

7. แบบพนมพ์ทด่ใชา
7.1 ใบัสำาคัญคู่จ่าย
7.2 ใบัสำาคัญการลงบััญชีขด้านจ่าย
8. เอกสาร/ หลักฐานอาางอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบัิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บัรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551
หมุวด 4 การจ่ายเงินขัองส่ วนราชีการ
8.2 คู่มุือแนวปฏิบิบััต้ิทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุาม
ชื่องาน สมุดเงินสด/ ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดคา นจาคย
มาตรฐานคุณภาพงาน : กครจญดทำคงคนสมุดบญญชีดขันญนต้าน-สมุดเงินสด ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนจาคย (ดาคนจาคยเงินสด)ถูกต้าองต้คมระบบบญญชีดต้คมเกณฑ์คังคัาคงสำคหรญบหนาวย
งคนภคคัรญฐ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ราอยละกครปฏิบญต้ิทด่ถูกต้าองขัองขัญนนต้อนกครจญดทำคสมุดบญญชีดขันญนต้าน-สมุดเงินสด ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดคา นจาคย (ดาคนจาคยเงินสด)
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
1
รญบหลญกฐคน เอกสครกครบญนทึกบญญชีดจคกเจาคหนาคทด่กครเงิน
10 นคทด
เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด ระยะเวลคอคจ
เปลด่ยนแปลง
2
วิเคัรคะห์กครบญนทึกบญญชีด
20 นคทด
เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด ไดาต้คมคัวคม
เหมคะสมและ
ปริมคณงคนทด่
3
บญนทึกในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดคา นจาคย
10 นคทด
เจาคหนาคทด่บญ
ญ ชีด ไดารญบ
เอกสารอ้างอนง
1. ระเบดยบกครเบิกจาคยเงินจคกคัลญง กครเก็บรญกษคเงินและกครนำคเงินสา งคัลญง พ.ศ. 2551 หมวด 4 กครจาคยเงินขัองสา วนรคชีกคร
2. คัูามือแนวปฏิบญต้ิทคงบญญชีดต้คมเกณฑ์คังคัาคงสำคหรญบหนาวยงคนภคคัรญฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดเงนนฝากธนาคาร/
ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานจ่่าย
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1. ชื่องาน

สมุดเงนนฝากธนาคาร/ ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานจ่่าย

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำางานสมุดดบััญชีขขันันต้้น-สมุดดเงินฝากธนาคาร การลงบััญชีขด้านจ่าย
(ด้านจ่ายเงินฝากธนาคาร) ถูกต้้องต้ามุระบับับััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามุหลักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 และ
คู่มุือแนวปฏิบิบััต้ิทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ รวมุถารงการจัดทำาบััญชีขในระบับั
GFMIS ซาร่งผู้ปฏิบิบััต้ิงานจะต้้องจัดทำาคู่มุือและขัันนต้อนการปฏิบิบััต้ิงานขัองต้นเองต้ามุทข่ได้รับัมุอบัหมุาย
งานในระบับั GFMIS เพิ่มุเต้ิมุ
4. คำาจ่ำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
2.1 สมุดบัญชดขั้นตาน
- สมุดเงนนฝากธนาคาร
ใบัสำาคัญการลงบััญชีขด้านจ่าย
ด้านจ่ายเงินฝากธนาคาร
5.1 รับัหลักฐาน/เอกสาร การบัันทารกบััญชีขจากเจ้าหน้าทข่การเงิน
5.2 วิเคราะห์การบัันทารกบััญชีข
5.3 บัันทารกในใบัสำาคัญการลงบััญชีขด้านจ่าย
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6. Flow Chart

รับัหลักฐาน เอกสาร
จากเจ้าหน้าทข่การเงิน

วิเคราะห์การบัันทารกบััญชีข

บัันทารกลงในใบัสำาคัญ
การลงบััญชีขด้านจ่าย

7. แบบพนมพ์ทด่ใชา
7.1 ต้้นขัันวเชี็ค/ทะเบัขยนคดมุเชี็ค
7.2 สมุดดเงินฝากธนาคาร
7.3 ใบัสำาคัญการลงบััญชีขด้านจ่าย
8. เอกสาร/ หลักฐานอาางอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบัิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บัรักษาเงินและการนำาส่ งคลัง พ.ศ.2551
หมุวด 4 การจ่ายเงินขัองส่ วนราชีการ
8.2 คู่มุือแนวปฏิบิบััต้ิทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คงค้างสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุาม
ชื่องาน สมุดเงินฝากธนาคาร/ ใบสำาคญญการลงบญญชีดดาานจาาย
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจญดทำาสมุดบญญชีดขันญนต้าน-สมุดเงินสด ใบสำาคญญการลงบญญชีดดาา นจาาย (ดาานจาายเงินฝากธนาคาร)ถูกต้าองต้ามระบบบญญชีดต้ามเกณฑ์คงคาางสำาหรญบ
หนาวยงานภาครญฐ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ราอยละการปฏิบญต้ิทด่ถูกต้าองขัองขัญนนต้อนการจญดทำาสมุดบญญชีดขันญนต้าน-สมุดเงินสด ใบสำาคญญการลงบญญชีดดาา นจาาย (ดาานจาายเงินฝากธนาคาร)
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
1
รญบหลญกฐาน เอกสารการบญนทึกบญญชีดจากเจาาหนาาทด่การเงิน
10 นาทด
เจาาหนาาทด่บญ
ญ ชีด ระยะเวลาอาจ
เปลด่ยนแปลง
2
วิเคราะห์การบญนทึกบญญชีด
20 นาทด
เจาาหนาาทด่บญ
ญ ชีด ไดาต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานทด่
3
บญนทึกในใบสำาคญญการลงบญญชีดดาา นจาาย
10 นาทด
เจาาหนาาทด่บญ
ญ ชีด ไดารญบ
เอกสารอ้างอนง
1. ระเบดยบการเบิกจาายเงินจากคลญง การเก็บรญกษาเงินและการนำาเงินสา งคลญง พ.ศ. 2551 หมวด 4 การจาายเงินขัองสา วนราชีการ
2. คูามือแนวปฏิบญต้ิทางบญญชีดต้ามเกณฑ์คงคาางสำาหรญบหนาวยงานภาครญฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดรายวันเงนนรับ
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1. ชื่องาน
2. วัตถุประสงค์

สมุดรายวันเงนนรับ

เพื่อให้การจัดทำางานสมุดดบััญชีขขันันต้้น สมุดดรายวัันเงนนรับัต้ามุระบับับััญชีขเกณฑ์คคง
ค้าง ถูกกต้้องต้ามุระบับับััญชีขเกณฑ์คคงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามุหลัักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหนยวัยงานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 แลัะ
คกยมุือแนวัปฏิบนบััต้นทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คคงค้างสำาหรับัหนยวัยงานภาครัฐ รวัมุถูงงการจัดทำาบััญชีขในระบับั
GFMIS ซง่งผก้ปฏิบนบััต้นงานจะต้้องจัดทำาคกยมุือแลัะขัันนต้อนการปฏิบนบััต้นงานขัองต้นเองต้ามุทข่ได้รับัมุอบัหมุาย
งานในระบับั GFMIS เพน่มุเต้นมุ
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
สมุดบัญชีขั้นต้น
- สมุดรายวัน
สมุดดรายวัันเงนนรับั
5.1 รับัเอกสารใบัสำาคัญการลังบััญชีขดา้ นรับั
5.2 ออกเลัขัทข่ใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
5.3 บัันทงกรายลัะเอขยดเกข่ยวักับัการรับัเงนนสดแลัะเงนนฝากธนาคาร
5.4 รวัมุยอดเงนนด้านเดบันต้แลัะเครดนต้ขัองแต้ยลัะบััญชีข
5.5 รวัมุยอดเงนนด้านรับัขัองแต้ยลัะบััญชีข
5.6 บัันทงกสมุดดแยกประเภททัวั่ ไป
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6. Flow Chart

สมุดรายวันเงนนรับ
รับัเอกสารใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั

ออกเลัขัทข่ใบัสำาคัญ

บัันทงกรายลัะเอขยด เกข่ยวักับัเงนนรับั

รวัมุยอดเงนนด้านเดบันต้แลัะเครดนต้

รวัมุยอดเงนนด้านรับั

บัันทงกสมุดดแยกประเภททัวั่ ไป

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 สมุดดรายวัันเงนนรับั
7.2 บััญชีขแยกประเภท
7.3 ทะเบัขยนยยอย
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7.4 ใบัสำาคัญการลังบััญชีขด้านรับั
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบันกจยายเงนนจากคลััง การเก็บัรักษาเงนนแลัะการนำาเงนนสย งคลััง
พ.ศ. 2551 หมุวัด 6 การรับัเงนนขัองสย วันราชีการ
8.2 คกยมุือแนวัปฏิบนบััต้นทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คคงค้างสำาหรับัหนยวัยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน สมุดรายวันเงินรับ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทำางานสมุดบัญชีขขันันต้นน (สมุดรายวันเงินรับ) ถูกกต้นองต้ามระบบบัญชีขเกณฑ์คงคนาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รนอยละการปฏิบัต้ิทข่ถูกกต้นองขัองขัันนต้อนการจัดทำาสมุดบัญชีขขันันต้นน( สมุดรายวันรับเงิน)ต้ามระบบบัญชีขเกณฑ์คงคนาง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
1
รับเอกสารใบสำาคัญการลงบัญชีขดนานรับ, ออกเลขัทข่ใบสำาคัญ
10 นาทข
เจนาหนนาทข่บญ
ั ชีข ระยะเวลาอาจ
เปลข่ยนแปลง
ไดนต้ามความ
2
บันทึกรายละเอขยดเกข่ยวกับการรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร
20 นาทข
เจนาหนนาทข่บญ
ั ชีข เหมาะสมและ
ปริมาณงานทข่
ไดนรับ
3
รวมยอดเงินดนานเดบิต้และเครดิต้ขัองแต้่ละบัญชีข
20 นาทข
เจนาหนนาทข่บญ
ั ชีข
4

รวมยอดเงินดนานรับขัองแต้่ละบัญชีข

20 นาทข

เจนาหนนาทข่บญ
ั ชีข

5

บันทึกสมุดแยกประเภททัว่ ไป

10 นาทข

เจนาหนนาทข่บญ
ั ชีข

เอกสารอ้างอนง
1. ระเบขยบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับเงินขัองส่ วนราชีการ
2. คก่มือแนวปฏิบัต้ิทางบัญชีขเกณฑ์คงคนางสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดรายวันเงนนจ่าย

60

1. ชื่องาน

สมุดรายวันเงินนจาาย

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำาสมุดบััญชีขขันันต้้น สมุดรายวันเงินนจาายต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คงิค้างิ
ถูกต้้องิต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คงิค้างิ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามหลัักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหนาวยงิานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 แลัะ
คูามือแนวปฏิบนบััต้นทางิบััญชีขต้ามเกณฑ์คงิค้างิสำาหรับัหนาวยงิานภาครัฐ รวมถารงิการจัดทำาบััญชีขในระบับั
GFMIS ซาร่งิผู้ปฏิบนบััต้นงิานจะต้้องิจัดทำาคูามือแลัะขัันนต้อนการปฏิบนบััต้นงิานขัองิต้นเองิต้ามทข่ได้รับัมอบัหมาย
งิานในระบับั GFMIS เพน่มเต้นม
4. คำาจำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
สมุดบัญชีขั้นต้น
สมุดรายวันเงินนจาาย
5.1 รับัเอกสารใบัสำาคัญการลังิบััญชีขด้านจาาย
5.2 บัันทารกเลัขัทขใ่ บัสำาคัญการลังิบััญชีขด้านจาาย
5.3 บัันทารกรายลัะเอขยดเกข่ยวกับัการจาายเงินนสดแลัะเงินนฝากธนาคาร ลังิในสมุด
รายวันจาายเงินน
5.4 รวมยอดเงินนด้านเดบันต้แลัะเครดนต้ขัองิแต้าลัะบััญชีข
5.5 รวมยอดเงินนขัองิแต้าลัะบััญชีข
5.6 บัันทารกสมุดแยกประเภททัว่ ไป
5.7 บัันทารกรายจาายในระบับั GFMIS
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6. Flow Chart
สมุดรายวันเงนนจ่าย
รับัเอกสารใบัสำาคัญ
การลังิบััญชีขด้านจาาย

บัันทารกเลัขัทข่ใบัสำาคัญ

บัันทารกรายลัะเอขยด เกข่ยวกับัการจาายเงินน
บัันทารกรายลัะเอขยด

รวมยอดเงินนด้านเดบันต้แลัะเครดนต้

รวมยอดเงินนด้านจาาย

สมุดบััญชีขแยกประเภททัว่ ไป

บัันทารกการจาายในระบับั GFMIS
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4

สมุดรายวันจาายเงินน
บััญชีขแยกประเภท
ทะเบัขยนยาอย
ใบัสำาคัญการลังิบััญชีขด้านจาาย

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบันกจาายเงินนจากคลัังิ การเก็บัรักษาเงินนแลัะการนำาเงินนสา งิคลัังิ
พ.ศ. 2551 หมวด 4 การจาายเงินนขัองิสา วนราชีการ
8.2 คูามือแนวปฏิบนบััต้นทางิบััญชีขต้ามเกณฑ์คงิค้างิสำาหรับัหนาวยงิานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน สมุดรายวันเงินจ่าย
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทำาสมุดบััญชีขขันันต้นน สมุดรายวันเงินจ่ายต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คงคนาง ถูกต้นองต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คงคนาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รนอยละการปฏิบััต้ิทข่ถูกต้นองขัองขัันนต้อนการจัดทำาสมุดบััญชีขขันันต้นน สมุดรายวันจ่ายเงินต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คงคนาง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
1
รับัเอกสารใบัสำาคัญการลงบััญชีขดนานจ่าย
10 นาทข
เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข ระยะเวลาอาจ
เปลข่ยนแปลง
ไดนต้ามความ
2
ออกเลขัทข่เอกสาร, บัันทึกรายละเอขยดเกข่ยวกับัการจ่ายเงินสด
20 นาทข
เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข เหมาะสมและ
และเงินฝากธนาคาร ลงในสมุดรายวันเงินจ่าย
ปริมาณงานทข่
ไดนรับั
3
รวมยอดเงินดนานเดบัิต้และเครดิต้ขัองแต้่ละบััญชีข
20 นาทข
เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข
4

รวมยอดเงินขัองแต้่ละบััญชีข

20 นาทข

เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข

5

บัันทึกสมุดแยกประเภททัว่ ไป

10 นาทข

เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข

6

บัันทึกการจ่ายในระบับั GFMIS

1 นาทข

เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข

เอกสารอ้างอนง
1. ระเบัขยบัการเบัิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บัรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 4 การจ่ายเงินขัองส่ วนราชีการ
2. คู่มือแนวปฏิบััต้ิทางบััญชีขเกณฑ์คงคนางสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดรายวันทั่วไป
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1. ชื่องาน
2. วัตถุประสงค์

สมุดรายวันทั่วไป
เพื่อให้การจัดทำาสมุดดบััญชีขขันันต้้น สมุดดรายวัันทัวั่ ไป ถูกกต้้องต้ามุระบับับััญชีขเกณฑ์ค

คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีข ต้ามุหลัักการนโยบัายบััญชีขสำาหรับัหนยวัยงานภาครัฐ ฉบัับัทข่ 2 แลัะ
คกยมุือแนวัปฏิบับััต้ัทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คคงค้างสำาหรับัหนยวัยงานภาครัฐ รวัมุถูารงการจัดทำาบััญชีขในระบับั
GFMIS ซาร่งผก้ปฏิบับััต้ังานจะต้้องจัดทำาคกยมุือแลัะขัันนต้อนการปฏิบับััต้ังานขัองต้นเองต้ามุทข่ได้รับัมุอบัหมุาย
งานในระบับั GFMIS เพั่มุเต้ัมุ
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
สมุดรายวันทัว่ ไป
5.1 บัันทารกรายการจากสมุดดรายวัันขัันนต้้นไปบััญชีขแยกประเภท
5.2 รวัมุยอดขัองแต้ยลัะบััญชีขเพื่อนำาไปจัดทำางบัทดลัอง
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6. Flow Chart
สมุดรายวันทั่วไป
บัันทารกรายการจากสมุดดรายวัันขัันนต้้น
ไปบััญชีขแยกประเภท

รวัมุยอดขัองแต้ยลัะบััญชีขเพื่อนำาไปจัดทำา
งบัทดลัองบัันทารกสมุดดแยกประเภททัวั่ ไป
7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 สมุดดรายวัันเงันรับั
7.2 สมุดดรายวัันเงันจยาย
7.3 บััญชีขแยกประเภททัวั่ ไป
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบัขยบัการเบัักจยายเงันจากคลััง การเก็บัรักษาเงันแลัะการนำาเงันสย งคลััง พ.ศ.
2551 หมุวัด 4 การจยายเงันขัองสย วันราชีการ
8.2 คกยมุือแนวัปฏิบับััต้ัทางบััญชีขต้ามุเกณฑ์คคงค้างสำาหรับัหนยวัยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน สมุดรายวันทัว่ ไป
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทำาสมุดบััญชีขขันันต้นน สมุดรายวันทัว่ ไป ถูกกต้นองต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คคงคนาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รนอยละการปฏิบััต้ิทข่ถูกกต้นองขัองขัันนต้อนการจัดทำาสมุดบััญชีขขันันต้นน สมุดรายวันทัว่ ไป ต้ามระบับับััญชีขเกณฑ์คคงคนาง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
1
บัันทึกรายการจากสมุดรายวันขัันนต้นนไปบััญชีขแยกประเภท
10 นาทข
เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข ระยะเวลาอาจ
เปลข่ยนแปลง
ไดนต้ามความ
2
รวมยอดขัองแต้่ละบััญชีขเพื่อนำาไปจัดทำางบัทดลอง
1 นาทข
เจนาหนนาทข่บัญ
ั ชีข เหมาะสมและ
ปริมาณงานทข่
ไดนรับั
เอกสารอ้างอนง
1 ระเบัขยบัการเบัิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บัรักษาเงินและการนำาเงินส่ งคลัง
พ.ศ. 2551 หมวด 4 การจ่ายเงินขัองส่ วนราชีการ
2 คก่มือแนวปฏิบััต้ิทางบััญชีขต้ามเกณฑ์คคงคนางสำาหรับัหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานทั่วไป
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1. ชื่องาน

ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำางานใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ด้านทัว่ ไป ถูกตกต้อ้องต้อามระบบบัญชีด้เกณฑ์

คัญงคัญ้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ดา้ นทัว่ ไป ต้อามหลักการนโยบายบัญชีด้สำำาหรับหนววย
งานภาคัญรัฐ ฉบับท้่ 2 และคัญตวมือแนวปฏิบับัต้อัทางบัญชีด้ต้อามเกณฑ์คัญงคัญ้างสำำาหรับหนววยงานภาคัญรัฐ รวมถูกงง
การจัดทำาบันทงกในระบบ GFMIS ซง่งผต้ปฏิบับัต้อังานจะต้อ้องจัดทำาคัญตวมือและขัันนต้ออนการปฏิบับัต้อังานขัอง
ต้อนเองต้อามท้่ได้รับมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพั่มเต้อัม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
5.1 รับเอกสำารใบสำำาคัญัญรายการขัอเบัก (ฎ้กา) จากเจ้าหน้าท้่การเงัน

5.2 ต้อรวจและวัเคัญราะห์รายการใบสำำาคัญัญการเบัก (ฎ้กา) เพื่อบันทงกรายละเอ้ยดการเบักจวาย

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

และจำาแนกรายการท้่เกัดขังนน
บันทงกบัญชีด้ในใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ดา้ นทัว่ ไป
บันทงกคัญุมรายละเอ้ยดการต้อันงยอดใบสำำาคัญัญคัญ้างจวายและเจ้าหน้น
นำา เอกสำารใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ดา้ นทัว่ ไป บันทงกสำมุดรายวันขัันนต้อ้น
นำารายละเอ้ยดในใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ด้านจวายมาต้อัดยอดใบสำำาคัญัญคัญ้างจวายและเจ้าหน้น
ด้วยจำานวนเงันท้่ม้การจวายในแต้อวละคัญรันง
ต้อรวจสำอบเอกสำารใบนำาสำว งเงันคัญืนคัญลัง เพื่อนำามาบันทงกปรับปรุงบัญชีด้
ต้อรวจสำอบยอดคัญงเหลือขัองใบสำำาคัญัญคัญ้างจวายและเจ้าหน้นกบั สำมุดแยกประเภททัว่ ไป ณ
วันสำันนเดือน
ปรับปรุงรายการคัญวาใชีด้จวายท้่ต้อน ังยอดเป็นใบสำำาคัญัญคัญ้างจวายและเจ้าหน้น ณ วันสำันน
ป้งบประมาณ
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6. Flow Chart

ใบสำาคัญการลงบัญชดดาานทั่วไป
รับเอกสำารใบสำำาคัญัญ
ต้อรวจและวัเคัญราะห์รายการใบสำำาคัญัญรายการเบัก

บันทงกบัญชีด้ในใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ด้าน
ทัว่ ไป
บันทงกคัญุมรายละเอ้ยดการต้อันงยอดใบสำำาคัญัญคัญ้างจวาย

บันทงกเอกสำารใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ในสำมุดรายวันขัันนต้อ้น

ต้อัดยอดใบสำำาคัญัญคัญ้างจวาย

ต้อรวจสำอบเอกสำารใบนำาสำว งเงันสำว งคัญลัง
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ต้อรวจสำอบยอดคัญงเหลือ ณ วันสำันนเดือน

ปรับปรุงรายการคัญวาใชีด้จวายท้่ต้อน ังยอด

7. แบบพนมพ์ทด่ใชา
7.1
7.2
7.3
7.4

สำมุดรายวันทัว่ ไป
บัญชีด้แยกประเภท
ทะเบ้ยนยวอย
ใบสำำาคัญัญการลงบัญชีด้ด้านทัว่ ไป

8. เอกสาร/ หลักฐานอาางอนง
8.1 คัญตวมือแนวปฏิบับัต้อัทางบัญชีด้ต้อามเกณฑ์คัญงคัญ้างสำำาหรับหนววยงานภาคัญรัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
ชื่องาน ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดด้าคนทัญวว ไป
มาตรฐานคุณภาพงาน : กครลงบญญชีดด้าคนทัญวว ไป ถูกตาองตคมระบบบญญชีดเกณฑ์คังคัาคง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : กครลงบญญชีดด้าคนทัญวว ไป ถูกตาองตคมระบบบญญชีดเกณฑ์คังคัาคงจญด้ทัำคสมุด้บญญชีดขันญนตาน
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน

สพป./สพม. กลุ่ม

เวลาดำาเนนนการ

ผู้รับผนดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลคอคจ
เปลดวยนแปลง
ได้าตคมคัวคม
เหมคะสม
และปรกมคณ
งคนทัดวได้ารญบ

1

รญบเอกสครใบสำคคัญญรคยกครขัอเบกกจคกเจาคหนาคทัดวกครเงกน

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

2

ตรวจสอบและวกเคัรคะห์รคยกครใบสำคคัญญกครเบกก

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

3

บญนทัึกบญญชีดในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดด้าคนทัญวว ไป

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

4

บญนทัึกคัุมรคยละเอดยด้กครตญนงยอด้ใบสำคคัญญคัาคงจ่คยและเจาคหนดน

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

5

นำคเอกสครใบสำคคัญญกครลงบญญชีดด้าคนทัญวว ไปบญนทัึกสมุด้รคยวญนขัญนนตาน

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

6

นำครคยละเอดยด้ในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดด้าคนจ่คยมคตญด้ยอด้ใบสำคคัญญคัาคงจ่คยและเจาคหนดนด้าวยจำคนวนเงกน
ทัดวมดกครจ่คยในแต่ละคัรญนง

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

7

ตรวจสอบเอกสครใบสำคส่ งเงกนคันนคัลญง เพนวอนำคมคบญนทัึกปรญบปรุงบญญชีด

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

8

ตรวจสอบยอด้คังเหลนอขัองใบสำคคัญญคัาคงจ่คยและเจาคหนดนกบญ สมุด้แยกประเภทัทัญวว ไป ณ วญนสกนนเด้นอน

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

9

ปรญบปรุงรคยกครคั่คใชีาจ่คยทัดวตนญงยอด้เป็นใบสำคคัญญคัาคงจ่คยและเจาคหนดน ณ วญนสกนนปดงบประมคณ

10 นคทัด

เจาคหนาคทัดวบญญชีด

เอกสารอ้างอนง
คัู่มนอแนวปฏกบญตกทัคงบญญชีดเกณฑ์คังคัาคงสำคหรญบหน่วยงคนภคคัรญฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
สมุดบัญชีแยกประเภท
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1. ชื่องาน

สมุดบัญชีแยกประเภท

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบันนทึกกสมุดบันญชีข้ นน ปลาย ถูกต้องตามระบับับันญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจนดทึำาบันญชี ตามหลนกการนโยบัายบันญชีสำาหรนบัหนยวยงานภาครนฐ ฉบันบัทึี่ 2 และ
คูยมือแนวปฏิบับันตัทึางบันญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรนบัหนยวยงานภาครนฐ รวมถกงการบันนทึกกในระบับั GFMIS
ซก่งผู้ปฏิบับันตังานจะต้องจนดทึำาคูยมือและขน้นตอนการปฏิบับันตังานของตนเองตามทึี่ได้รนบัมอบัหมายงานใน
ระบับั GFMIS เพั่มเตัม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การบันทึกสมุดบัญชีขั้นปลาย
สมุดแยกประเภทึทึนว่ ไป
5.1 รวบัรวมและตรวจสอบัข้อมูลสมุดรายวนนขน้นต้นทึี่มีการบันนทึกกตามใบัสำาคนญการลง
บันญชี ทึี่เรียงลำาดนบัตามวนนทึี่
- ด้านรนบั
- ด้านจยาย
- ด้านทึนว่ ไป
5.2 บันนทึกกรายละเอียดจากสมุดรายวนนขน้นต้นตามใบัสำาคนญการลงบันญชี
5.3 บันนทึกกฎีกาแตยละฎีกาแยกตามประเภทึบันญชี
5.4 สรุปจำานวนเงันรวมของแตยละใบัสำาคนญการบันนทึกกบันญชี ด้านเดบััต และเครดัต
5.5 สรุปจำานวนเงันรวมของแตยละบันญชี เพื่อนำาไปจนดทึำางบัทึดลอง
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6. Flow Chart
การบันทึกสมุดบัญชีแยกประเภท
รวบัรวมและตรวจสอบัข้อมูลสมุดรายวนนขน้นต้นทึี่บันนทึกกตาม
ใบัสำาคนญการลงบันญชี

บันนทึกกรายละเอียดตามใบัสำาคนญการลงบันญชี

บันนทึกกฎีกาแตยละฎีกาแยกตามประเภทึบันญชี

สรุปจำานวนเงันรวมของแตยละใบัสำาคนญการบันนทึกกบันญชี
ด้านเดบััต และเครดัต

สรุปจำานวนเงันรวมของแตยละบันญชีเพื่อ
นำาไปจนดทึำางบัทึดลอง

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 สมุดบันญชีแยกประเภทึทึนว่ ไป
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
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8.1 คูยมือแนวปฏิบับันตัทึางบันญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรนบัหนยวยงานภาครนฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน สมุดบัญชีแยกประเภท
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดสมุดบัญชีข้ันปลาย ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจัดทำาสมุดบัญชีข้ ันปลาย
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
1
รวบรวมและตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้นที่มีการบันทึกใบสำาคัญการ
10 นาที
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
ลงบัญชี
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
2
บันทึกรายละเอียดตามใบสำาคัญการลงบัญชี
20 นาที
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
3
บันทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบัญชี
20 นาที
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
4

สรุปจำานวนเงินรวมของแต่ละใบสำาคัญการบันทึกบัญชี ด้านเดบิต
และเครดิต

20 นาที

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

5

สรุปจำานวนเงินรวมของแต่ละบัญชี เพื่อนำาไปจัดทำางบทดลอง

10 นาที

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

เอกสารอ้างอนง
คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การรับและการนำาส่งเงนน
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1. ชื่องาน

การรับและการนำาส่งเงนน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับและนำาสง งเงนน ถูกกต้้องต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบัญชี ต้ามหลักการนโยบายบัญชีสำาหรับหนงวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และคกงมือ
แนวปฏิบนบัต้นทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนงวยงานภาครัฐ รวมถูงงการจัดทำาบัญชีในระบบ GFMIS
ซง่งผก้ปฏิบนบัต้นงานจะต้้องจัดทำาคกงมือและขัันนต้อนการปฏิบนบัต้นงานขัองต้นเองต้ามที่ได้รับมอบหมายงานใน
ระบบ GFMIS เพน่มเต้นม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
การรับเงนน
5.1. บันทงกรายการรับเงนนต้ามหลักฐานการรับเงนนในทะเบียนคุมการรับและนำาสง งเงนน
5.2. บันทงกรับเงนนในระบบ GFMIS
5.3. พนมพ์รายงานการรับรายได้และนำาสง งเงนนคงคลังจากระบบ GFMIS
การนำาส่งและนำาฝากเงนน
5.1 จัดทำาทะเบียนนำาสง งและนำาฝาก
5.2 บันทงกรายการการนำาสง งและนำาฝากต้ามหลักฐานในระบบ GFMIS
5.3 พนมพ์รายงานการรับรายได้และการนำาสง งเงนนคงคลังจากระบบ GFMIS
5.4 บันทงกเสนอเอกสารจากระบบในทะเบียนคุมการรับและนำาสง งเงนนให้ ผอ.สพท.ทราบ
5.5 จัดเก็บหลักฐาน
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6. Flow Chart
การรับและการนำาส่ง
จัดทำาทะเบียนการรับ การนำาสง งและ
นำาฝาก
บันทงกหลักฐานในระบบ GFMIS

พนมพ์รายงานการรับรายได้และการนำาสง งเงนนคงคลังจากระบบ GFMIS

บันทงกเสนอเอกสารจากระบบในทะเบียนคุมการรับและนำาสง งเงนนให้ ผอ.สพท.ทราบ

จัดเก็บหลักฐาน

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ใบนำาสง งเงนน
7.2 สำาเนาใบนำาฝากเงนน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คกงมือแนวปฏิบนบัต้นทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนงวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
8.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ดงวนที่สุดที่ กค 0409/ว 115 ลว. 30 กันยายน 2547

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุงม
ชื่องาน การรับและนำาสง งเงนน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การรับและนำาสง งเงนน ถูกกต้อองต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงคอาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รออยละการปฏนบัต้นที่ถูกกต้อองของขั้นต้อนการรับและนำาสง งเงนนระบบบัญชีเกณฑ์คงคอาง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ทำาทะเบียนคุมการรับ การนำาสง งและนำาฝาก
10 นาที

3

พนมพ์รายงานการรับรายได้ตอและการนำาสง งเงนนคงคลังจากระบบ
GFMIS

20 นาที

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตอต้ามความ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปรนมาณงานที่
ได้ตอรับ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี

4

บันทึกเสนอเอกสารจากระบบในทะเบียนคุมการรับและนำาสง ง
เงนน

20 นาที

เจอาหนอาที่บญ
ั ชี

10 นาที

เจอาหนอาที่บญ
ั ชี

2

5

บันทึกหลักฐานในระบบ GFMIS

จัด้ตเก็บหลักฐาน

เอกสารอ้างอนง
1. คกงมือแนวปฏนบัต้นทางบัญชีเกณฑ์คงคอางสำาหรับหนงวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด้ตงวนที่สุด้ตที่ กค 0409/ว 115 ลว. 30 กันยายน 2547

20 นาที
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ประเภทเอกสาร : คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
ชือ่ เอกสาร
: การบันทึกทะเบียนคุม (ฎีีกา) การเบนกจ่ายเงนน

82

1. ชื่องาน

การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีีกา)การเบนกจ่ายเงนน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำาการบัันทกกทะเบัียนคุม(ฎีกา)การเบักกจาายเงิกน ถูกต้องิตามระบับับััญชี
เกณฑ์คงิค้างิ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชี ตามหลัักการนโยบัายบััญชีสำำาหรับัหนาวยงิานภาครัฐ ฉบัับัที่ 2 แลัะคูามือ
แนวปฏกบััตกทางิบััญชีตามเกณฑ์คงิค้างิสำำาหรับัหนาวยงิานภาครัฐ รวมถกงิการจัดทำาบััญชีในระบับั
GFMIS ซก่งิผู้ปฏกบััตกงิานจะต้องิจัดทำาคูามือแลัะขัันนตอนการปฏกบััตกงิานขัองิตนเองิตามที่ได้รับัมอบัหมาย
งิานในระบับั GFMIS เพก่มเตกม
4. คำาจำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การลงทะเบียนคุมฎีีกาเบนกจ่ายเงนน
5.1 รับัเอกสำารการเบักกเงิกน (ฎีกา)
5.2 บัันทกกรายลัะเอียดขัองิรายการขัอเบักกเงิกนจากคลัังิ
5.3 บัันทกกการจาายเงิกนตามฎีกาแตาลัะครันงิให้เป็นไปตามกำาหนด
5.4 สำา งิเอกสำารใบัสำำาคัญการเบักกจาาย/หลัักฐานการจาายสำา งิเจ้าหน้าที่บัญ
ั ชี
5.5 ตรวจสำอบัวันครบักำาหนดเพื่อสำา งิเงิกนคืนคลัังิ, บัันทกกกรณีสำางิเงิกนคืนคลัังิ
5.6 ทุกสำกนนเดือนสำรุปรายการ ฎีกาค้างิจาายเพื่อประกอบัใบัแจ้งิรายการการ
เคลัื่อนไหวบััญชีเงิกนฝากธนาคาร( Statement)
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6. Flow Chart

การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีีกา)การเบนกจ่ายเงนน
รับัเอกสำารการเบักกเงิกน

บัันทกกรายลัะเอียดขัองิรายการขัอเบักกเงิกนจากคลัังิ

บัันทกกการจาายเงิกนตามฎีกาแตาลัะครันงิให้เป็นไปตามกำาหนด

สำา งิเอกสำารใบัสำำาคัญการเบักกจาาย/หลัักฐานการจาายสำา งิเจ้าหน้าที่บัญ
ั ชี
ตรวจสำอบัวันครบักำาหนดเพื่อสำา งิเงิกนคืนคลัังิ, บัันทกกกรณีสำางิเงิกนคืนคลัังิ

สำรุปรายการฎีกาค้างิจาายเพื่อประกอบัใบัแจ้งิรายการการ
เคลัื่อนไหวบััญชีเงิกนฝากธนาคาร( Statement)

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ทะเบัียนคุมฎีกาเบักกจาายเงิกน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คูามือแนวปฏกบััตกทางิบััญชีตามเกณฑ์คงิค้างิสำำาหรับัหนาวยงิานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุาม
ชื่องาน การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบกกจาายเงิกน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การบันทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบกกจาายเงิกน ถูกต้องิตามระบบบัญชีเกณฑ์คงิค้างิ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏกบัตกที่ถูกต้องิของิขันนตอนการจัดทกาการบันทึก ทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบกกจาายเงิกน ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงิค้างิ
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
1
รับเอกสารการเบกกเงิกน (ฎีกา)
10 นาที
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
2

บันทึกรายละเอียดของิรายการขอเบกกเมื่อคลังิอนุมัตก

20 นาที

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

3

บันทึกการจาายเงิกนตามฎีกาแตาละครันงิให้เป็นไปตามกกาหนด

20 นาที

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

4

สา งิเอกสารใบสกาคัญการเบกกจาาย/หลักฐานการจาายสา งิเจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

20 นาที

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

5

ตรวจสอบวันครบกกาหนดเพื่อสา งิเงิกนคืนคลังิ, บันทึกกรณีสางิเงิกนคืนคลังิ

10 นาที

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

6

สรุปรายการฎีกาค้างิจาายเพื่อประกอบใบแจ้งิรายการการ เคลื่อนไหว
บัญชีเงิกนฝากธนาคาร( Statement)

5 วัน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

เอกสารอ้างอนง
คูามือแนวปฏกบัตกทางิบัญชีเกณฑ์คงิค้างิสกาหรับหนาวยงิานภาครัฐ พ.ศ. 2546

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงิ
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปรกมาณงิานที่
ได้รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายงานการเงนน
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1. ชื่องาน

รายงานการเงนน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำารายงานการเงนน ถูกกต้้องต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบัญชี ต้ามหลัักการนโยบายบัญชีสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 แลัะ
คกยมือแนวปฏิบนบัต้นทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐรวมถูารงการจัดทำาบัญชีในระบบ
GFMIS ซาร่งผก้ปฏิบนบัต้นงานจะต้้องจัดทำาคกยมือแลัะขัันนต้อนการปฏิบนบัต้นงานขัองต้นเองต้ามที่ได้รับมอบหมาย
งานในระบบ GFMIS เพน่มเต้นม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
รายงานการเงนน
5.1 สำรุปยอดรวมขัองแต้ยลัะบัญชี
5.2 จัดทำางบทดลัอง
5.3 จัดทำารายงานประจำาเดือน
5.4 จัดทำารายงานประจำาปี

87
6. Flow Chart
รายงานการเงนน

สำรุปยอดรวมขัองแต้ยลัะบัญชี

จัดทำางบทดลัอง

จัดทำารายงานประจำาเดือน

จัดทำารายงานประจำาปี

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 งบแสำดงฐานะทางการเงนน
7.2 เอกสำารทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ
7.3 บันทารกขั้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คกยมือแนวปฏิบนบัต้นทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน รายงานการเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทำารายงานการเงิน ถูกกต้อองต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงคอาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รออยละการปฏิบัต้ิที่ถูกกต้อองของขั้นต้อนการจัดทำารายงานการเงินต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงคอาง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
สรุปยอดรวมของแต้่ละบัญชี
1 วัน
2

จัดทำางบทดลอง

1 วัน

3

จัดทำารายงานประจำาเดนอน

1 วัน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ไดอต้ามความ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ไดอรับ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี

4

จัดทำารายงานประจำาปี

30 วัน

เจอาหนอาที่บัญชี

เอกสารอ้างอนง
คก่มนอแนวปฏิบัต้ิทางบัญชีเกณฑ์คงคอางสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร
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1. ชื่องาน
2. วัตถุประสงค์

การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร

เพื่อให้การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร ถูกกต้้องต้ามระบบบัญชยเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร ต้ามหลัักการนโยบายบัญชยสำำาหรับหนยวยงาน
ภาครัฐ ฉบับทย่ 2 แลัะคกยมือแนวปฏินบัต้นทางบัญชยต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ รวมถูกงการ
บันทกกบัญชยในระบบ GFMIS ซก่งผก้ปฏินบัต้นงานจะต้้องจัดทำาคกยมือแลัะขัันนต้อนการปฏินบัต้นงานขัองต้นเอง
ต้ามทย่ได้รบั มอบหมายงานในระบบ GFMIS เพนม่ เต้นม
4. คำาจำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร
5.1 ต้รวจสำอบต้้นขัันวเช็คกับทะเบยยนคุมการจยายเช็ค
5.2 ต้รวจสำอบ เลัขัทยเ่ ช็คแลัะจำานวนเงนนต้ามใบแจ้งรายการการเคลัื่อนไหวบัญชย
เงนนฝากธนาคาร( Statement)
5.3 ต้รวจสำอบรายการทย่จยายเช็คแต้ยลัะฉบับ
5.4 นำารายการเงนนฝากจากหนยวยงานอื่นแลัะเช็คทย่เจ้าหนยนยังไมยได้นำาไปขักนนเงนนมา
จัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร
5.5 ต้รวจสำอบความถูกกต้้องขัองยอดเงนนคงเหลัือต้ามงบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร
กับยอดเงนนต้ามบัญชย

91

6. Flow Chart
การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร

ต้รวจสำอบต้้นขัันวเช็คกับรายลัะเอยยดการจยาย

ต้รวจสำอบ เลัขัทย่เช็คแลัะจำานวนเงนนต้ามใบแจ้งรายการการเคลัื่อนไหวบัญชยเงนน
ฝากธนาคาร( Statement)

ต้รวจสำอบรายการทย่จยายเช็คแต้ยลัะฉบับ

นำารายการเงนนฝากระหวยางทางแลัะเช็คทย่เจ้าหนยนยังไมยได้นำาไปขักนนเงนนมาจัดทำา
งบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร

ต้รวจสำอบความถูกกต้้องขัองยอดเงนนคงเหลัือต้ามงบเทยยบ
ยอดเงนนฝากธนาคารกับยอดเงนนต้ามบัญชย

7. แบบพนมพ์ทย่ใช้

7.1 ใบแจ้งรายการการเคลัื่อนไหวบัญชยเงนนฝากธนาคาร( Statement)
7.2 ทะเบยยนคุมการจยายเช็ค
7.3 ทะเบยยนคุมเงนนฝากธนาคาร
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คกยมือแนวปฏินบัต้นทางบัญชยต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การตรวจสอบและรายงานการเงนน
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1. ชื่องาน

การตรวจสอบและรายงานการเงนน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำาการตรวจสอบและรายงานการเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และคูยมือแนว
ปฏิบิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ รวมถารงการจัดทำาบัญชีในระบบ GFMIS ซาร่งผู้
ปฏิบิบัติงานจะต้องจัดทำาคูยมือและขัันนตอนการปฏิบิบัติงานขัองตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงานในระบบ
GFMIS เพิ่มเติม
4. คำาจำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การตรวจสอบและรายงานการเงนน
5.1 ตรวจสอบความถูกต้องขัองตัวเงินสด/บัญชี
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องขัองเงินฝากธนาคาร/บัญชี
5.3 ตรวจสอบความถูกต้องขัองการบันทารกรายการบัญชี
5.4 ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
5.5 วิเคราะห์รายงานการเงินเพื่อเสนอ ผอ.สพท.
5.6 บันทารกผลการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินเสนอ
ผอ.สพท. เพื่อทราบและพิจารณา
5.7 จัดสย งรายงานการเงินให้สำานักงานการตรวจเงินแผยนดินและผู้ที่เกี่ยวขั้อง
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6. Flow Chart
การตรวจสอบและรายงานการเงนน
พิมพ์รายงานการเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องขัองเงินสด/ธนาคาร/บัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องขัองการบันทารกบัญชี/
บัญชีแยกประเภท/รายงานการเงิน

วิเคราะห์รายงานการเงินเพื่อเสนอ ผอ.สพท.

ไมยถูกต้อง
บันทารกผลการตรวจสอบและวิเคราะห์
เสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและพิจารณา
ถูกต้อง
สย งรายงานการเงินให้ สตง.
และผู้ที่เกี่ยวขั้อง
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

สมุดเงินสด
รายงานเงินคงเหลือประจำาวัน
ใบแจ้งรายการการ เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร( Statement)
สมุดธนาคาร
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เอกสารทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ
บันทารกขั้อความ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คูยมือแนวปฏิบิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร ถูกกต้อองต้ามระบบบัญชยเกณฑ์คงคอาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รออยละการปฏนบัต้นทย่ถูกกต้อองของขั้นต้อนการจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ต้รวจสอบต้อนขั้วเช็คกับทะเบยยนคุมการจ่ายเช็ค
10 นาทย
2

ต้รวจสอบ เลขทย่เช็คและจำานวนเงนนต้ามใบแจองรายการการ
เคลื่อนไหวบัญชยเงนนฝากธนาคาร( Statement)

20 นาทย

3

ต้รวจสอบรายการทย่จ่ายเช็คแต้่ละฉบับ

20 นาทย

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจอาหนอาทย่บญ
ั ชย ระยะเวลาอาจ
เปลย่ยนแปลง
ไดอต้ามความ
เจอาหนอาทย่บญ
ั ชย เหมาะสมและ
ปรนมาณงานทย่
ไดอรับ
เจอาหนอาทย่บญ
ั ชย

4

นำารายการเงนนฝากจากหน่วยงานอื่นและเช็คทย่เจอาหนย้ยังไม่ไดอนำา
ไปข้้นเงนนมาจัดทำางบเทยยบยอดเงนนฝากธนาคาร

20 นาทย

เจอาหนอาทย่บญ
ั ชย

5

ต้รวจสอบความถูกกต้อองของยอดเงนนคงเหลือต้ามงบเทยยบยอดเงนน
ฝากธนาคารกับยอดเงนนต้ามบัญชย

10 นาทย

เจอาหนอาทย่บญ
ั ชย

เอกสารอ้างอนง
คก่มือแนวปฏนบัต้นทางบัญชยเกณฑ์คงคอางสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การตรวจสอบและการรายงานการเงิน
มาตรฐานคุณภาพงาน : การตรวจสอบและรายงานการเงิน ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ ผู้รับผนดชอบ
1
พิมพ์รายงานการเงิน
2

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด้ต/บัญชี, ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเงินฝากธนาคาร/บัญชี

1 วัน

3

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี, ตรวจสอบ
รายงานการเงินและบัญชีแยกประเภททัว่ ไป

1 วัน

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี ได้ต้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี ได้ต้รับ

4

วิเคราะห์รายงานการเงินเพื่อเสนอ ผอ.สพท.

1 วัน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

บันทึกผลการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานทางการเงินเสนอ
ผอ.สพท. เพื่อทราบและพิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

จัด้ตส่ งรายงานทางการเงินให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นด้ตินและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

5

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

6

เอกสารอ้างอนง
คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

98

ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การสรุปรายการ

99
1. ชื่องาน

การสรุ ปรายการ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำางานการสรปปรายการ ถูกกต้้องต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การสรปปรายการ ต้ามหลักการนโยบายบัญชีสำาหรับหนววยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และคกวมือ
แนวปฏิบัต้ิทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนววยงานภาครัฐ รวมถูงงการจัดทำาบัญชีในระบบ GFMIS ซง่งผก้
ปฏิบัต้ิงานจะต้้องจัดทำาคกวมือและขัันนต้อนการปฏิบัต้ิงานขัองต้นเองต้ามที่ได้รับมอบหมายงานในระบบ
GFMIS เพิ่มเต้ิม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การสรุ ปรายการ
5.1 ทปกสินนวันทำาการสรปปรายการรับหรือจวายเงิน
5.2 บันทงกรายการ ต้ามรายการเขั้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำาการสปดท้ายขัองเดือน
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6. Flow Chart
การสรุ ปรายการ
ทปกสินนวันทำาการสรปปรายการ
รับ-จวายเงิน

บันทงกรายการต้ามรายการเขั้า
บัญชีแยกประเภท

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
7.2 งบทดลอง
7.3 บันทงกขั้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คกวมือแนวปฏิบัต้ิทางบัญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนววยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การสรุปรายการ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การสรุปรายการ ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการสรุปรายการตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
สรุปรายการรับ ณ สิ้นวันทำาการ
1 วัน
2

บันทึกรายการตามรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำาการ
สุด้ตท้ายของเด้ตออน

เอกสารอ้างอนง
คู่มออแนวปฏิบัติทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

1 วัน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ต้ตามความ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้ต้รับ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การปนดบัญชี

103
1. ชื่องาน

การปนดบัญชี

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำาการปิดดบััญชี ถูกกต้้องต้ามระบับับััญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบััญชี ต้ามหลัักการนโยบัายบััญชีสำำาหรับัหนยวยงานภาครัฐ ฉบัับัท่ 2 แลัะคกยมือ
แนวปิฏดบััต้ดทางบััญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับัหนยวยงานภาครัฐ รวมถูงงการจัดทำาบััญชีในระบับั GFMIS
ซง่งผก้ปิฏดบััต้ดงานจะต้้องจัดทำาคกยมือแลัะขัันนต้อนการปิฏดบััต้ดงานขัองต้นเองต้ามท่ได้รับัมอบัหมายงานใน
ระบับั GFMIS เพด่มเต้ดม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การปนดบัญชี
5.1 ปิรับัปิรุงรายการ ณ วันสำดนนปิงบัปิระมาณ
5.2 จัดทำางบัทดลัอง
5.3 ปิดดบััญชี
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6. Flow Chart
การปนดบัญชี
ปิรับัปิรุงรายการ ณ วันสำดนนปิงบัปิระมาณ

จัดทำางบัทดลัอง

ปิดดบััญชี

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 งบัแสำดงฐานะทางการเงดน
7.2 งบัทดลัอง
7.3 บัันทงกขั้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คกยมือแนวปิฏดบััต้ดทางบััญชีต้ามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับัหนยวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การปิดบัญชี
มาตรฐานคุณภาพงาน : การปิดบัญชี ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้อง ของขั้นตอนการปิดบัญชี ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
1 วัน
2

จัดทำางบทดลอง

1 วัน

3

ปิดบัญชีทำาการ

2 เดือน

เอกสารอ้างอนง
คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การบันทึกสน้นปี

107
1. ชื่องาน

การบันทึกสน้นปี

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบันทึกสิ้นปี ถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบัญชี ตามหลัักการนโยบายบัญชีสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 แลัะคูยมือ
แนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ รวมถึงการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำาคูยมือแลัะขัั้นตอนการปฏิบัติงานขัองตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงานใน
ระบบ GFMIS เพิ่มเติม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การบันทึกสน้นปี
5.1 บันทึกขัออนุมัติปรับปรุงบัญชีจาก ผอ.สพท.
5.2 บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
5.3 พิมพ์รายงานจากระบบเสนอผอ.กลัุยมฯสอบทานความถูกต้อง
5.4 เสนอขัออนุมัติตยอ ผอ.สพท.
5.5 จัดเก็บรายงาน
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6. Flow Chart

การบันทึกสน้นปี

บันทึกขัออนุมัติปรับปรุงบัญชี

บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

พิมพ์รายงานจากระบบเสนอ ผอ.กลัุยมฯ

เสนอขัออนุมัติ ผอ.สพท.

จัดเก็บรายงาน

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
7.2 งบทดลัอง
7.3 บันทึกขั้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คูยมือแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำาหรับหนยวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546
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9. ฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การบันทึกสิ้นปี
มาตรฐานคุณภาพงาน : การบันทึกสิ้นปี ถูกกต้อองต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงคอาง
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รออยละการปฏิบัต้ิที่ถูกกต้ออง ของขั้นต้อนการบันทึกสิ้นปี ต้ามระบบบัญชีเกณฑ์คงคอาง
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
บันทึกขออนุมัต้ิปรับปรุงบัญชี
1 วัน
2

บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

ภายใน 3 วัน

3

พิมพ์รายงานจากระบบเสนอ ผอ. กลุ่มฯ

30 นาที/ชิ้นงาน

4

เสนอขออนุมัต้ิ ผอ. สพท.

1 วัน

5

จัด้ตเก็บรายงาน

1 วัน

เอกสารอ้างอนง
คก่มือแนวปฏิบัต้ิทางบัญชีเกณฑ์คงคอางสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตอต้ามความ
เจอาหนอาที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้ตอรับ

เจอาหนอาที่บญ
ั ชี
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การจัดทำาบััญชเเงนนประจำางวด
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1. ชื่องาน

การจัดทำาบััญชเเงนนประจำางวด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำาบััญชีเเงินนประจำางิวด ถูกตกต้อ้องิต้อามระบับับััญชีเเกณฑ์คงคงิค้างิ
3. ขอบัเขตของงาน
การจัดทำาบััญชีเ ต้อามหลัักการนโยบัายบััญชีเสำำาหรับัหนยวยงิานภาครัฐ ฉบัับัทเ่ 2 แลัะ
คตยมือแนวปฏิบนบััต้อนทางิบััญชีเต้อามเกณฑ์คงคงิค้างิสำำาหรับัหนยวยงิานภาครัฐ รวมถูการงิการจัดทำาบััญชีเในระบับั
GFMIS ซาร่งิผต้ปฏิบนบััต้อนงิานจะต้อ้องิจัดทำาคตยมือแลัะขัันนต้ออนการปฏิบนบััต้อนงิานขัองิต้อนเองิต้อามทเ่ได้รับัมอบัหมาย
งิานในระบับั GFMIS เพน่มเต้อนม
4. คำาจำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบััตงน าน
การจัดทำาบััญชเเงนนประจำางวด
5.1 รับัเอกสำาร/รายงิานการโอนเปลัเ่ยนแปลังิการจัดสำรรงิบัประมาณรายจยาย
5.2 บัันทารกรับัในทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวดสำย วนจังิหวัด
5.3 บัันทารกรายการเบันกเงินนในทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวดสำย วนจังิหวัด,
บัันทารกการลัดยอดการเบันก (กรณเมเการเบันกเกนนสำย งิคืนคลัังิ)
5.4 บัันทารกผตกพัน (กรณเมเการทำาสำัญญากยอหนเนผตกพัน)
5.5 บัันทารกการกันเงินนไว้เบันกเหลัื่อมปเ
5.6 จัดทำารายงิานเงินนประจำางิวด ณ วันสำนนนเดือน/สำนนนปเงิบัประมาณ
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6. Flow Chart

การจัดทำาบััญชเเงนนประจำางวด
รับัเอกสำาร/รายงิานการโอนเปลัเ่ยนแปลังิการ
จัดสำรรงิบัประมาณรายจยาย

บัันทารกรับัในทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวดสำย วนจังิหวัด

บัันทารกรายการเบันกเงินนในทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวด,
บัันทารกลัดยอดการเบันก (กรณเมเการเบันกเกนนสำย งิคืน)

บัันทารกผตกพัน (กรณเมเการทำาสำัญญากยอหนเนผตกพัน)

บัันทารกการกันเงินนไว้เบันกเหลัื่อมปเ

จัดทำารายงิานเงินนประจำางิวด ณ วัน
สำนนนเดือน/ สำนนนปเงิบัประมาณ
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7. แบับัพนมพ์ทเ่ใช้
7.1 รายงิานการโอนเปลัเ่ยนแปลังิการจัดสำรรงิบัประมาณรายจยาย
7.2 ทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวดสำย วนจังิหวัด
7.3 ทะเบัเยนคุมต้อามแผนงิาน/โครงิการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คตยมือแนวปฏิบนบััต้อนทางิบััญชีเขัองิกระทรวงิการคลัังิ
8.2 ระเบัเยบัการบัรนหารงิบัประมาณสำย วนจังิหวัด พ.ศ.2548 แลัะทเ่แก้ไขัเพน่มเต้อนม

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การจัดทำาบััญชีเเงินนประจำางิวด
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดทำาบััญชีเเงินนประจำางิวด ถูกตกต้ององิต้อามระบับัของิทางิราชีการ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รงอยละการปฏนบััต้อนทเ่ถูกตกต้ององิของิขั้นต้ออนการจัดทำาสมุดบััญชีเและทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
รับัเอกสาร/รายงิานการโอนเปลเ่ยนแปลงิการจัดสรรงิบัประมาณรายจ่าย
1 วัน
2

บัันทึกรับัในทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวดส่ วนจังิหวัด

1 วัน

3

บัันทึกรายการเบันกเงินนในทะเบัเยนคุมเงินนประจำางิวดส่ วนจังิหวัด,
บัันทึกการลดยอดการเบันก (กรณเมเการเบันกเกนนส่ งิคืนคลังิ)

1 วัน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจงาหนงาทเ่บัญ
ั ชีเ ระยะเวลาอาจ
เปลเ่ยนแปลงิ
ไดงต้อามความ
เจงาหนงาทเ่บัญ
ั ชีเ เหมาะสมและ
ปรนมาณงิานทเ่
เจงาหนงาทเ่บัญ
ั ชีเ ไดงรับั

4

บัันทึกผตกพัน (กรณเมเการทำาสัญญาก่อหนเ้ผตกพัน)

1 วัน

เจงาหนงาทเ่บัญ
ั ชีเ

5

บัันทึกการกันเงินนไวงเบันกเหลื่อมปเ

1 วัน

เจงาหนงาทเ่บัญ
ั ชีเ

6

จัดทำารายงิานเงินนประจำางิวด ณ วันสน้นเดือน/สน้นปเงิบัประมาณ

1 วัน

เจงาหนงาทเ่บัญ
ั ชีเ

เอกสารอ้างอนง
คต่มือแนวปฏนบััต้อนทางิบััญชีเของิกระทรวงิการคลังิ
ระเบัเยบับัรนหารงิบัประมาณส่ วนจังิหวัด พ.ศ.2548 และทเ่แกงไขเพน่มเต้อนม
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
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1. ชื่องาน

การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทำาบัญชี ตามหลักการนโยบายบัญชีสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และคูยมือ
แนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำำาหรับหนยวยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดทำาบัญชีในระบบ GFMIS
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำาคูยมือและขัันนตอนการปฏิบัติงานขัองตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงานในระบบ
GFMIS เพิ่มเติม
4. คำาจำำากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.1 รับหลักฐาน/เอกสำาร การอนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกลุยมนโยบายและแผน
5.2 ตรวจสำอบงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS
5.3 บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS
5.4 บันทึกเสำนอ ผอ.สำพท. เพื่อทราบ
5.5 บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจำางวด
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6. Flow Chart

การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รับหลักฐาน/เอกสำารการอนุมัติโอน/
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกลุยมนโยบายและ
แผน
ตรวจสำอบงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS

บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในระบบ GFMIS

บันทึกเสำนอ ผอ.สำพท. เพื่อทราบ

บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงใน
ทะเบียนคุมเงินประจำางวด

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสำรรงบประมาณรายจยาย
7.2 ทะเบียนคุมเงินประจำางวดสำย วนจังหวัด
7.3 ทะเบียนคุมตามแผนงาน/โครงการ
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 คูยมือแนวปฏิบัติทางบัญชีขัองกระทรวงการคลัง

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณถูกต้องตามระบบของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินประจำางวด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
รับหลักฐาน/เอกสาร การอนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกลุ่ม
1 วัน
นโยบายและแผน
2

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS

1 วัน

3

บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS

1 วัน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

4

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

5

บันทึกการโอน/เปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุมเงินประจำางวด

1 วัน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

เอกสารอ้างอนง
คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีของกระทรวงการคลัง
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มือขัน้ ตอนการดำาเนนนงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
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1. ชื่องาน

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกำาหนดเวลาท่่ต้องการใช้้และดำาเนนนการจัดซืืออ จัดจ้าง
ถูกต้องตามระเบ่ยบ
3. ขอบเขตของงาน
งานจัดซืืออจัดจ้างตามระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่ วาาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วาา ด้วยการพัสดุด้วยวนธี่การทางอนเลกกทรอนนกส พ.ศ. 2549 แตาไมารวมถึงการ
ดำาเนนนการในระบบ GFMIS ซืึ่งผู้ปฏนบัตนงานจะต้องจัดทำาคููามือการปฏนบัตนงานของตนเองตามท่่ได้รับมอบ
หมายงาน
4. คำาจำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏินบตั นงาน
 การจัดซื้อจัดจ้าง

สำารวจคูวามต้องการใช้้พัสดุของกลุามใน สพท.
5.2 วางแผน กำาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณท่่จะใช้้ดำาเนนนการ
5.3 ตรวจสอบเกณฑคูุณลักษณะและแบบรูปรายการของพัสดุท่ต้องการจัดซืืออจัดจ้าง
5.4 จัดทำารายงานขอซืืออ/จ้าง เสนอขอคูวามเหกนช้อบ
5.5 ดำาเนนนการจัดซืืออ/จัดจ้าง ตามวนธี่การท่่ได้รับคูวามเหกนช้อบ /จัดทำา e - GP
5.6 จัดทำาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ทำาใบ PO
5.7 บรนหารสัญญา
5.8 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาท่่ระเบ่ยบฯ กำาหนด / ตรวจรับในระบบ GFMIS
5.9 จัดทำารายงานเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบผลการพนจารณา
5.10 มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าท่่การเงนน เบนกเงนนเพื่อจาายผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
5.1
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6. Flow Chart

การจัดซื้อจัดจ้าง
สำารวจคูวามต้องการ

วางแผน/กำาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ

ตรวจสอบตรวจสอบเกณฑคูุณลักษณะเฉพาะ
แบบรูปรายการของพัสดุท่ต้องการจัดซืืออจัดจ้าง
ไม่ถูกต้อง

จัดทำารายงานขอซืืออ/จ้าง/ขอคูวามเหกนช้อบ
ถูกต้อง

ดำาเนนนการจัดซืืออ/จัดจ้าง ตามวนธี่ท่ได้รับคูวามเหกนช้อบ / e-GP

จัดทำาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผูข้ าย/ทำาใบ PO

บรนหารสัญญา
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ตรวจรับพัสดุในเวลาท่่ระเบ่ยบกำาหนด/
ตรวจรับในระบบ GFMIS

ไม่ถูกต้อง

จนท.พัสดุจัดทำารายงานเส
นอผอ.สพท. เพื่อทราบ
ถูกต้อง

มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าท่่การเงนนเบนกเงนน

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 แบบฟอรมการจัดซืืออจัดจ้าง
7.2 เกณฑคูุณลักษณะ/แบบรูปรายการ

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบ่ยบการเบนกจาายเงนนจากคูลัง การเกกบรักษาเงนนและการนำาเงนนสา งคูลัง พ.ศ. 2551
8.2 ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วาา ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
8.3 ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่วาา ด้วยการพัสดุด้วยวนธี่การทางอนเลกกทรอนนกส พ.ศ. 2549
8.4 คููามือปฏนบัตนงานในระบบ GFMIS
8.5 มตนคูณะรัฐมนตร่ท่เก่่ยวข้อง
8.6 คููามือระบบจัดซืืออจัดจ้างภาคูรัฐด้วยระบบอนเลคูทรอนนกส (e – Government Procurement :
e - GP)

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกำาหนดเวลาท่่ต้องการใช้้และดำาเนนนการจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกกต้องตามระเบี่ยบี
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏนบีัตนท่ถูกกต้องของขั้นตอนการจัดหาพัสดุและถูกกต้องตามระเบี่ยบี
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
สำารวจความต้องการใช้้พัสดุของกลุ่มใน สพม.
5 วันทำาการ
2

วางแผน กำาหนดเวลา ตรวจสอบีงบีประมาณท่่จะใช้้ดำาเนนนการ

10 นาท่

3

ตรวจสอบีเกณฑ์คุณลักษณะแบีบีรกปรายการ

30 นาท่

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ ระยะเวลา
อาจเปล่่ยน
ได้ตามความ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ เหมาะสม
และปรนมาณ
งานท่่ได้รับี
เจ้าหน้าท่่พัสดุ

จัดทำารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นช้อบี

30 นาท่

เจ้าหน้าท่่พัสดุ

ตามวนธ่การซื้อ-จ้าง

เจ้าหน้าท่่พัสดุ

4
5

ไม่ถูกกต้อง
ถูกกต้อง

ดำาเนนนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวนธ่การท่่ได้รับีความเห็นช้อบี
จัดทำา e - GP

เอกสารอ้างอนง
ระเบี่ยบีสำานักนายกรัฐมนตร่วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่่แก้ไขเพน่มเตนม

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกำาหนดเวลาท่่ต้องการใช้้และดำาเนนนการจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกกต้องตามระเบี่ยบี
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏนบีัตนท่ถูกกต้องของขั้นตอนการจัดหาพัสดุและถูกกต้องตามระเบี่ยบี
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
6
จัดทำาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมกลหลักผก้ขาย/ทำาใบี PO
ภายใน 7 วัน
7

บีรนหารสัญญา

ตามข้อกำาหนดใน
สัญญา

8

ตรวจรับีพัสดุภายในเวลาท่่ระเบี่ยบีฯ กำาหนด /
ตรวจรับีในระบีบี GFMIS

ตามข้อกำาหนดใน
สัญญา

9
10

ไม่ถูกกต้อง
ถูกกต้อง

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ/ผู้ขา ระยะเวลา
ขาย-ผู้ขารับจาาง
อาจเปล่่ยน
ได้ตามความ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ/ เหมาะสม
คณะกรรมการฯ และปรนมาณ
งานท่่ได้รับี
เจ้าหน้าท่่พัสดุ/
คณะกรรมการ ฯ

จัดทำารายงานเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบี

1 วัน

เจ้าหน้าท่่พัสดุ

มอบีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าท่่การเงนน เบีนกเงนนเพื่อจ่าย
ผกข้ าย/ผก้รับีจ้าง

1 วัน

เจ้าหน้าท่่พัสดุ/เจาา

เอกสารอ้างอนง
ระเบี่ยบีสำานักนายกรัฐมนตร่วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่่แก้ไขเพน่มเตนม

หนาาที่การเงิน
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
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1. ชื่องาน

การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)

2. วัตถุประสงค์
ระเบียบกหาหนด

เพื่อให้การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่

3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ตามระเบียบสหานักนายกรัฐมนตรี วาาด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 แตาไมารวมถึงการดหาเนนนการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏนบัตนงานจะต้องจัดทหาคูามือการ
ปฏนบัตนงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
 การเก็บรักษาพัสดุ
5.1. เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและสั่งการ
5.3. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
5.4. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชี
หรือทะเบียนคุม
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6. Flow Chart

การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ
ผอ.สพท. เพื่อทราบและสั่งการ
เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุ

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ทะเบียน/บัญชีวัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบสหานักนายกรัฐมนตรี วาาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 สา วนที่ 2,3

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา) ตามทีร่ ะเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
15 นาที
2

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและสั่งการ

ภายใน 1 วัน

3

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี/วัสดุ

ภายใน 1 วัน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระยะเวลา
อาจเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตามความ
เหมาะสม
และปริมาณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ งานที่ได้รับ

4

เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุ

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารอ้างอนง
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่ วนที่ 2, 3
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบนก - จ่ายพัสดุ)
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1. ชื่องาน

การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)

2. วัตถุประสงค์
ระเบียบกหาหนด

เพื่อให้การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่

3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)ตามระเบียบสหานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงการดหาเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทหาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
การเบนก - จ่ายพัสดุ
5.1. เจ้าหน้าที่พัสดุใน สพท. จัดทหาใบเบิกพัสดุ
5.2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบรวมทั้ง
พัสดุที่มี
5.3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุผู้ได้รับมอบหมาย
สัง่ จ่ายพัสดุ
5.4. เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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6. Flow Chart

การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)

เจ้าหน้าที่พัสดุใน สพท. จัด
ทหาใบเบิกพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบรวมทั้งพัสดุที่มี

เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุหวั หน้า
หน่วยพัสดุผู้ได้รับมอบหมายสั่งจ่ายสัง่ จ่าย
พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ และบันทึก
ในเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ใบเบิกพัสดุ ทะเบียน/บัญชีวัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.2 ระเบียบสหานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่ วนที่ 2

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

สพป./สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกำาหนด
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)ถูกต้องเป็นระบบของขั้นตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
เจ้าหน้าที่พัสดุใน สพท. จัดทำาใบเบิกพัสดุ
15 นาที
2

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบรวมทั้งพัสดุที่มี

ผู้รับผนดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

15 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3

เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุผูู้ได้รับมอบ
หมาย สัง่ จ่ายพัสดุ

20 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผูู้ขอเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พร้ออมเก็บบไว้อเป็บนหลักก็ฐาน

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารอ้างอนง
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่ วนที่ 2

หมายเหตุ
ระยะเวลา
อาจเปลี่ยน
ได้ตามความ
เหมาะสม
และปริมาณ
งานที่ได้รับ
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:
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1. ชื่องาน

การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การยืมพัสดุ ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนทีร่ ะเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การยืมพัสดุ ประกอบด้วย การยืมและการควบคุมแตไไมไรวมถงงการดำาเนกนการใน
ระบบ GFMIS ซง่งผู้ปฏกบัตกงานจะต้องจัดทำาคูไมือการปฏกบัตกงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน
 การยืม
5.1 ผู้ยืมทำาใบยืมตไอเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผกดชอบ
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์
5.3 บันทงกเสนอ ผอ.สพท. สัง่ การ
5.4 เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการยืม การสไ งคืนพัสดุให้เป็นไปตามกำาหนด
5.5 เจ้าหน้าที่บนั ทงกเอกสารการยืม/การสไ งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart
การยืมพัสดุ
ผูย้ ืมทำาใบยืมตไอเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์
ไมไถูกต้อง
บันทงกเสนอ
ผอ.สพท. สัง่ การ
ถูกต้อง
ควบคุมการยืม การสไ งคืนพัสดุให้เป็นไปตามกำาหนด

บันทงกเอกสารการยืม/การสไ งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 ใบยืมพัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี วไาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 สไ วนที่ 1
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9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

สพป./สพม. กลุม่
ชื่องาน การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกำาหนดเวลาท่่ต้องการใช้้และดำาเนนนการจัดซืืออ จัดจ้าง ถูกกต้องตามระเบ่ยบ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏนบัตนท่ถูกกต้องของขัอนตอนการจัดหาพัสดุและถูกกต้องตามระเบ่ยบ
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
ผกย้ ืมทำาใบยืมต่อเจ้าหน้าท่่
10 นาท่
2

3
4

5

ไม่ถูกกต้อง

ถูกกต้อง

เจ้าหน้าท่่ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

10 นาท่

บันทึกเสนอ ผอ.สพท.. สั่งการ

30 นาท่

เจ้าหน้าท่่ควบคุมระยะเวลาการยืม การส่ งคืนพัสดุ
ให้เป็นไปตามกำาหนด
บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารท่่เก่่ยวข้อง

เอกสารอ้างอนง
ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนตร่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวดท่่ 3 ส่ วนท่่ 1

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ ระยะเวลา
อาจเปล่่ยน
ได้ตามความ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ
เหมาะสม
และปรนมาณ
งานท่่ได้รับ
เจ้าหน้าท่่พัสดุ

ตามระยะเวลาในใบยืมพัสดุ

เจ้าหน้าท่่พัสดุ

15 นาท่

เจ้าหน้าท่่พัสดุ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การตรวจสอบพัสดุประจำาปป
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1. ชื่องาน

การตรวจสอบพัสดุประจำาปป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำาป ถูกกต้องตามขั้นตอนท่ระเบยบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบพัสดุประจำาป ตามระเบยบสำานักนายกรัฐมนตร วดาด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 แตดไมดรวมถูึงการดำาเนนนการในระบบ GFMIS ซึ่งผก้ปฏนบัตนงานจะต้องจัดทำาคูกดมือการ
ปฏนบัตนงานของตนเองตามท่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน

 การตรวจสอบพัสดุประจำาปป
5.1
5.2
5.3

เจ้าหน้าท่บนั ทึกเสนอแตดงตั้งเจ้าหน้าท่ตรวจสอบพัสดุประจำาป
เจ้าหน้าท่แจ้งผก้ได้รบั การแตดงตั้งเพื่อทราบและปฏนบัตนหน้าท่
เจ้าหน้าท่ท่ได้รบั แตดงตั้งตรวจสอบการรับ-จดายพัสดุ/พัสดุคูงเหลือ/พัสดุชำารุดเสื่อมสภาพ
/สกญไปหรือหมดคูวามจำาเปนน
5.4 เจ้าหน้าทเ่ สนอรายงานผลการตรวจสอบตดอ ผอ.สพท. และรายงาน สตง.
5.5 กรณมพัสดุชำารุดให้เจ้าหน้าท่เสนอแตดงตั้งคูณะกรรมการสอบหาข้อเทนจจรนง
5.6 เจ้าหน้าทเ่ สนอรายงานผลการสอบหาข้อเทนจจรนงเพื่อ ผอ.สพท.สัง่ การ
5.7 เสนอขออนุมัตนจำาหนดาย
5.8 จำาหนดายตามวนธีการท่ได้รบั อนุมัตน
5.9 เจ้าหน้าท่พัสดุลงจดายออกจากทะเบยน/บัญช
5.10 รายงานตดอ สตง. ทราบ
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6. Flow Chart

การตรวจสอบพัสดุประจำาปป
แตดงตั้งเจ้าหน้าท่ตรวจสอบพัสดุประจำาป
แจ้งผก้ได้รับการแตดงตั้งเพื่อทราบและปฏนบัตนหน้าท่
ตรวจสอบการรับ-จดายพัสดุ/พัสดุคูงเหลือ/พัสดุชำารุดเสื่อม
สภาพ/สกญไปหรือหมดคูวามจำาเปนน
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

กรณมพัสดุชำารุดให้เจ้าหน้าท่เสนอแตดงตั้งคูณะกรรมการสอบหาข้อเทนจจรนง
เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเทนจจรนง
เสนอขออนุมัตนจำาหนดาย
จำาหนดายตามวนธีการท่ได้รบั อนุมัตน
เจ้าหน้าท่พัสดุลงจดายออกจากทะเบยน/บัญช
รายงาน สตง.
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7. แบบพนมพ์ทป่ใช้
7.1 แบบพนมพ์จัดซื้อจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คูุณลักษณะของวัสดุ คูรุภัณฑ์
7.3 บันทึกข้อคูวาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบยบสำานักนายกรัฐมนตร วดาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 2 สด วนท่ 1
8.2 ระเบยบสำานักนายกรัฐมนตร วดาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 สด วนท่ 2

ชื่องาน การตรวจสอบพัสดุประจำาปป
มาตรฐานคุณภาพงาน : การตรวจสอบพัสดุประจำาปป ถูกตกตงองเปรนระบบตามขั้ัตนตอนที่ปะระเบปยบกำาหนด

สพป./สพม. กลุ่ม

ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รงอยละการปฏิบัติที่ปะถูกตกตงองขั้องขั้ัตนตอนการตรวจสอบพัสดุประจำาปป ตามที่ปะระเบปยบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
1
เจงาหนงาที่ปะบันที่ึกเสนอแต่งตัตงเจงาหนงาที่ปะตรวจสอบพัสดุประจำาปป

เวลาดำาเนนนการ
1 วัน

ผู้รับผนดชอบ
เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

1 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

30 วันที่ำาการ

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

3 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

2

เจงาหนงาที่ปะแจงงผตงไดงรับการแต่งตัตงที่ราบเพืะอปฏิบัติหนงาที่ปะ

3
4

เจงาหนงาที่ปะที่ปะไดงรับแต่งตัตงตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชำารุด
เสือะ มสภาพ/สตญไปหรือหมดความจำาเปรน
เจงาหนงาที่ปะเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพที่. และ สตง.

5

กรณปมปพสั ดุชำารุดใหงเจงาหนงาที่ปะเสนอแต่งตัตงคณะกรรมการสอบหาขั้งอเที่รจจริง

15 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

6

เจงาหนงาที่ปะเสนอรายผลการสอบหาขั้งอเที่รจจริงเพืะอ ผอ.สพที่. สังะ การ

3 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

7

เสนอขั้ออนุมัติจำาหน่าย

1 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

8

จำาหน่ายตามวิธีปการที่ปะไดงรับอนุมัติ

60 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

9

เจงาหนงาที่ปะพัสดุลงจ่ายออกจากที่ะเบปยน/บัญชป

1 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

10

รายงานสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ราบ

30 วัน

เจงาหนงาที่ปะพัสดุ

เอกสารอ้างอนง ระเบปยบสำานักนายกรัฐมนตรป ว่าดงวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ส่วนที่ปะ 2, 3

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน

หมายเหตุ

ระยะเวลา
อาจเปลปะยน
ไดงตามความ
เหมาะสม
และปริมาณ
งานที่ปะไดงรับ
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1. ชื่องาน

การจัดทำาเอง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ(การจัดทำาเอง)ได้รับพัสดุทันตามกำาหนดเวลาท้่
ต้องการใช้และดำาเนนนการจัดซืืออ จัดจ้างและจัดหาพัสดุถูกกต้องตามระเบ้ยบ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดหาพัสดุ(การจัดทำาเอง)ตามระเบ้ยบสำานักนายกรัฐมนตร้ ว้าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 แต้ไม้รวมถูึงการดำาเนนนการในระบบ GFMIS ซืึ่งผก้ปฏนบัตนงานจะต้องจัดทำาคูก้มือการ
ปฏนบัตนงานของตนเองตามท้่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำากัดความ
การจัดทำาเองหมายถูึง การจัดหาพัสดุของโรงเร้ยน/สพท. เพื่อให้ได้มาซืึ่งการปรับปรุง
ซื้อมแซืมพัสดุให้สามารถูใช้งานได้ตามสภาพปกตน
5. ขั้นตอนการปฏินบัตนงาน

 การจัดทำาเอง
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

สำารวจคูวามต้องการใช้พัสดุของ สพท.
วางแผน/กำาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณท้่จะใช้ดำาเนนนการ
แต้งตัองคูณะกรรมการจัดทำารายละเอ้ยด/แบบรกปรายการและประมาณราคูา/กำาหนด
ขอบข้ายงานท้่จะทำา
เสนอ ผอ.สพท.ให้คูวามเห็นชอบ
ดำาเนนนการจัดซืืออวัสดุท้่จะใช้ในการจัดทำาเองตามขัอนตอนของระเบ้ยบสำานักนายก
รัฐมนตร้ ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จนถูึงขัอนตรวจรับมอบพัสดุและลงบัญช้วัสดุ
ดำาเนนนการขออนุมัตนให้ขา้ ราชการ/ลกกจ้างปฏนบัตนราชการนอกเวลา/แต้งตัองผก้คูวบคูุมรับผนด
ชอบในการจัดทำาเอง และแต้งตัองคูณะกรรมการตรวจการปฏนบัตนงานตามระเบ้ยบสำานัก
นายกรัฐมนตร้ ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ผก้คูวบคูุมรับผนดชอบการจัดทำาเองดำาเนนนการให้เป็นไปตามรายละเอ้ยดและหรือแบบรกป
รายการ
ดำาเนนนการเบนกจ้ายเงนนคู้าตอบแทนอาหารทำาการนอกเวลาให้แก้ผก้ปฏนบัตนงาน
การจัดทำาเอง
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5.9

คูณะกรรมการตรวจการปฏนบัตนงานทำาการตรวจงานให้เป็นไปตามรายละเอ้ยดแบบรกป
รายการ

6. Flow Chart

การจัดทำาเอง
สำารวจคูวามต้องการใช้พัสดุของ สพท.

วางแผน/กำาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณท้่จะใช้ดำาเนนนการ

แต้งตัองคูณะกรรมการจัดทำารายละเอ้ยด/แบบรกป
รายการและประมาณราคูา/กำาหนดขอบข้ายงาน
ไม้เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพท.ให้คูวามเห็นชอบ
เห็นชอบ

ดำาเนนนการจัดซืืออวัสดุท้่จะใช้ในการจัดทำาเองตามขัอนตอนของระเบ้ยบ
สำานักนายกรัฐมนตร้ ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จนถูึงขัอนตรวจรับมอบ
พัสดุและลงบัญช้วัสดุ

ดำาเนนนการขออนุมัตนให้ข้าราชการ/ลกกจ้างปฏนบัตนราชการนอกเวลา/แต้งตัองผก้
คูวบคูุมรับผนดชอบในการจัดทำาเอง และแต้งตัองคูณะกรรมการตรวจการ
ปฏนบัตนงานตามระเบ้ยบสำานักนายกรัฐมนตร้ ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
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ผก้คูวบคูุมรับผนดชอบการจัดทำาเองดำาเนนนการ
ให้เป็นไปตามรายละเอ้ยดและหรือแบบรกปรายการ
ดำาเนนนการเบนกจ้ายเงนนคู้าตอบแทนอาหารทำาการนอกเวลา
ให้แก้ผก้ปฏนบัตนงานการจัดทำาเอง

คูณะกรรมการตรวจการปฏนบัตนงานทำาการตรวจงานให้
เป็นไปตามรายละเอ้ยดแบบรกปรายการ

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 แบบพนมพ์จัดซืืออจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คูุณลักษณะของวัสดุ คูรุภัณฑ์
7.3 บันทึกข้อคูวาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 ระเบ้ยบสำานักนายกรัฐมนตร้ ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 2 ส้ วนท้่ 1
8.2 ระเบ้ยบสำานักนายกรัฐมนตร้ ว้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส้ วนท้่ 2

สพป/สพม. กลุ่ม
ชื่องาน การจัดทำาเอง
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดหา(การจัดทำาเอง) ทันตามกำาหนดเวลาทต้ตงองการใชงและดำาเนารนการจัดซื้ออ จัดจงางและจัดหาพัสดุถูกต้อกตงองตามระเบตยบ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รงอยละการปฏารบัตารทต้ถูกต้อกตงองตามขันตอนการจัดหาตามทต้ระเบตยบกำาหนด
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
สำารวจความตงองการใชงพัสดุของ สพท.
3 วัน

ผู้รับผนดชอบ
เจงาหนงาทต้พัสดุ

2

วางแผน/กำาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณทตจ้ ะใชงดำาเนารนการ

3 วัน

เจงาหนงาทต้พัสดุ

3

แต่งตังคณะกรรมการจัดทำารายละเอตยด/แบบร้อปรายการและประมาณราคา/
กำาหนดขอบข่ายงานทต้จะทำาตรวจสอบ
เสนอ ผอ.สพท. ใหงความเห็นชอบ

1 วัน

เจงาหนงาทต้พัสดุ

1 วัน

เจงาหนงาทต้พัสดุ

ตามทต้ระเบตยบ
กำาหนด

เจงาหนงาทต้พัสดุ

ตามระยะเวลา
ทต้กาำ กนด

เจงาหนงาทต้พัสด
คณะกรรมการฯ

ตามระยะเวลา
ทต้กาำ กนด
7 วัน

คณะกรรมการฯ

4
5

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

ดำาเนารนการจัดซื้ออวัสดุทต้จะใชงในการจัดทำาเองตามขันตอนของระเบตยบสำานัก
นายกรัฐมนตรต ว่าดงวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จนถูกตึงขันตรวจรับมอบพัสดุและ
ลงบัญชตวสั ดุ
6
ดำาเนารนการขออนุมัตารใหงขงาราชการ/ล้อกจงางปฏารบัตารราชการนอกเวลา/แต่งตังผ้อง
ควบคุมรับผารดชอบในการจัดทำาเอง และแต่งตังคณะกรรมการตรวจการปฏารบัตาร
งานตามระเบตยบสำานักนายกรัฐมนตรต ว่าดงวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
7
ผ้อคง วบคุมรับผารดชอบการจัดทำาเองดำาเนารนการใหงเป็นไปตามรายละเอตยดและ
หรอแบบร้อปรายการ
8
ดำาเนารนการเบารกจ่ายเงารนค่าตอบแทนอาหารทำาการนอกเวลา
ใหงแก่ผ้องปฏารบัตารงานการจัดทำาเอง
9
คณะกรรมการตรวจการปฏารบัตารงานทำาการตรวจงานใหงเป็นไปตามราย
ละเอตยดแบบร้อปรายการ
เอกสารองางอารง 1. ระเบตยบสำานักนายกรัฐมนตรต ว่าดงวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 2 ส่วนทต้ 1
2. ระเบตยบสำานักนายกรัฐมนตรต ว่าดงวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนทต้ 2

1 วัน

เจงาหนงาทต้พัสดุ/เจ้าหา
หนหาที่การเงิน
คณะกรรมการฯ

หมายเหตุ
ระยะเวลา
อาจเปลต้ยน
ไดงตามความ
เหมาะสมและ
ปรารมาณงาน
ทต้ไดงรับ

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงา
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การขอขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
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1. ชื่องาน

การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องตามขั้นตอน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บำารุงรักษา ใช้ และจััดหา
ผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎ
กระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บำารุงรักษา ใช้ และจััดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 แต่ไม่รวมถึงการดำาเนินการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จัะต้องจััดทำาคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ
การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หมายถึง การรับรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนที่ราช
พัสดุโดยให้รหัสและหมายเลขสำาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยผู้มีอำานาจัจััดทำาทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
ลงนามรับรองเป็นหลักฐาน
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
 การขอขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
5.1 โรงเรียน/เจั้าหน้าที่พัสดุของ สพท.จััดทำาแบบ ทร.03, 04, 05
5.2 เจั้าหน้าที่ตรวจัสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.3 เจั้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจั้งกรมธนารักษ์/สำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
5.4
กรมธนารักษ์/สำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจั้งผลการนำาขึ้นทะเบียนให้ สพท.
5.5 เจั้าหน้าที่บน
ั ทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ
5.6 เจั้าหน้าที่พัสดุ เก็บเอกสาร แบบ ทร. 03, 04, 05 ที่กรมธนารักษ์/สำานักงาน
ธนารักษ์พ้ืนที่ส่งกลับมาไว้เป็นหลักฐานและแจั้งเจั้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์
บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
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6. Flow Chart
การขอขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
โรงเรียน/เจั้าหน้าที่พัสดุของ
สพท.จััดทำาแบบ ทร.03,04,05

จันท.ตรวจัสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่เห็นชอบ

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. ลง
นามแจั้ง กรมธนารักษ์/
สำานักงาน
ธนารักษ์พ้ืนที่

เห็นชอบ

กรมธนารักษ์/สำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจั้งผลการนำาขึ้นทะเบียนให้ สพท.
บันทึกเสนอ ผอ. ทราบ

เจั้าหน้าที่พัสดุ เก็บเอกสาร และแจั้งเจั้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์
บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 แบบ ทร.03, 04, 05
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บำารุงรักษา ใช้ และ
จััดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพป./สพม. กลุ่ม

ชื่องาน การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่กาำ หนด

ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
1
โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ของ สพท.จัดทำาแบบ ทร.03,04,05
2
3
4
5
6

ไม่เหเนชอบ

เหเนชอบ

เวลาดำาเนนนการ
3 วัน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระยะเวลา
จนท.การเงิน ร.ร. อาจเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจ้งกรมธนารักษ์/สำานักงาน –
ธนารักษ์พ้ืนที่

30 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

30 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรมธนารักษ์/สำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แจ้งผลการนำาขึ้นทะเบียน
ให้ สพท.
บันทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ

15 วัน

ธนารักษ์

30 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

30 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ เกเบเอกสารและแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์บันทึก
สินทรัพย์ในระบบ

เอกสารอ้างอนง

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บำารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

ได้ตามความ
เหมาะสม
และปริมาณ
งานที่ได้รับ

151

ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ
(การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถนน่ )
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1. ชื่องาน

2. วัตถุประสงค์

การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ทรี่ าชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)

เพื่อให้การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้้อง เป็นระบบ ต้ามขั้น
ต้อนที่ระเบียบกหาหนด
3. ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ต้ามพระราชบัญญัต้ิที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แต้่ไม่รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัต้ิงานจะต้้องจัดทหาคู่มือการ
ปฏิบัต้ิงานของต้นเองต้ามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ

การขอใช้ที่ราชพัสดุ หมายถึง การขอใช้ที่ราชพัสดุ ต้ามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)
ออกต้ามความในพระราชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใช้ทรี่ าชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้
ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ทรี่ าชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)
1) จนท.งานที่ราชพัสดุรับเรื่องคหาขอใช้ที่ราชพัสดุ
2) จนท. ต้รวจสอบความถูกต้้องของเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อพิจารณาสัง่ การ
4) จนท. จัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผูค้ รอบครองที่ราชพัสดุ
5) สพท. รับเรื่องผลการพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุจากหน่วยงานผู้
ครอบครองและกรมธนารักษ์และสหานักงานธนารักษ์พื้นที่
6) จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อรับทราบและพิจารณาสัง่ การ
7) จนท.งานที่ราชพัสดุบันทึกทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart

การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่
ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

จนท.งานที่ราชพัสดุรับเรื่อง

จนท. ต้รวจสอบความถูกต้้องของ
เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ถูกต้้อง
จนท. บันทึกเสนอ
ผอ.สพท. เพื่อพิจารณาสั่ง
การ

ถูกต้้อง

จนท. จัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วย
งานผูค้ รอบครองที่ราชพัสดุ

สพท. รับเรื่องผลการพิจารณา
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จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท.
เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ

จนท.งานที่ราชพัสดุบันทึกทะเบียนคุมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 แบบบันทึกสินทรัพย์ถาวร
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519)ออกต้ามความในพระราชที่บัญญัต้ิราชพัสดุ พ.ศ. 2518

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
สพัสป./สพัสม. กล(่ม
ชื่องาน การขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ ( (การขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (ของสถานศึกษาที่ราขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (ในความดุ ูแลครอบครองของกระที่รวง
ที่บวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนที่ีองถิาน)
มาตรฐานคุณภาพ : การขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (เป็นไปดุ ีวยความเรรยบรีอยถูกตีอง เป็นระบบ ตามขด้นตอนที่ราระเบรยบกำาหนดุ 
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รีอยละการปฎิบดติที่ราถูกตีองของขด้นตอนการขอใช้ทีที่รรา าช้ทพัสดสดุ (
ลำาดับที่ ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดของงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
1
จนที่.รดบเรืาองคำาขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (
10 นาที่ร
เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (
จนที่.ตรวจสอบความถูกตีองของเอกสารและกฎหมายที่ราเกรายวขีอง

30 นาที่ร

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

จนที่.บดนที่ึกเสนอ ผอ.สพัสที่.เพัสืาอพัสิจารณาสดงา การ

30 นาที่ร

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

จนที่.จดดุ ส่ งเอกสารที่ราเกรายวขีองใหีหน่วยงานผูคี รอบครองพัสดสดุ (

ภายใน 3 วดน

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

ไม่เกิน 30 วดน

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

6

สพัสที่.รดบเรืาองผลการพัสิจารณาขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (จากหน่วยงาผูีครอบครอง
และกรมธนารดกษ์/สำานดกงานธนารดกษ์พัส้ืนที่รา
จนที่.บดนที่ึกเสนอ ผอ.สพัสที่.เพัสืาอรดบที่ราบและพัสิจารณาสดงา การ

10 นาที่ร

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

7

จนที่.บดนที่ึกที่ะเบรยนค(มเอกสารที่ราเกรายวขีอง

20 – 30 นาที่ร

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

8

จนที่.มอบสำาเนาเรืาองใหีเจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (เพัสืาอบดนที่ึกในระบบสินที่รดพัสย์
(GFMIS)

20 – 30 นาที่ร

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

2
3
4
5

ไม่ถูกตีอง
ถูกตีอง

เอกสารอีางอิง
1. กฎกระที่รวง (พัส.ศ. 2519) ออกตามความในพัสระราช้ทบดญญดติที่ราราช้ทพัสดสดุ ( พัส.ศ. 2518
2. หนดงสือกระที่รวงการคลดงดุ ่วนที่ราส(ดุ ที่รา กค 0407/ว 90 ลงวดนที่รา 7 ก(มภาพัสดนธ์ 2538

หมายเหตุ
ระยะเวลา
อาจเปลรายน
ไดุ ีตามความ
เหมาะสม
และปริมาณ
งานที่ราไดุ ีรดบ
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มอื ขั้นตอนการดำาเนนนงาน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ
(การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง
กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถน่น
มาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ดูแลของสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา)
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1. ชื่องาน

2. วัตถุประสงค์

การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ดูแลของสถานศึกษา สำานักงานเขตพ้นนที่การศึกษา)

เพ้่อให้การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขันน
ตอนที่ระเบียบกำาหนด
3. ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำาคู่ม้อการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน
4. คำาจำำากัดความ
การขอใช้ที่ราชพัสดุ หมายถึง การขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)ออก
ตามความในพระราชทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของสถานศึกษา สำานักงานเขต
พ้นนที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏนบัตงน าน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครอง ดูแลของสถานศึกษา สำานักงานเขตพ้นนที่
การศึกษา)
1) กระทรวง ทบวง กรมหร้อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทีข่ อใช้บันทึกเหตุผล
และความจำาเป็นในการขอใช้ มีงบประมาณสำาหรับการขอใช้
2) โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขันนพ้นนฐาน
3) โรงเรียนจัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ สพท.พิจารณา
4) เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา
5) สพท.ส่ งเร้่องให้กรมธนารักษ์และสำานักงานธนารักษ์พ้นนที่พิจารณา
6) กรมธนารักษ์และสำานักงานธนารักษ์พน้นที่แจ้งผลการพิจารณาให้ สพท.
7) สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมหร้อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ทีข่ อใช้
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6. Flow Chart
การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครอง ดูแลของสถานศึกษา สำานักงาน
เขตพ้นนที่การศึกษา)
กระทรวง ทบวง กรมหร้อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ขอใช้บนั ทึกเหตุผลและความจำาเป็นในการขอใช้

โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขันนพ้นนฐาน

โรงเรียนจัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ สพท. พิจารณา

เสนอ
ผอ.สพท.พิจารณา
สพท.ส่ งเร้อ่ งให้กรมธนารักษ์และสำานักงานธนารักษ์พ้นนที่พิจารณา

กรมธนารักษ์และสำานักงานธนารักษ์พน้นที่แจ้งผลการพิจารณาให้ สพท.

สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรม
หร้อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ขอใช้
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชที่บัญญัติราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 หนังส้อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407/ว 90 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
ชื่องาน การขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ ( (การขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (ของกระที่รวง ที่บวง กรมและองค์กรปกครองส่ วนที่ีองถิานมาขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (ในความ

สพัสป.สพัสม. กล(่ม

ครอบครอง ดุ ูแลของสถานศึกษา สำานดกงานเขตพัส้นนที่ราการศึกษา)

มาตรฐานคุณภาพ : การขอใช้ทีที่ราราช้ทพัสดสดุ (เป็นไปดุ ีวยความเรรยบรีอยถูกตีอง เป็นระบบ ตามขดนนตอนที่ราระเบรยบกำาหนดุ 
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : รีอยละการปฎิบดติที่ราถูกตีองของขดนนตอนการขอใช้ทีที่รรา าช้ทพัสดสดุ (
ลำาดับที่ ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดของงาน
เวลาดำาเนนนการ
1
กระที่รวง ที่บวง กรมหร้อองค์กรปกครองส่ วนที่ีองถิาน ที่รขา อใช้ทีบดนที่ึก
เหต(ผลและความจำาเป็นในการขอใช้ที มรงบประมาณสำาหรดบการขอใช้ที
2
โรงเรรยนประช้ท(มเสนอความเห็นช้ทอบกรรมการสถานศึกษาขดนนพัส้นนฐาน
ภายใน 7 วดน

ผู้รับผนดชอบ
หมายเหตุ
หน่วยงานที่ราขอใช้ที ระยะเวลา
อาจเปลรายน
ไดุ ีตามความ
โรงเรรยน
เหมาะสม
และปริมาณ
โรงเรรยน
งานที่ราไดุ ีรดบ

3

โรงเรรยนจดดุ ส่ งเอกสารที่ราเกรายวขีองเสนอ สพัสที่.พัสิจารณา

ภายใน 3 วดน

4

เจีาหนีาที่รางานที่รรา าช้ทพัสดสดุ (เสนอ ผอ.สพัสที่.พัสิจารณา

ภายใน 1 วดน

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

5

สพัสที่.ส่ งเร้าองใหีกรมธนารดกษ์และสำานดกงานธนารดกษ์พัส้นนที่ราพัสิจารณา

ภายใน 1 วดน

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (

6

กรมธนารดกษ์และสำานดกงานธนารดกษ์พัสน้นที่ราแจีงผลการพัสิจารณาใหี สพัสที่.

7

สพัสที่.แจีงผลการพัสิจารณาใหีกระที่รวง ที่บวง กรมหร้อองค์กรปกครอง
ส่ วนที่ีองถิาน ที่ราขอใช้ที

เอกสารอีางอิง
1. กฎกระที่รวง (พัส.ศ. 2519) ออกตามความในพัสระราช้ทบดญญดติที่ราราช้ทพัสดสดุ ( พัส.ศ. 2518
2. หนดงส้อกระที่รวงการคลดงดุ ่วนที่ราส(ดุ ที่รา กค 0407/ว 90 ลงวดนที่รา 7 ก(มภาพัสดนธ์ 2538

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (
ภายใน 3 วดน

เจีาหนีาที่ราพัสดสดุ (
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คู่มือขัน้ ตอนการดำาเนนนงาน
การขอรือ้ ถอนอาคารและสน่งปลูกสร้าง
ที่ราชพัสดุ
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1. ชื่องาน

การขอรื้อถอนอาคารและสน่งปลูกสร้างทีร่ าชพัสดุ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
3. ขอบเขตของงาน
งานการขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 25 18
แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ และแนวปฏิบัติของ
สนานักงานคณะกรรมการการศษกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรื้อถอนและจำหนาหนอายอาคารเรียน
หรือสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่ร้ ือถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นที่ได้จำหากที่ราชพัสดุ
4. คำาจำำากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
 การขอรื้อถอนอาคารและสน่งปลูกสร้างทีร่ าชพัสดุ

5.1 โรงเรียน/กลุอมงานอาคารสถานที่ของ สพท. เสนอขออนุญาตรื้อถอน
5.2 เจำห้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจำหสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.3 เจำห้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจำหัดทนารอ างคนาสัง่ แตองตั้งคณะกรรมการตรวจำหสอบสภาพ
อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน เสนอ ผอ.สพท. พิจำหารณา
5.4 ผอ.สพท.พิจำหารณาลงนามคนาสัง่ แตองตั้ง
5.5 เจำห้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจำหัดทนาคนาสัง่ แตองตั้งให้โรงเรียน/กลุอมงานดนาเนินการ
ตรวจำหสภาพและรายงาน สพท.
5.6 เจำห้าหน้าที่จำหดั ทนารายงานการตรวจำหสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพท.
พิจำหารณาอนุญาตการรื้อถอนถือตามแนวปฏิบัติฯ
5.7 สพท. แจำห้งโรงเรียน/กลุอมงานอาคารสถานที่ดนาเนินการรื้อถอน จำหนาหนอายตาม
แนวปฏิบัติ
5.8 โรงเรียน/กลุอมงานอาคารสถานที่รายงานผลการดนาเนินงานให้ สพท.
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6. Flow Chart

การขอขอรื้อถอนอาคารและสน่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
โรงเรียน/กลุอมงานอาคารสถานที่ของ สพท.
เสนอขออนุญาตรื้อถอน
เจำห้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจำหสอบความถูกต้องของ
เอกสารและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เจำห้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจำหัดทนารอ างคนาสัง่ แตองตั้งคณะกรรมการตรวจำหสอบ
สภาพอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน เสนอผอ.สพท. พิจำหารณา
ผอ.สพท.พิจำหารณาลงนามคนาสัง่ แตองตั้ง

เจำห้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจำหัดทนาคนาสั่งแตองตั้งให้โดรงเรียน/กลุอมงาน
ดนาเนินการตรวจำหสภาพและรายงาน สพท.
เจำห้าหน้าที่จำหดั ทนารายงานการตรวจำหสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ
ผอ.สพท. พิจำหารณาอนุญาตการรื้อถือตามแนวปฏิบัติฯ
สพท.แจำห้งโรงเรียน/กลุอมงานอาคารสถานที่ดนาเนินการ
รื้อถอน จำหนาหนอายตามแนวปฏิบัติ
โรงเรียน/กลุอมงานอาคารสถานที่รายงาน
ผลการดนาเนินงานให้สพท.
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7. แบบพนมพ์ที่ใช้
7.1 แบบสนารวจำหอาคารเรียน
7.2 แบบสนารวจำหอาคารทีข่ อรื้อถอน
7.3 แบบ ทบ.3
7.4 บันทษกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอนง
8.1 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 กฎกระทรวงวอาด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บนารุงรักษา ใช้ และ
จำหัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
8.3 หนังสือสนานักงานคณะกรรมการการศษกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/5307 ลงวันที่
25 สิงหาคม 2549 เรือ่ ง แนวปฏิบัติการรื้อถอน และจำหนาหนอายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่ร้ ือถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ที่ได้จำหากที่ราชพัสดุ

9. แบบฟอร์มสรุ ปมาตรฐานงาน
ชื่องาน การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

สพป./สพม. กลุ่ม

มาตรฐานคุณภาพงาน : การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
ตัวชี้วัดที่สำาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
ลำาดับที่
ผังขั้นตอนการดำาเนนนงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดำาเนนนการ
ผู้รับผนดชอบ
1
โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ของ สพท. เสนอขออนุญาตรื้อถอน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
2

เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

30 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3

เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดทำาร่ างคำาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน เสนอ ผอ.สพท. พิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4

ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคำาสั่งแต่งตั้ง

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5

เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุ่มงานดำาเนินการตรวจ
สภาพและรายงาน สพท.
เจ้าหน้าที่จัดทำารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ
ผอ.สพท. พิจารณาอนุญาตการรื้อถอนถือตามแนวปฏิบัติฯ
สพท.แจ้งโรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ดำาเนินการรื้อถอน จำาหน่ายตามแนว
ปฏิบัติ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่รายงานผลการดำาเนินงานให้ สพท.

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

6
7
8

เอกสารอ้างอนง
1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บำารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
2. หนังสือสำานักงานคณะกรรมการการศกกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/5307 25 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวปฏิบัติการรื้อถอน และจำาหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง
วัสดุที่ร้ ือถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ที่ได้จากที่ราชพัสดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลา
อาจเปลี่ยน
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ
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แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
ดำาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารการเงิน

งาน / เรื่อง
1. การเบิกเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐาน
ข
อ
เ
บิ
ก
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบหลั ก ฐานขอเบิ ก /ตรวจสอบงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
3. เจ้าหน้าที่จัดทำางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
4.
ผ อ .ส พ ท .อ นุ มั ติ
5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะบียนคุมเอกสารการวางเบิก
6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อ
นุ
มั
ติ
7. คลั ง จั ง หวั ด อนุ มั ติ คำา ขอเบิ ก เงิ น ผา า นระบบอิ เ ลก ก ทรอนิ ก สส
เงื่อนไข กรณีการเบิกเงินประเภทใดโดยลักษณะจะต้องจาายประจำา
เดือนในวันทำาการสิดนเดือนให้สาวนราชการสา งคำาขอเบิกเงินภายในวัน
ที่ สิ บ ห้ า ของเดื อ นนัด น หรื อ ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง กำา หนด

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผอ./รอง ผอ.
สำานักงานเขตพืดนที่
การศึกษา
3. โรงเรียน/สถานศึกษา
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. สำานักงานคลังจังหวัด/
คลังจังหวัด ณ อำาเภ
6. ธนาคาร
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แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
ดำาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารการเงิน

งาน / เรื่อง
2. การจ่ายเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจ่ายเงินเป็นเช็ค
1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจัดทำารายละเอียดการจาายและเขียนเชกคสัง่ จาายและ
บันทึกทะเบียนคุมเชกค
3. เสนอ ผอ.สพท. อนุมัติและลงนามสัง่ จาายเชกค
4. เจ้าหน้าที่การเงินจาายเชกค/โอนเงินให้เจ้าหนีด/ผู้มีสิทธิรับเงิน
5. แจ้งการโอน/จาายเงินให้เจ้าหนีด/ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ
6. เจ้าหน้าที่การเงินจัดสา งหลักฐานการจาายให้เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผอ./รอง ผอ.
สำานักงานเขตพืดนที่
การศึกษา
3. โรงเรียน/สถานศึกษา
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. เจ้าหนีดหรือผู้มีสิทธิ
รับเงิน
6. สำานักงานคลังจังหวัด/
คลังจังหวัด ณ อำาเภอ
7. ธนาคารกระทรวง
ทบวงกรมและองคสกร
ปกครองสา วนท้องถิ่น
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
ดำาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารการเงิน

งาน / เรื่อง
3. การยืมเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า ร เ งิ น รั บ เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก จา า ย เ งิ น ยื ม
เ จ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร ที่ ข อ ยื ม
เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ ตา อ ผ อ .ส พ ท .
อ อ ก เ ล ข ท ะ เ บี ย น คุ ม สั ญ ญ า ก า ร ยื ม เ งิ น
บั น ทึ ก ร า ย ก า ร ข อ เ บิ ก ก ร ณี ยื ม เ งิ น ร า ช ก า ร
จา า ย เ งิ น ใ ห้ กั บ ผู้ ยื ม เ งิ น ต า ม สั ญ ญ า
ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร สา ง เ จ้ า ห น้ า ที่ บั ญ ชี
เมื่อลูกหนีดสางหลักฐาน/เงินสดเหลือจาาย(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เ อ ก ส า ร ข อ อ นุ มั ติ
9. เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับคืนพร้อมทัด งออกใบรับใบสำา คัญ /
ใ บ เ ส รก จ รั บ เ งิ น
10.ร ว บ ร ว ม ห ลั ก ฐ า น สา ง เ จ้ า ห น้ า ที่ บั ญ ชี

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผอ./รอง ผอ.
สำานักงานเขตพืดนที่
การศึกษา
3. โรงเรียน/สถานศึกษา
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. สำานักงานคลังจังหวัด/
คลังจังหวัด ณ อำาเภอ

แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

179

แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดำาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารการเงิน

5. การเก็บรักษาเงิน

1. เจ้าหน้าที่การเงินเสนอแตางตัดงคณะกรรมการเกกบรักษาเงิน และ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร รั บ จา า ย เ งิ น ข อ ง ส พ ท .
2.
ผ อ .ส พ ท .ล ง น า ม แ ตา ง ตัด ง
3. เจ้ า หน้ า ที่ การเงิ น มอบกุ ญ แจให้ ค ณะกรรมการเกก บ รั ก ษาเงิ น
4. เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น นำา เงิ น และรายงานเงิ น คงเหลื อ ประจำา วั น
สา ง ม อ บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ กก บ รั ก ษ า เ งิ น ต ร ว จ ส อ บ
5. เจ้าหน้าที่การเงินนำาเงินและเอกสารแทนตัวเงินเกกบรักษาในตู้
นิรภัย กรรมการฯ ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำาวัน
6. เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก เสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ
7. กรรมการเกกบรักษาเงินลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับหรือ
ประจำาตราครั่ง
8. วันทำาการถัดไปคณะกรรมการเกกบรักษาเงินสา งมอบเงินให้เจ้า
หน้าที่การเงินรับไปจาาย และลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจำาวัน

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผอ./รอง ผอ.
สำานักงานเขตพืดนที่
การศึกษา
3. โรงเรียน/สถานศึกษา
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. สำานักงานคลังจังหวัด/
คลังจังหวัด ณ อำาเภอ
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรือ่ ง

ดำาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารการเงิน

7. การกันเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.

ตรวจสอบรายการกาอหนีดผกู พัน
ตรวจสอบระยะเวลาสา งมอบงานและการตรวจรับ
ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาที่ยังไมาได้เบิกเงิน
กรณีวงเงินคงเหลือไมาถึง 50,000 บาท (การจาายเงินเปกนงวด ๆ)
ทำาหนังสือแจ้ง สพฐ.
5. กรณีวงเงินคงเหลือตัดงแตา 50,000 บาทขึดนไป ถือวาาได้รับการ
กันเงินจากระบบ GFMIS แล้ว

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผอ./รอง ผอ.
สำานักงานเขตพืดนที่
การศึกษา
3. โรงเรียน/สถานศึกษา
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. สำานักงานคลังจังหวัด/
คลังจังหวัด ณ อำาเภอ
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือ่ ง
(ข) ดำาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
1. สมุดบัญชีขั้นต้น
สมุดเงินสด
บัญชี
ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนรญบ

1.
2.
3.
4.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รญบเอกสครกครบญนทึกบญญชีดจคกเจาคหนาคทด่
กครเงิน
วิเคัรคะห์รคยกครทคงบญญชีดจคกกครออก
ใบเสร็จรญบเงิน
วิเคัรคะห์กครรญบเงินสดจคกกครถอนเงินสด
จคกธนคคัคร
บญนทึกลงในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนรญบ

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เจาคหนาคทด่กครเงิน
2. เจาคหนาคทด่บญญชีด
3. ผอ./รอง ผอ.สำคนญกงคน
เขตพื้นนทด่กครศึึกษค
4. สำคนญกงคนเขตพื้นนทด่กคร
ศึึกษค
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ข) ดำาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
2. สมุดบัญชีขั้นต้น
สมุดเงินฝคกธนคคัคร
บัญชี
ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนรญบ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. รญบรคยงคนกครขอเบิกเงินจคกคัลญง
2. วิเคัรคะห์กครบญนทึกบญญชีด
3. บญนทึกลงในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนรญบ

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เจาคหนาคทด่กครเงิน
2. เจาคหนาคทด่บญญชีด
3. ผอ./รอง ผอ.สำคนญกงคน
เขตพื้นนทด่กครศึึกษค
4. สำคนญกงคนเขตพื้นนทด่กคร
ศึึกษค
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ข) ดำาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
3. สมุดบัญชีขั้นต้น
สมุดเงินสด
บัญชี
ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนจาคย

1.
2.
3.

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
รญบหลญกฐคน เอกสครกครบญนทึกบญญชีด
จคกเจาคหนาคทด่กครเงิน
วิเคัรคะห์กครบญนทึกบญญชีด
บญนทึกในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดคา นจาคย

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เจาคหนาคทด่กครเงิน
2. เจาคหนาคทด่บญญชีด
3. ผอ./รอง ผอ.สำคนญกงคน
เขตพื้นนทด่กครศึึกษค
4. สำคนญกงคนเขตพื้นนทด่กคร
ศึึกษค
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ข) ดำาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
4. สมุดบัญชีขั้นต้น
สมุดเงินฝคกธนคคัคร
บัญชี
ใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดาคนจาคย

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1.รญบหลญกฐคน/เอกสคร กครบญนทึกบญญชีด
จคกเจาคหนาคทด่กครเงิน
2.วิเคัรคะห์กครบญนทึกบญญชีด
3.บญนทึกในใบสำคคัญญกครลงบญญชีดดคา นจาคย

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เจาคหนาคทด่กครเงิน
2. เจาคหนาคทด่บญญชีด
3. ผอ./รอง ผอ.สำคนญกงคน
เขตพื้นนทด่กครศึึกษค
4. สำคนญกงคนเขตพื้นนทด่กคร
ศึึกษค
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บัญชี

งบประมาณ

2.
3.
4.
5.

งบประมคณจคกกลุามนโยบคยและแผน
ตรวจสอบงบประมคณคังเหล้อในระบบ GFMIS
บญนทึกกครโอน/เปลด่ยนแปลงในระบบ GFMIS
บญนทึกเสนอ ผอ.สพืท. เพื้่อทรคบ
บญนทึกกครโอน/เปลด่ยนแปลงงบประมคณใน
ทะเบดยนคัุมเงินประจำคงวด

2. เจาคหนาคทด่บญญชีด
3. เจาคหนาคทด่พืญสดุ
4. ผอ./รอง ผอ.สำคนญกงคน
เขตพื้นนทด่กครศึึกษค
5. สำคนญกงคนเขตพื้นนทด่กคร
ศึึกษค
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือ่ ง
(ค) ดำา เนิ น งานเกี่ ยวกับ งานบริ ห ารงาน 1. การจัดซื้อจัดจ้าง
พั
ส
ดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.สำรรวจควรมต้อองกรรใช้อพัสสดุขของกลุขมมใน สพัท.
2.วรงแผน กำรหนดุเวลุร ต้รวจสอบงบประมรณที่จะใช้อ
ดุำรเนนนกรร
3.ต้รวจสอบเกณฑ์คขณลุสกษณะแลุะแบบรปปรรยกรรของพัสสดุข
ที่ต้อองกรรจสดุซื้อจสดุจอรง
4.จสดุทำรรรยงรนขอซื้อ/จอรง เสนอขอควรมเห็นช้อบ
5.ดุำรเนนนกรรจสดุซื้อ/จสดุจอรง ต้รมวนธีกรรที่ไดุอรสบควรมเห็นช้อบ /
จสดุทำร e - GP
6.จสดุทำรสสญญรหรือขออต้กลุง/สรอรงขออมปลุหลุสกผปอขรย/ทำรใบ PO
7.บรนหรรสสญญร
8.ต้รวจรสบพัสสดุขภรยในเวลุรที่ระเบียบฯ กำรหนดุ / ต้รวจรสบ
ในระบบ GFMIS
9.จสดุทำรรรยงรนเสนอ ผอ.สพัท. เพัื่อทรรบผลุกรรพันจรรณร
10. มอบเรื่องกรรต้รวจรสบใหอเจอรหนอรที่กรรเงนน เบนกเงนน
เพัื่อจมรยผปอขรย/ผปรอ สบจอรง

บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เ จอ ร ห นอ ร ที่ พัส ส ดุข
2. เ จอ ร ห นอ ร ที่ ก ร ร เ งน น
3. ขอ ร ร ร ช้ ก ร ร ค รป แ ลุ ะ
บข ค ลุรกรทรงกรรศึ ก ษร
(ค ณ ะ ก ร ร ม ก ร ร ฯ )
4. ผอ./รอง ผอ.สำร นส ก งรน
เ ข ต้ พัื้ น ที่ ก ร ร ศึ ก ษ ร
5. สำร นส ก งรนเขต้พัื้ น ที่ ก รร
ศึ
ก
ษ
ร
6. ผปอ ข ร ย /ผปอ รส บ จอ ร ง
7. สำรนสกงรนคณะกรรมกรร
กรรศึ ก ษรขส้ นพัื้ น ฐร น
8. สำรนสกงรนคลุสงจสงหวสดุ/
คลุสงจสงหวสดุ ณ อำรเภอ
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ค) ดำา เนิ น งานเกี่ ยวกับ งานบริ ห ารงาน 2. การควบคุมพัสดุ
พั
ส
ดุ - การเก็บรักษาพัสดุ

1.
2.
3.
4.

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เ จอ ร ห นอ ร ที่ พัส ส ดุข รส บ ม อ บ พัส ส ดุข จ ร ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ร ร ต้ ร ว จ รส บ พัส ส ดุข
เจอ ร หนอ ร ที่ พัส ส ดุข บส น ทึ ก เสนอ ผอ.สพัท.
เ พัื่ อ ท ร ร บ แ ลุ ะ สส่ ง ก ร ร
เจอรหนอรที่พัสสดุขบสนทึกรรยกรรพัสสดุขในทะเบียน/
บส ญ ช้ี วส ส ดุข
เจอรหนอรที่พัสสดุข เก็บรสกษรพัสสดุขในสถรนที่เก็บ
พัส ส ดุข ใ หอ ถป ก ต้อ อ งครบถอ ว นต้รมบส ญ ช้ี ห รื อ
ท ะ เ บี ย น คข ม

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เ จอ ร ห นอ ร ที่ พัส ส ดุข
2. ขอ ร ร ร ช้ ก ร ร ค รป แ ลุ ะ
บข ค ลุรกรทรงกรรศึ ก ษร
(ค ณ ะ ก ร ร ม ก ร ร ฯ )
3. ผอ./รอง ผอ.สำร นส ก งรน
เ ข ต้ พัื้ น ที่ ก ร ร ศึ ก ษ ร
4. สำร นส ก งรนเขต้พัื้ น ที่ ก รร
ศึ
ก
ษ
ร
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ค) ดำา เนิ น งานเกี่ ยวกับ งานบริ ห ารงาน 3. การควบคุมพัสดุ
พั
ส
ดุ
- การเบิกจ่ายพัสดุ

1.
2.

3.
4.

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เจอรหนอรที่ พัสสดุขใน สพัท. จสดุทำร ใบเบน กพัส สดุข
เจอ รหนอ ร ที่ พัสสดุข ต้ รวจสอบควรมถป ก ต้อ อ งของ
ใบเบน ก แลุะเอกสรรประกอบรวมทส้ ง
พัส ส ดุข ที่ มี
เจอ ร หนอ ร ที่ พัส ส ดุข เ สนอใบเบน ก พัส ส ดุข หส ว หนอ ร
หนม ว ยพัส สดุข ผปอไ ดุอรส บมอบหมรย สส่งจม รยพัสสดุข
เจอรหนอรที่พัสสดุข จมรยพัสสดุขใหอแกม ผปอขอเบนกพัสสดุข
แลุะบส น ทึ ก ในเอกสรรที่ เ กี่ ย วขอ อ งพัรอ อ ม
เ ก็ บ ไ วอ เ ป็ น ห ลุส ก ฐ ร น

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เ จอ ร ห นอ ร ที่ พัส ส ดุข
2. ขอ ร ร ร ช้ ก ร ร ค รป แ ลุ ะ
บข ค ลุรกรทรงกรรศึ ก ษร
(ค ณ ะ ก ร ร ม ก ร ร ฯ )
3. ผอ./รอง ผอ.สำร นส ก งรน
เ ข ต้ พัื้ น ที่ ก ร ร ศึ ก ษ ร
4. สำร นส ก งรนเขต้พัื้ น ที่ ก รร
ศึ
ก
ษ
ร
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ค) ดำา เนิ น งานเกี่ ยวกับ งานบริ ห ารงาน 4. การควบคุมพัสดุ
พั
ส
ดุ - การยมพสด

1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ผปยอ ืมทำรใบยืมต้มอเจอรหนอรทีผ่ ปอรสบผนดุช้อบ
เจอรหนอรที่ต้รวจสอบใบยืมต้รมหลุสกเกณฑ์
บสนทึกเสนอ ผอ.สพัท. สสง่ กรร
เจอรหนอรที่ควบคขมกรรยืม กรรสม งคืนพัสสดุขใหอ
เป็นไปต้รมกำรหนดุ
เจอรหนอรที่บสนทึกเอกสรรกรรยืม/กรรสม งคืนใน
เ อ ก ส ร ร ที่ เ กี่ ย ว ขอ อ ง

บุคคล / หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เ จอ ร ห นอ ร ที่ พัส ส ดุข
2. ขอ ร ร ร ช้ ก ร ร ค รป แ ลุ ะ
บข ค ลุรกรทรงกรรศึ ก ษร
(ค ณ ะ ก ร ร ม ก ร ร ฯ )
3. ผอ./รอง ผอ.สำร นส ก งรน
เ ข ต้ พัื้ น ที่ ก ร ร ศึ ก ษ ร
4. สำร นส ก งรนเขต้พัื้ น ที่ ก รร
ศึ
ก
ษ
ร

208
9. คณะกรรมกรรต้รวจกรรปฏนบสต้นงรนทำรกรรต้รวจงรนใหอเป็นไปต้รม
รรยลุะเอียดุแบบรปปรรยกรร
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือ่ ง
(ง) ดำา เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานบริ ห าร 1. ก า ร ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
สิ
น
ท
รั
พ
ย์
ที่ ร า ช พั ส ดุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โรงเรียน/เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ สพท.จัดทำา แบบ ทร.03,
04,
05
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารและ
ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก เสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจ้ ง กรม
ธ น า รั ก ษ์ /สำา นั ก ง า น ธ น า รั ก ษ์ พื้ น ที่
กรมธนารักษ์/สำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งผลการนำาขึ้น
ทะเบียนให้ สพท.
เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ เกเบเอกสาร แบบ ทร. 03, 04, 05 ที่กรม
ธนารักษ์/สำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงงกลับมาไว้เป็เน
หลักฐานและแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์บันทึก
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โ ร ง เ รี ย น
2. เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ
3. ผอ./รอง ผอ.สำา นั ก งาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึึ ก ษ า
4. สำา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึึ
ก
ษ
า
5. สำานักงานคณะกรรมการ
การศึึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐา น
6. กรมธนารักษ์/สำานักงาน
พื้นที่
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เจ้าหน้าที่ งานที่ราชพั สดุ รั บ เรื่ อ งคำา ขอใช้ ที่ร าช
(ง) ดำา เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานบริ ห าร 2. การขอใช้ที่ราชพัสดุ
พั
ส
ดุ
สิ
น
ท
รั
พ
ย์ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึึกษา
ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ครองของกระทรวง ทบวง กรม และ
อ ง ค์ ก ร ป็ ก ค ร อ ง สง ว น ท้ อ ง ถิ่ น ) 3. เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อพิจารณาสั่ง
ก
า
ร
4. เจ้าหน้าที่จัดสง งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หนงวยงานผู้
ค ร อ บ ค ร อ ง ที่ ร า ช พั ส ดุ
5. เจ้าหน้าที่รับเรื่องผลการพิจารณาการขอใช้ที่ราช
พั ส ดุ จ ากหนง ว ยงานผู้ ค รอบครองและกรม
ธ น า รั ก ษ์ แ ล ะ สำา นั ก ง า น ธ น า รั ก ษ์ พื้ น ที่
6. เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก เสนอ ผอ.สพท. เพื่ อ รั บ ทราบ
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร
7. เจ้ า หน้ า ที่ ง านที่ ร าชพั ส ดุ บั น ทึ ก ทะเบี ย นคุ ม
เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โ ร ง เ รี ย น /ส ถ า น ศึึ ก ษ า
2. เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ
3. ผอ./รอง ผอ.สำา นักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึึ ก ษ า
4. สำา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึึ
ก
ษ
า
5. สำา นั ก งานคณะกรรมการ
ก า ร ศึึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
6. กระทรวง ทบวง กรมหรือ
องค์กรป็กครองสง วนท้อง
ถิ่น
7. กรมธนารักษ์/สำานักงาน
พื้นที่
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
(ง) ดำา เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานบริ ห าร 3. การขอใช้ที่ราชพัสดุ
สิ
น
ท
รั
พ
ย์ (การ ขอใช ท รา ชพสด
ของกระทรวง ทบวง กรม
และองคกร ปกครองสวน
ท องถนมาขอใช ทราช
พสดในความครอบครอง
ด แ ล ข อ ง ส ถ า น ศ"ก ษ า
ส$า นกงานเขตพ'( น ทการ
ศ"
ก
ษ
า
)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์กรป็กครองสง วน
ท้องถิ่น ที่ขอใช้บันทึกเหตุผลและความจำาเป็เนใน
การขอใช้ มีงบป็ระมาณสำาหรับการขอใช้
โรงเรียนป็ระชุมเสนอความเหเนชอบกรรมการ
สถานศึึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจัดสง งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
สพท.พิจารณา
เจ้าหน้าที่งานทีร่ าชพัสดุเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา
สพท.สง งเรื่องให้กรมธนารักษ์และสำานักงาน
ธนารักษ์พ้ืนที่พิจารณา
กรมธนารักษ์และสำานักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งผล
การพิจารณาให้ สพท.
สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง
กรมหรือองค์กรป็กครองสง วนท้องถิ่น ทีข่ อใช้

บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โ ร ง เ รี ย น /ส ถ า น ศึึ ก ษ า
2. เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ
3. ผอ./รอง ผอ.สำา นักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึึ ก ษ า
4. สำา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึึ
ก
ษ
า
5. สำา นั ก งานคณะกรรมการ
ก า ร ศึึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
6. กระทรวง ทบวง กรมหรือ
องค์กรป็กครองสง วนท้อง
ถิ่น
7. กรมธนารักษ์/สำานักงานพื้นที่
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แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(ง) ดำา เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานบริ ห าร 4. การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สิ
น
ท
รั
พ
ย์
สร้างที่ราชพัสดุ

1. โรงเรียน/กลุงมงานอาคารสถานที่ของ สพท. เสนอขอ
อ นุ ญ า ต รื้ อ ถ อ น
2. เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของ
เ อ ก ส า ร แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
3. เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดทำารง างคำา สั่งแตงงตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สิ่ งป็ลูกสร้างที่ขอ
รื้ อ ถ อ น เ ส น อ ผ อ .ส พ ท . พิ จ า ร ณ า
4. ผ อ .ส พ ท .พิ จ า ร ณ า ล ง น า ม คำา สั่ ง แ ตง ง ตั้ ง
5. เจ้ า หน้ า ที่ ง านที่ ร าชพั ส ดุ จั ด ทำา คำา สั่ ง แตง ง ตั้ งให้
โรงเรียน/กลุงมงานดำาเนินการตรวจสภาพและรายงาน
ส
พ
ท
.
6. เจ้าหน้าที่จัดทำา รายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะ
กรรมการเสนอ ผอ.สพท. พิจารณาอนุ ญาตการรื้ อ
ถ อ น ถื อ ต า ม แ น ว ป็ ฏิ บั ติ ฯ
7. สพท. แจ้งโรงเรียน/กลุงมงานอาคารสถานที่ดำา เนิน
ก า ร รื้ อ ถ อ น จำา ห นง า ย ต า ม แ น ว ป็ ฏิ บั ติ
8. โรงเรี ย น/กลุง ม งานอาคารสถานที่ ร ายงานผลการ
ดำา เ นิ น ง า น ใ ห้ ส พ ท .

1. เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ
2. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึึ ก ษา (คณะกรรม
ก
า
ร
ฯ
)
3. ผอ./รอง ผอ.สำา นั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึึ ก ษ า
4. สำานักงานเขตพื้นที่การศึึกษา
5. สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น

213

แบบฟอร์มวิเคราะหงาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรือ่ ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือ 1. เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมาย สำารวจ ศึกกษาวิเคราะห์
งานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
มอบหมาย
ของหน่วยงานอื่นที่
ในการปฏิบัติงานร่ วมกับหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องหรออ
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
การได้รับมอบหมาย
มอบหมาย
2. เจ้าหน้าทีเ่ สนอผลการวิเคราะห์ให้ ผอ.สพป./สพม.
พิจารณาสัง่ การ
3. จัดทำาแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในการปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.
5.

งานร่ วมกับหน่วยงาน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรออการได้รบั มอบ 6.
หมาย เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณา
4. ดำาเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. สรุปและประเมินผลการดำาเนินงาน เผยแพร่ หน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง

บุคคล / หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
โรงเรียน/สถานศึกกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกกษา
ผอ./รอง ผอ.สำานักงาน
เขตพอนนที่การศึกกษา
สำานักงานเขตพอนนที่การ
ศึกกษา
สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกกษาขันนพอนนฐาน
กระทรวง ทบวง กรมหรออ
องค์กรปกครองส่ วนท้อง
ถิ่น

212

แบบฟอร์มวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน / เรือ่ ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(จ) ให้คำปปรึกกษปสถปนศึกกษปเก่ยยวกบบกปรึดำำปเนงน ให้คำปปรึกกษปสถปนศึกกษป 1. เจ้าหน้าที่ สำารวจ ศึกกษา วิเคราะห์ วิจยย กฎหมาย กฎ
งปนบรึงหปรึกปรึเงงน งปนบบญชี่ งปนพับสดำแแบะงปน เก่ยยวกบบกปรึดำำปเนงนงปน
ระเบียบ ข้อบงคยบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกยบการปฏิบยติงาน
บรึงหปรึสงนทรึบพัย์
บรึงหปรึกปรึเงงน งปนบบญชี่
ของสถานศึกกษา
งปนพับสดำแแบะงปนบรึงหปรึ 2. เจ้าหน้าทีเ่ สนอผลการวิเคราะห์ให้ ผอ.สพป./สพม.
สงนทรึบพัย์
พิจารณาสยง่ การ
3. เจ้าหน้าที่จดย ทำาแผนงาน/โครงการที่สนยบสนกนการ
ปฏิบยติงานของสถานศึกกษาในกิจกรรมการให้คำา
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