คู่มือการปฏิบัตงิ าน
งานบริหารงานพัสดุ
โดย
นางธฤษวรรณ แสนธิ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาและมั ธ ยมศึ กษา ซึ่ งกระทรวงศึ กษาธิ การได้ ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การกํ า หนดให้ มี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์หน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

(นางธฤษวรรณ แสนธิ)
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

2

สารบัญ
1. งานบริหารงานพัสดุ
1.1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง
1.2 การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
1.3 การควบคุมพัสดุ (การเบิก-จ่ายพัสดุ)
1.4 การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
1.5 การตรวจสอบพัสดุประจําปี
1.6 การจัดทําเอง
2. งานบริหารงานสินทรัพย์
2.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2.2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้
ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2.4 การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน

บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
1. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานพัสดุ

งาน/เรือง
1.1. การจัดซือ /จัดจ้าง

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของกลุ่มใน สพท.
2. วางแผน กําหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. เจ้าหน้าทีการเงิน

3. ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรู ปรายการของพัสดุที

3. ข้าราชการครู และบุคลากร

ต้องการจัดซื/อ/จัดจ้าง
4. จัดทํารายงานขอซื/อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ
5. ดําเนินการจัดซื/อ/จัดจ้าง ตามวิธีการทีได้รับความเห็นชอบ/
จัดทํา e - GP
6. จัดทําสัญญาหรื อข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผูข้ าย/ทําใบ PO
7. บริ หารสัญญา
8. ตรวจรับพัสดุภายในเวลาทีระเบียบฯ กําหนด / ตรวจรับใน
ระบบ GFMIS
9. จัดทํารายงานเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบผลการพิจารณา
10. มอบเรืL องการตรวจรับให้เจ้าหน้าทีการเงิน เบิกเงินเพือจ่าย
ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
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ทางการศึกษา
( คณะกรรมการฯ)
4. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
5. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา
6. ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
7. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
8. สํานักงานคลังจังหวัด/คลัง
จังหวัด ณ อําเภอ

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน

บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
1. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานพัสดุ

งาน/เรือง
1.2. การควบคุมพัสดุุ
(การเก็บรักษาพัสดุ)

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
2. เจ้าหน้าทีพสั ดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสัLงการ
3. เจ้าหน้าทีพสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
4. เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บ พัสดุให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามบัญชีหรื อทะเบียนคุม

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
( คณะกรรมการฯ)
3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา

2

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
1. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานพัสดุ

งาน/เรือง
1.3. การควบคมพัสดุุ
(การเบิก-จ่ ายพัสดุ)

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

1. เจ้าหน้าทีพสั ดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ
2. เจ้าหน้าทีพสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบรวมทั/งพัสดุทีมี
3. เจ้าหน้าทีพสั ดุเสนอใบเบิกพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุผไู้ ด้รับ

1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

มอบหมาย สัLงจ่ายพัสดุ
4. เจ้าหน้าทีพสั ดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู้ อเบิกพัสดุและบันทึกใน
เอกสารทีเกียวข้องพร้อมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

( คณะกรรมการฯ)
3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา
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แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน

บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
1. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานพัสดุ

งาน/เรือง
1.4. การควบคมพัสดุุ
(การยืมพัสดุ)

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ผูย้ มื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าทีผรู้ ับผิดชอบ
2. เจ้าหน้าทีตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์
3. บันทึกเสนอ ผอ.สพท. สัLงการ
4. เจ้าหน้าทีควบคุมการยืม การส่ งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกําหนด
5. เจ้าหน้าทีบนั ทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
( คณะกรรมการฯ)
3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา

4

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
1. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานพัสดุ

งาน/เรือง
1.5. การตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอแต่งตั/งเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
2. เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตั/งเพือทราบและปฏิบตั ิหน้าที
3. เจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตั/งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุ

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. เจ้าหน้าทีการเงิน
3. ข้าราชการครู และบุคลากร

คงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ดเสื อมสภาพ/สูญไปหรื อหมดความจําเป็ น

ทางการศึกษา

4. เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และ
รายงาน สตง.

( คณะกรรมการฯ)
4. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต

5. กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตั/งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริ ง

พืนทีการศึกษา
5. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที

6. เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพือ ผอ.สพท.
สังการ
7. เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย
8. จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
9. เจ้าหน้าทีพสั ดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
10. รายงานต่อ สตง.ทราบ
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การศึกษา
6.

สํา นัก ง า น ต ร ว จ เ งิน
แผ่นดิน

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
1. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานพัสดุ

งาน/เรือง
1.6. การจัดทําเอง

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของ สพท.
2. วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. เจ้าหน้าทีการเงิน

3. แต่งตั/งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรู ปรายการและ

3. ข้าราชการครู และบุคลากร

ประมาณราคา/กําหนดขอบข่ายงานทีจะทํา
4. เสนอ ผอ.สพท.ให้ความเห็นชอบ
ํ
5. ดําเนินการจัดซื/อวัสดุทีจะใช้ในการจัดทาเองตามขันตอนของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ. 2560 จนถึง
ขั/นตรวจรับมอบพัสดุและลงบัญชีวสั ดุ
6. ดําเนินการขออนุมตั ิให้ขา้ ราชการ/ลูกจ้างปฏิบตั ิราชการนอก

ทางการศึกษา
( คณะกรรมการฯ)
4. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
5. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา

เวลา/แต่งตั/งผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และแต่งตั/ง

6. ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง

คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานตามระเบียบสํานัก

7. สํานกงานคลังจังหวัด/ั คลัง

นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุพ.ศ. 2560
7. ผูค้ วบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดและหรื อแบบรู ปรายการ
8. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานการจัดทําเอง
9. คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงานให้เป็ นไป
ตามรายละเอียดแบบรู ปรายการ

6

จังหวัด ณ อําเภอ

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน

บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือง
2. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานสินทรัพย์ 2. 1. การขอขึ/นทะเบียน
ทีราชพัสดุ

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. โรงเรี ยน/เจ้าหน้าทีพสั ดุของ สพท.จัดทําแบบ ทร.03, 04, 05
2. เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ
กฎหมายทีเกียวข้อง
3. เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนาม แจ้งกรมธนารักษ์/
สํานักงานธนารักษ์พนื ที
4. กรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พนื ทีแจ้งผลการนําขึนทะเบียน
ให้สพท.
5. เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ
6. เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บเอกสาร แบบ ทร. 03, 04, 05 ทีกรม
ธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พนื ทีส่งกลับมาไว้เป็ นหลักฐาน
และแจ้งเจ้าหน้าทีทะเบียนสิ นทรัพย์บนั ทึกสิ นทรัพย์ในระบบ
GFMIS
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บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. โรงเรี ยน
2. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา
5. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
6. กรมธนารักษ์/สํานักงาน
ธนารักษ์พนื ที

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน

บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือง
2. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานสินทรัพย์ 2.2. การขอใช้ ทรี าชพัสดุ
(การขอใช้ทีราชพัสดุของ
สถานศึกษาทีขอใช้ทีราช

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุรับเรื องคําขอใช้ทีราชพัสดุ
2. เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกฎหมาย
ทีเกียวข้อง

พัส ดุใ น ค ว า ม ดูแ ล

3. เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือพิจารณาสังการ

ครอบครองของกระทรวง

4. เจ้าหน้าทีจดั ส่ งเอกสารทีเกียวข้องให้หน่วยงานผูครอบครอง้

ทบวง กรม และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน)

ทีราชพัสดุ
5. เจ้าหน้าทีรับเรื องผลการพิจารณาการขอใช้ทีราชพัสดุจาก
หน่วยงานผูค้ รอบครองและกรมธนารักษ์และสํานักงาน –
ธนารักษ์พนื ที
6. เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือรับทราบและพิจารณา
สังการ
7. เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุบนั ทึกทะเบียนคุมเอกสารทีเกียวข้อง

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. โรงเรี ยน/สถานศึกษา
2. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา
5. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
6. กระทรวง ทบวง กรมหรื อ
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน
7. กรมธนารักษ์/สํานักงาน
ธนารักษ์พนื ที
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แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน

บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือง
2. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานสินทรัพย์ 2.3. การขอใช้ ทรี าชพัสดุ
(การขอใช้ทีราชพัสดุของ
กระทรวง ทบวง กรมและ

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ทีขอใช้บนั ทึกเหตุผลและความจําเป็ นในการขอใช้
มีงบประมาณสําหรับการขอใช้

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. โรงเรี ยน/สถานศึกษา
2. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต

อ ง ค์ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น

2. โรงเรี ยนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษา

ท้องถินทีขอใช้ทีราชพัสดุ

4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที

ในความดูแลครอบครอง

ขั/นพื/นฐาน
3. โรงเรี ยนจัดส่ งเอกสารทีเกียวข้องเสนอ สพท.พิจารณา

ของสถานศึกษา สํานักงาน

4. เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา

5. สํานักงานคณะกรรมการ

เขตพืนทีการศึกษา)

5. สพท.ส่ งเรื องให้กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พ/นื ที
พิจารณา

การศึกษาขันพืนฐาน
6. กระทรวง ทบวง กรมหรื อ

6. กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พพื/นทีแจ้งผลการพิจารณา
ให้สพท.
7. สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน ทีขอใช้
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พืนทีการศึกษา
การศึกษา

องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน
7. กรมธนารักษ์/สํานักงาน
ธนารักษ์พนื ที

แบบฟอร์ มการวิเคราะห์ งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้ าทีตามประกาศ ศธ.
งาน/เรือง
2. ดําเนินงานเกียวกับงานบริหารงานสินทรัพย์ 2.4. การขอรือถอนอาคาร
และสิ งปลูกสร้ างทีราชพัสดุ

ขันตอนการปฏิบัตงิ าน
1. โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีของ สพท. เสนอขออนุญาต
รื อถอน
2. เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
3. เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจดั ทําร่ างคําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร สิ งปลูกสร้างทีขอรื อถอน เสนอ
ผอ.สพท. พิจารณา
4. ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคําสังแตงตังL

บุคคล / หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
1. เจ้าหน้าทีพสั ดุ
2. ข้าราชการครู และบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึก ษ า
(คณะกรรมการฯ)

3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา
4. สํา นัก ง า น เ ข ต พืน ที
การศึกษา

5. เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจดั ทําคําสังแตงตังL ให้โรงเรี ยน/

5. สํานักงานคณะกรรมการ

กลุ่มงานดําเนินการตรวจสภาพ และรายงาน สพท.

การศึกษาขันพืนฐาน

6. เจ้าหน้าทีจดั ทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการ
เสนอ ผอ.สพท. พิจารณาอนุญาตการรื อถอนถือตามแนวปฏิบตั ิฯ
7. สพท. แจ้งโรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีดาํ เนินการรื อถอน
จําหน่ายตามแนวปฏิบตั ิ
8. โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีรายงานผลการดําเนินงาน
ให้สพท.
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดซื/ อ/จัดจ้าง
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1.ชื่องาน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้และดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
3.ขอบเขตของงาน
งานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560 แต่ไม่รวมถึง การ
ดําเนินการในระบบ GFMIS ซึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที ได้รับมอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
5.ขันตอนการปฏิบัติงาน
การจัดซือจัดจ้าง
5.1.1 สํารวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มใน สพท.
5.1.2 วางแผน กําหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณทที่จะใช้ดําเนินการ
5.1.3 ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง
5.1.4 จัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สพท.
5.1.5 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการทีได้รับความเห็นชอบ /จัดทํา e - GP
5.1.6 จัดทําสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ทําใบ PO
5.1.7 บริหารสัญญา
5.1.8 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาทีระเบียบฯ กําหนด / ตรวจรับในระบบ GFMIS
5.1.9 จัดทํารายงานเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบผลการพิจารณา
5.1.10 มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าทีการเงิน เบิกเงินเพือจ่ายผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง

12

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อ /จัดจ้าง

สํารวจความต้องการ

วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ

ตรวจสอบตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
แบบรู ปรายการของพัสดุทีตอ้ งการจัดซื/ อ/จัดจ้าง
ไม่ ถูกต้ อง
จัดทํารายงานขอซื/อ/จ้าง/ขอความเห็นชอบ ผอ.สพท.
ถูกต้ อง

ดําเนิ นการจัดซื/อ/จัดจ้าง ตามวิธีทีได้รับความเห็นชอบ / e-GP

จัดทําสัญญาหรื อข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผูข้ าย/ทําใบ PO

บริ หารสัญญา
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ตรวจรับพัสดุในเวลาทีระเบียบกาหนดํ/
ตรวจรับในระบบ GFMIS

ไม่ ถูกต้อง

จนท.พัสดุจดั ทํารายงานเสนอ
ผอ.สพท. เพือทราบ
ถูกต้ อง

มอบเรื องการตรวจรับให้เจ้าหน้าทีการเงินเบิกเงิน

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 แบบฟอร์มการจัดซือ/จัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560
8.3 คู่มือปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
8.4 มติคณะรัฐมนตรีทีเกียวข้อง
8.5 คู่มือระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐดวยระบบอิเลคทรอนิกฎ(e
ส์ – Government Procurement : e - GP)
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน การจัดซือ/จัดจ้าง

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : เพือให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกาหนดเวลาทีต้ํ องการใช้และดําเนินการจัดซือ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ผ้ รับผิดชอบู

1

สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของกลุ่มใน สพท.

5 วันทําการ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

2

วางแผน กาหนดเวลา◌ํ ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

10 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน

3
4

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะแบบรู ปรายการ

30 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

จัดทํารายงานขอซือ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สพท.

330 นาที

ผอ.สพท.

ตามวิธีการซื อ-จ้าง

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ถูกต้อง

5

ดําเนินการจัดซือ/จัดจ้าง ตามวิธีการทีได้รับความเห็นชอบเพือจัดทํา e - GP

เอกสารอ้ างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุพ.ศ.2560

15

ทีได้รับ

สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน การจัดซือ/จัดจ้าง

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : เพือให้การจัดหาพัสดุ ทนั ตามกาหนดเวลาทีต้ํ องการใช้และดําเนิ นการจัดซื อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

6

รายละเอียดงาน
จัดทําสัญญาหรื อข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผูข้ าย/ทําใบ PO

เวลาดําเนินการ
ภายใน 7 วัน

7

บริ หารสัญญา

ตามข้อกาหนดในสัญญา◌ํ

8

ตรวจรับพัสดุภายในเวลาทีระเบียบฯ กาหนดํ / ตรวจรับในระบบ GFMIS

ตามข้อกาหนดในสัญญา◌ํ

ผ้ รับผิดชอบู

เจ้าหน้าทีพสั ดุ/ ระยะเวลาอาจ
ผูข้ าย-ผูร้ ับจ้าง เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีพสั ดุ/
คณะกรรมการฯ เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีพสั ดุ/
ทีได้รับ
คณะกรรมการ ฯ

ไม่ถูกต้อง

9

จัดทํารายงานเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบ

1 วัน

มอบเอกสารการจัดซือจัดจ้างให้เจ้าหน้าทีการเงิน เบิกเงินเพือจ่ายผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง

1 วัน

ผอ.สพท.

ถูกต้อง

10
เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560
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หมายเหตุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ/
เจ้าหน้าทีการเงิน

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ)

17

1.ชื่องาน
การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ)
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตามขัน้ ตอนที่ระเบียบกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560แต่ไม่รวมถึง
การดําเนินการในระบบ GFMIS ซึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าทีพสั ดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2 เจ้าหน้าทีพสั ดุบันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสั่งการ
5.3 เจ้าหน้าทีพสั ดุบันทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชีวัสดุ
5.4 เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีหรือทะเบียนคุม

18

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าทีพสั ดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุบนั ทึกเสนอ
ผอ.สพท. เพือทราบและสังL การ

เจ้าหน้าทีพสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชีวสั ดุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุ

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 ทะเบียน/บัญชีวัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุพ.ศ.2560
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ)
มาตรฐานคณภาพงานุ : การควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ)ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนที

รหัสเอกสาร

ระเบียบกาหนดํ

ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษาพัสดุ) ตามทีระเบียบกาหนดํ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

1

เจ้าหน้าทีพสั ดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

15 นาที

2

เจ้าหน้าทีพสั ดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ

ภายใน 1 วัน

ผ้ รับผิดชอบู

หมายเหตุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีพสั ดุ ได้ตามความ
เหมาะสมและ

ปริ มาณงาน
3

เจ้าหน้าทีพสั ดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี /วัสดุ

ภายใน วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ ทีได้รับ

4

เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุ

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เอกสารอ้ างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ(การเบิก - จ่ายพัสดุ)
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1.ชื่องาน
การควบคุมพัสดุ(การเบิก - จ่ายพัสดุ)
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การควบคุมพัสดุ(การเบิก - จ่ายพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 แต่ไม่
รวมถึงการดําเนินการในระบบ GFMIS ซึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทํา คู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิก – จ่ายพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าทีพสั ดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ
5.2 เจ้าหน้าทีพสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ รวมทั้งพัสดุทมี ี
5.3 เจ้าหน้าทีพสั ดุเสนอใบเบิกพัสดุหัวหน้าหน่วยพัสดุผไู้ ด้รับมอบหมาย สั่งจ่ายพัสดุ
5.4 เจ้าหน้าทีพสั ดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารทีเกียวข้อง พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การควบคุมพัสดุ(การเบิก - จ่ายพัสดุ)

เจ้าหน้าทีพสั ดุใน สพท.
จัดทําใบเบิกพัสดุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบรวมทั/งพัสดุทีมี

เจ้าหน้าทีพสั ดุเสนอใบเบิกพัสดุหวั หน้าหน่วย
พัสดุผไู ้ ด้รับมอบหมายสังL จายสังจ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิกพัสดุและบันทึก
ในเอกสารทีเกียวข้องพร้อมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 ใบเบิกพัสดุทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

การควบคุมพัสดุ(การเบิก - จ่ายพัสดุ)

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : การควบคุมพัสดุ(การเบิก - จ่ายพัสดุ)ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนที ระเบียบกาหนดํ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องเป็ นระบบของขันตอนทีระเบียบกาหนดํ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

1

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ
15นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ

ผ้ รับผิดชอบู
เจ้าหน้าทีพสั ดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ

2

เจ้าหน้าทีพสั ดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบรวมทังพัสดุทีมี

15 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน

3

4

เจ้าหน้าทีพสั ดุเสนอใบเบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยพัสดุผไู ้ ด้รับมอบหมาย สังจ่ายพัสดุ
เจ้าหน้าทีพสั ดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารทีเกียวข้อง พร้อมเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน

เอกสารอ้ างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560
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20 นาที

หน.หน่วยพัสดุ

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ทีได้รับ

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ(การยืมพัสดุ)
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1.ชื่องาน
การควบคุมพัสดุ(การยืมพัสดุ)
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การยืมพัสดุ ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
การยืมพัสดุ ประกอบด้วย การยืมและการควบคุม แต่ไม่รวมถึงการดําเนินการในระบบ GFMIS ซึงผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องจัดทํา คู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การยืมพัสดุ
5.1 ผู้ยมื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบ
5.2 เจ้าหน้าทีตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์
5.3 บันทึกเสนอ ผอ.สพท.สั่งการ
5.4 เจ้าหน้าควบคุมการยืม การส่งคืนพัสดุให้เป็นไปตามที่กําหนด
5.5 เจ้าหน้าที่บันทึกเอกสารการยืม/การส่งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

การยืมพัสดุ
ผูย้ ืมทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที

ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

ไม่ถูกต้อง
บันทึกเสนอ
ผอ.สพท. สังการ
ถูกต้อง
ควบคุมการยืม การส่ งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกาหนดํ

บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 ใบยืมพัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและพัสดุ

ชืองาน การควบคุมพัสดุ(การยืมพัสดุ)

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : เพือให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกาหนดเวลาทีต้ํ องการใช้และดําเนินการจัดซือ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

1

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ
10 นาที

ผูย้ ืมทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที

ผ้ รับผิดชอบู
เจ้าหน้าทีพสั ดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ

2

10 นาที

เจ้าหน้าทีตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ไม่ถูกต้อง

เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน

30 นาที

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. สังการ

3

ผอ.สพท.

ถูกต้อง
4

เจ้าหน้าทีควบคุมระยะเวลาการยืม การส่งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกาหนดํ

5

บันทึกเอกสารการยืม/การส่งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

เอกสารอ้ างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560
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ตามระยะเวลาในใบยืมพัสดุ เจ้าหน้าทีพสั ดุ

15 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ทีได้รับ

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
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1.ชืองาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจําปี ถูกต้องตามขั้นตอนทีระเบียบกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2560แต่ไม่รวมถึงการ
ดําเนินการในระบบ GFMIS ซึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.1.1 เจ้าหน้าทีบันทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.1.2 เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเพือทราบและปฏิบัติหน้าที
5.1.3 เจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุ ชํารุด
เสือมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจําเป็น
5.1.4 เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และรายงาน สตง.
5.1.5 กรณีมีพสั ดุชํารุดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
5.1.6 เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเพือ ผอ.สพท.สังการ
5.1.7 เสนอขออนุมัติจําหน่าย
5.1.8 จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
5.1.9 เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
5.1.10 รายงานต่อ สตง. ทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

การตรวจสอบพัสดุประจําปี
แต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
แจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังเพือทราบและปฏิบตั ิหน้าที
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ ง
ไม่ ถูกต้ อง

เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย
ถูกต้ อง

จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
เจ้าหน้าทีพสั ดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

รายงาน สตง.

31

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 แบบพิมพ์จัดซือจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุครุภัณฑ์
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุพ.ศ. 2560
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน การตรวจสอบพัสดุประจําปี

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : การตรวจสอบพัสดุประจําปี ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกาหนดํ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามทีระเบียบกาหนดํ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ผ้ รับผิดชอบู

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ

1

เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอแต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

2

เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังทราบเพือปฏิบตั ิหน้าที

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ได้ตามความ
เหมาะสมและ

วันทําการ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ปริ มาณงานที

เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีทีได้รับแตงตังL ตรวจสอบการรับ-จาย่ พัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ด

3

เสื อมสภาพ/สูญไปหรื อหมดความจําเป็ น

ได้รับ

4

เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และ สตง.

3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

5

กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

15 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เจ้าหน้าทีเสนอรายผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพือ ผอ.สพท. สังการ

3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

8

จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ

60 วัน

ผอ.สพท.

9

เจ้าหน้าทีพสั ดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

10

รายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ่

30 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

6
ไม่ถูกต้อง

7
ถูกต้อง

เอกสารอ้ างอิง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุพ.ศ.2560
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดทําเอง
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1.ชื่องาน
การจัดทําเอง
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ (การจัดทําเอง) ได้รับพัสดุทันตามกําหนดเวลาที่ต้องการใช้และการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ
3.ขอบเขตของงาน
การจัดหาพัสดุ (การจัดทําเอง )ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2560แต่ไม่รวมถึงการ
ดําเนินการในระบบ GFMIS ซึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําเอง
5.1 สํารวจความต้องการใช้พัสดุของ สพท.
5.2 วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ดําเนินการ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรูปรายการและประมาณราคา/กําหนดขอบข่ายงานที่จะทํา
5.4 เสนอ ผอ.สพท.ให้ความเห็นชอบ
5.5 ดําเนินการจัดซื้อพัสดุที่จะใช้ในการจัดทําเองตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2560 จนถึงขั้นตรวจรับมอบพัสดุและลงบัญชีวัสดุ
5.6 ดําเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการ/ลูกจ้างปฏิบัตริ าชการนอกเวลส/แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทําเอง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2560
5.7 ผู้ควบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและหรืแบบรูปรายการ
5.8 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทําเอง
5.9 คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงานให้เป็นไปตามรายละเอียด แบบรูปรายการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

การจัดทําเอง
สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของ สพท.

วางแผน/กําาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

แต่งตังคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรู ป
รายการและประมาณราคา/กาหนดขอบขํLายงาน
ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพท.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ

ดําเนินการจัดซือวัสดุทีจะใช้ในการจัดทําเองตามขันตอนของระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ. 2535 จนถึงขันตรวจรับมอบ พัสดุและ
ลงบัญชีวสั ดุ

ดําเนินการขออนุมตั ิให้ขา้ ราชการ/ลูกจ้างปฏิบตั ิราชการนอกเวลา/แต่งตังผู ้ ควบคุม
รับผิดชอบในการจัดทําเอง และแต่งตังคณะกรรมการตรวจการ ปฏิบตั ิงานตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ. 2535
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ผูค้ วบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามรายละเอียดและหรื อแบบรู ปรายการ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลา
ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานการจัดทําเอง

คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงาน
ให้เป็ นไปตามรายละเอียดแบบรู ปรายการ

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 แบบพิมพ์จัดซือจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุครุภัณฑ์
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

การจัดทําเอง

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : การจัดหา (การจัดทําเอง) ทันตามกาหนดเวลาทีต้ํ องการใช้และดําเนินการจัดซื อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ทิ ีถูกต้องตามขันตอนการจัดหาตามทีระเบียบกาหนดํ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

1

รายละเอียดงาน
สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของ สพท.

เวลาดําเนินการ

ผ้รับผิดชอบู

หมายเหตุ

3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ระยะเวลาอาจ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เปลียนแปลง
ได้ตามความ

2

วางแผน/กาหนดเวลา◌ํ/ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

3

แต่งตังคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรู ปรายการและประมาณราคา/กาหนดขอบขํLายงาน
ทีจะทําตรวจสอบ

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เสนอ ผอ.สพท. ให้ความเห็นชอบ

1 วัน

ผอ.สพท.

ตามทีระเบียบกาหนดํ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ตามระยะเวลา

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ทีกาหนดํ

คณะกรรมการฯ

ตามระยะเวลา
ทีกาหนดํ

คณะกรรมการฯ

4
5

6

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ดําเนินการจัดซื อวัสดุทีจะใช้ในการจัดทําเองตามขันตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ. 2535 จนถึงขันตรวจรับมอบพัสดุและลงบัญชี วสั ดุ
ดําเนินการขออนุมตั ิให้ขา้ ราชการ/ลูกจ้างปฏิบตั ิราชการนอกเวลา/แตงตังL ผูค้ วบคุมรับผิดชอบ
ในการจัดทําเอง และแต่งตังคณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ. 2535

3 วัน

เหมาะสมและ

7

ผูค้ วบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการให้เป็ นไปตามรายละเอียดและหรื อแบบรู ปรายการ

8

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานการจัดทําเอง

7 วัน

9

คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงานให้เป็ นไปตามรายละเอียดแบบรู ปรายการ

1 วัน

เอกสารอ้างอิง

. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุ่พ.ศ.2560

38

เจ้าหน้าทีพสั ดุ/
เจ้าหน้าทีการเงิน
คณะกรรมการฯ

ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
อเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพั
ราชพัสดุ
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1.ชื่องาน
การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องตามขั้นตอนพระราชบัญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
3.ขอบเขตของงาน
เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องตามขั้นตอนพระราชบัญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทําเอง
5.1 สํารวจความต้องการใช้พัสดุของ สพท.
5.2 วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ดําเนินการ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรูปรายการและประมาณราคา/กําหนดขอบข่ายงานที่จะทํา
5.4 เสนอ ผอ.สพท.ให้ความเห็นชอบ
5.5 ดําเนินการจัดซื้อพัสดุที่จะใช้ในการจัดทําเองตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2560 จนถึงขั้นตรวจรับมอบพัสดุและลงบัญชีวัสดุ
5.6 ดําเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการ/ลูกจ้างปฏิบัตริ าชการนอกเวลส/แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทําเอง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2560
5.7 ผู้ควบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและหรืแบบรูปรายการ
5.8 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทําเอง
5.9 คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงานให้เป็นไปตามรายละเอียด แบบรูปรายการ
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6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
การขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุ
โรงเรี ยน/เจ้าหน้าทีพสั ดุของ
สพท.จัดทําแบบ ทร.03,04,05

จนท.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
ไม่เห็นชอบ
บันทึกเสนอ ผอ.สพท. ลงนาม
แจ้ง กรมธนารักษ์/สํานักงาน
ธนารักษ์พืนที
เห็นชอบ
กรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พืนทีแจ้งผลการนําขึนทะเบียนให้สพท.

บันทึกเสนอ ผอ. ทราบ

เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บเอกสาร และแจ้งเจ้าหน้าทีทะเบียนสิ นทรัพย์
บันทึกสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS
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7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 แบบ ทร.03, 04, 05
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ. 2518
8.2 กฎกระทรวงว่าาด้วยหลักเกณฑ์ฎและวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุพ.ศ.2546
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน การขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุ

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : การขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุถูกต้องตามขันตอนและระเบียบทีกาหนดํ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ผ้ รับผิดชอบู

หมายเหตุ
เจ้าหน้าทีพสั ดุ/ ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
จนท.การเงิน ร.ร.
ได้ตามความ

1

โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีของ สพท.จัดทําแบบ ทร.03,04,05

2

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง

30 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เจ้าหน้าทีบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจ้งกรมธนารักษ์/สํานักงาน ธนารักษ์พืนที

30 นาที

ผอ.สพท.

4

กรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พืนทีแจ้งผลการนําขึนทะเบียนให้สพท.

15 วัน

5

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ

30 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

6

เจ้าหน้าทีพสั ดุเก็บเอกสารและแจ้งเจ้าหน้าทีทะเบียนสิ นทรัพย์บนั ทึกสิ นทรัพย์ในระบบ

30 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

3

ไม่เห็นชอบ

3 วัน

เห็นชอบ

เอกสารอ้ างอิง
. พระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518
. กฎกระทรวงวาด้วยหลักเกณฑ์แL ละวิธีการปกครองดูแล บํารุ งรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์เกียวกบทีัราชพัสดุ พ.ศ.2546
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ธนารักษ์

เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ
(การขอใช้ที่ราชพั
ราชพัสดุของสถานศึกษา
ที่ขอใช้ที่ราชพั
ราชพัสดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
ง ่น)

44

1.ชื่องาน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ(การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอใช้ทีราชพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518 และกฎหมาย ที่เกียวข้องแต่ไ ม่
รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการ ปฏิบัติงานของตนเองตามทีได้รับ
มอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
การขอใช้ที่ราชพัสดุหมายถึง การขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราช
ทีราชพัสดุพ.ศ. 2518 หมวด 2 การใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอใช้ทีราชพัสดุ
(การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครอง ของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
5.1 จนท.งานทีราชพัสดุรับเรืองคําขอใช้ทีราชพัสดุ
5.2 จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกฎหมายทีเกียวข้อง
5.3 จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือพิจารณาสังการ
5.4 จนท. จัดส่งเอกสารทีเกียวข้องให้หน่วยงานผู้ครอบครองทีราชพัสดุ
5.5 สพท. รับเรืองผลการพิจารณาการขอใช้ทีราชพัสดุจากหน่วยงาน ผู้ครอบครองและกรมธนารักษ์และ
สํานักงานธนารักษ์พืนที
5.6 จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือรับทราบและพิจารณาสังการ
5.7 จนท.งานทีราชพัสดุบันทึกทะเบียนคุมเอกสารทีเกียวข้อง
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
การขอใช้ทีราชพัสดุ(การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแล ครอบครองของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

จนท.งานทีราชพัสดุรับเรื อง

จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและกฎหมายทีเกียวข้อง
ไม่ถูกต้อง
จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท.
เพือพิจารณาสังการ
ถูกต้อง
จนท. จัดส่งเอกสารทีเกียวข้องให้
หน่วยงานผูค้ รอบครองทีราชพัสดุ

สพท. รับเรื องผลการพิจารณา
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จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพท.
เพือรับทราบและพิจารณาสังการ

จนท.งานทีราชพัสดุบนั ทึกทะเบียนคุมเอกสาร ทีเกียวข้อง

7. แบบฟอร์มทีใช้
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 แบบบันทึกสินทรัพย์ถาวร
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชทีบัญญัตริ าชพัสดุพ.ศ. 2518
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สรุ ปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การขอใช้ทีราชพัสดุ(การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ
กระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพุ : การขอใช้ทีราชพัสดุเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยถูกต้อง เป็ นระบบ ตามขันตอนทีระเบียบกาหนดํ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการขอใช้ทีราชพัสดุ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดของงาน

เวลาดําเนินการ

ผ้ รับผิดชอบู

1

จนท.รับเรื องคําขอใช้ทีราชพัสดุ

10 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

2

จนท.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกฎหมายทีเกียวข้อง

30 นาที

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพท.เพือพิจารณาสังการ

30 นาที

ผอ.สพท.

3

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

4

จนท.จัดส่งเอกสารทีเกียวข้องให้หน่วยงานผูค้ รอบครองพัสดุ
สพท.รับเรื องผลการพิจารณาขอใช้ทีราชพัสดุจากหน่วยงาผูค้ รอบครองและกรมธนารักษ์/

ภายใน 3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ไม่เกิน 3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

5

สํานักงานธนารักษ์พืนที

6

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพท.เพือรับทราบและพิจารณาสังการ

7

จนท.บันทึกทะเบียนคุมเอกสารทีเกียวข้อง

20 – 30

นาที เจ้าหน้าทีพสั ดุ

8

จนท.มอบสําเนาเรื องให้เจ้าหน้าทีพสั ดุเพือบันทึกในระบบสิ นทรัพย์(GFMIS)

20 – 30

นาที เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เอกสารอ้ างอิง
1.กฎกระทรวง (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518
2.หนังสื อกระทรวงการคลังด่วนทีสุดทีกค 0407/ว 90 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2538

48

10 นาที

ผอ.สพท.

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชือเอกสาร
: การขอใช้ที่ราชพัสดุ
(การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง
ของกระทรวง ทบวง
กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
ง ่นที่ขอ
ใช้ทที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ
แลครอบครองของ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
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1.ชื่องาน
การขอใช้ที่ราชพัสดุ(การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้
ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา)
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การขอใช้ทีราชพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518 และกฎหมาย ที่เกียวข้องแต่ไม่
รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคู่มือการ ปฏิบัติงานของตนเองตามทีได้รับ
มอบหมายงาน
4.คําจํากัดความ
การขอใช้ที่ราชพัสดุหมายถึง การขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราช
ทีราชพัสดุพ.ศ. 2518 หมวด 2 การใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง
ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอใช้ทีราชพัสดุ
(การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
5.1 กระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้บันทึกเหตุผลและความจําเป็น
ในการขอใช้ มีงบประมาณสําหรับการขอใช้
5.2 โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5.3 โรงเรียนจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา
5.4 เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา
5.5 สพท. ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พื้นทีพิจารณา
5.6 กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พื้นทีแจ้งผลการพิจารณาให้ สพท.
5.7 สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
การขอใช้ทีราชพัสดุ (การขอใช้ทีราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแล ครอบครองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

กระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ขอใช้บันทึกเหตุผลและความจําเป็นในการขอใช้

โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา

ไม่ถกู ต้อง
เสนอ ผอ.สพท.พิจารณา
ถูกต้อง
สพท. ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พนื้ ทีพิจารณา

กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พื้นทีแจ้งผลการพิจารณาให้ สพท.

สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้
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7. แบบพิมพ์ทีใช้
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519 )ออกตามความในพระราชทีบัญญัติราชพัสดุพ.ศ. 2518
8.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ทีกค 0407/ว 90 ลงวันที7 กุมภาพันธ์ 2538
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แบบฟอร์ มสรุ ปมาตรฐานงาน
ชืองาน การขอใช้ทีราชพัสดุ(การขอใช้ทีราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีขอใช้
ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา)

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพุ : การขอใช้ทีราชพัสดุเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง เป็ นระบบ ตามขันตอนทีระเบียบกาหนดํ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการขอใช้ทีราชพัสดุ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดของงาน
กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีขอใช้บนั ทึกเหตุผลและความจําเป็ น
ในการขอใช้ มีงบประมาณสําหรับการขอใช้

เวลาดําเนินการ

ผ้ รับผิดชอบู
หน่วยงานทีขอใช้

โรงเรี ยนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

ภายใน 7 วัน

โรงเรี ยน

โรงเรี ยนจัดส่งเอกสารทีเกียวข้องเสนอ สพท.พิจารณา

ภายใน 3 วัน

โรงเรี ยน

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

5

สพท.ส่งเรื องให้กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พืนทีพิจารณา

ภายใน 1 วัน

ผอ.สพท.

6

กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พืนทีแจ้งผลการพิจารณาให้สพท.

7

สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีขอใช้

ถูกต้อง

เอกสารอ้างอิง
1.กฎกระทรวง (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518
2. หนังสื อกระทรวงการคลังด่วนทีสุดที กค 0407 /ว 90 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2538
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เจ้าหน้าทีพสั ดุ
ภายใน 3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
การขอรื้อถอนอาคารและสิ
อถอนอาคารและ ่งปลูกสร้าง
ที่ราชพัสดุ
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1.ชื่องาน
การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
3.ขอบเขตของงาน
งานการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518 แนวปฏิบัติของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ และแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรื้อถอนและจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ดิน หรือวัสดุอื่นที่
ได้จากที่ราชพัสดุ
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสฎดุ
5.1 โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ของ สพท. เสนอขออนุยาติรื้อถอน
5.2 เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.3 เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดทําร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ที่ขอรื้อถอน เสนอ สพท. พิจารณา
5.4 ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคําสัง่ แต่งตั้ง
5.5 เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดทําคําสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุม่ งานดําเนินการตรวจสภาพ และ
รายงาน สพท.
5.6 เจ้าหน้าที่จดั ทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพท. พืจารณาอนุญาติ
การรื้อถอนถือตามแนวปฏิบัติ
5.7 โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ดําเนินการรื้อถอน จําหน่ายตามแนวปฏิบัติ
5.8 โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่รายงานผลการดําเนินงานให้ สพ
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
การขอขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีของ สพท.
เสนอขออนุญาตรื อถอน
เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจดั ทําร่ างคําสังแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
อาคาร สิ งปลูกสร้างทีขอรื อถอน เสนอ ผอ.สพท. พิจารณา
ไม่ถกู ต้อง
ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคําสังแต่งตัง
ถูกต้อง
เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจดั ทําคําสังแต่งตังให้โดรงเรี ยน/กลุ่มงานดําเนินการ
ตรวจสภาพและรายงาน สพท.

เจ้าหน้าทีจดั ทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพท.
พิจารณาอนุญาตการรื อ ถือตามแนวปฏิบตั ิฯ

สพท.แจ้งโรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีดาํ เนินการ
รื อถอน จําหน่ายตามแนวปฏิบตั ิ

โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีรายงาน
ผลการดําเนินงานให้สพท.
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7. แบบพิมพ์ทีใช้
7.1 แบบสํารวจอาคารเรียน
7.2 แบบสํารวจอาคารทีขอรือถอน
7.3 แบบ ทบ.3
7.4 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518
8.2 กฎกระทรวงวาด้วยหลักเกณฑ์ฎและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาผลประโยชน์เกียวกบทีฎราชพัสดุพ.ศ.2545
. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีศธ 04003/5307
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวปฏิบัติการรือถอน และจําหน่ายอาคารเรียน
หรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุทีรือถอน ต้นไม้ดิน หรือวัสดุอืนทีได้จากทีราชพัสดุ
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สรุ ปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การขอรื อถอนอาคารและสิ งปลูกสร้างทีราชพัสดุ

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคณภาพงานุ : การขอรื อถอนอาคารและสิ งปลูกสร้างถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบตั ิของกระทรวงการคลังเกียวกบรืั อถอนสิ งปลูกสร้างทีเป็ นทีราชพัสดุ
ตัวชีวดั ทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการแนวปฏิบตั ิของกระทรวงการคลังเกียวกบรืั อถอนสิ งปลูกสร้างทีเป็ นทีราชพัสดุ
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

1

โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีของ สพท. เสนอขออนุญาตรื อถอน

2

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง

3

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจดั ทําร่ างคําสังแตงตังL คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สิ งปลูกสร้าง
ทีขอรื อถอน เสนอ ผอ.สพท. พิจารณา

ไม่ถูกต้อง

4

เวลาดําเนินการ ผ้ รับผิดชอบู

3 นาที
1 วัน

หมายเหตุ

เจ้าหน้าทีพสั ดุ ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีพสั ดุ ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีพสั ดุ ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคําสังแตงตังL

1 วัน

ผอ.สพท.

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจดั ทําคําสังแตงตังL ให้โรงเรี ยน/กลุ่มงานดําเนินการตรวจสภาพและรายงาน สพท.

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

3 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

ถูกต้อง

5
6

เจ้าหน้าทีจดั ทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพท. พิจารณาอนุญาต

การรื อถอนถือตามแนวปฏิบตั ิฯ

7

สพท.แจ้งโรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีดาํ เนินการรื อถอน จําหน่ายตามแนวปฏิบตั ิ

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

8

โรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีรายงานผลการดําเนิ นงานให้สพท.

1 วัน

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

เอกสารอ้ างอิง

. พระราชบัญญัติทีราชพัสดุพ.ศ.2518 กฎกระทรวงวาด้วยหลักเกณฑ์แL ละวิธีการปกครองดูแล บํารุ งรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์เกียวกบทีัราชพัสดุพ.ศ.2545
. หนังสื อสํานักงานคณะกรรการการศึกษาขันพืนฐาน ทีศธ 04002 / 5307 25 สิ งหาคม 2549

เรื อง แนวปฏิบตั ิการรื อถอน และจําหน่ายอาคารเรี ยนหรื อสิ งปลูกสร้าง วัสดุทีรือถอน ต้นไม้ดิน หรื อวัสดุอืน ทีได้จากทีราชพัสดุ
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เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
4. กฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
5. หนังสือ กระทรวงการคลังด่วนทีสุด ทีกค 0407/ว90 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2538
6. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
7. หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/5307 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549
เรื่องแนวปฏิบัติการรื้อถอน และจําหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือ
วัสดุอื่น ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
8. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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