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คูมือการปฏิบัติงานของนางจรี ริ้วเหลือง

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย



6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

การขอขึนทะเบียนทีราชพสัดุ 

โรงเรียน/เจ้าหนา้ทีพัสดุ
ของ สพม.1จัดทําแบบ ทร.

03,04,05 

บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 
ลงนามแจ้ง กรมธนารักษ์ /
สํานักงาน ธนารักษพ์ื�นที�

จนท.ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

กรมธนารักษ์ /สํานักงานธนารกัษพื �นทีแจ้งผลการนาํขนึทะเบียนให ้สพม.1. 

เจา้หนา้ทีพสัดุ เก็บเอกสาร และแจง้เจา้หนา้ทีทะเบียนสินทรัพย์
บนัทึกสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

บนัทึกเสนอ ผอ. ทราบ 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1   แบบ ทร.03, 04, 05 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   พระราชบญัญติัทีราชพสัดุ  พ.ศ.     
8.2    กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บาํรุงรักษา  
         ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์เกียวกบัทีราชพสัดุ  พ.ศ.   



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน      การขอขึนทะเบียนทีราชพสัดุ ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การขอขึนทะเบียนทีราชพสัดุถูกตอ้งตามขนัตอนและระเบียบทีกาํหนด 

ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :   ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการขอขึนทะเบียนทีราชพสัดุ 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 โรงเรียน/กลุม่งานอาคารสถานทีของ สพม.1จัดทําแบบ ทร.03,04,05 3 วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ/ 
จนท.การเงิน ร.ร. 

ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ

2 เจา้หนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวขอ้ง  นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ 

3 เจ้ าหน้าทีบันทึกเสนอ ผอ.สพม.1ลงนามแจ้งกรมธนารักษ์/สํานักงาน ธนารักษ์พนืที    นาที ผอ.สพม.1 

4 กรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พนืที แจ้ งผลการนําขนึทะเบียนให้ สพม.1 15 วนั ธนารักษ ์

5 บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1ทราบ   นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ 

6 เจา้หนา้ทีพสัดุ เก็บเอกสารและแจง้เจา้หนา้ทีทะเบียนสินทรัพยบ์นัทึกสินทรัพยใ์นระบบ  นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ 

เอกสารอ้างองิ 
.  พระราชบญัญตัิทีราชพสัดุ  พ.ศ.   
.  กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวิธีการปกครองดูแล  บาํรุงรักษา  ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์เกียวกบัทีราชพสัดุ  พ.ศ.   

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ 



1. ชืองาน
 การขอใช้ทีราชพสัดุ (การขอใชที้ราชพสัดุของสถานศึกษาทีขอใชที้ราชพสัดุ 

        ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม 
         และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน) 

2. วตัถุประสงค์
  เพือให้การขอใช้ทีราชพสัดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง เป็นระบบ ตาม

ขนัตอนทีระเบียบกาํหนด 

3. ขอบเขตของงาน
งานการขอใชที้ราชพสัดุ       ตามพระราชบญัญติัทีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง แต่ไม่รวมถึงการบริหารสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS ซึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามทีไดรั้บมอบหมายงาน 

4. คําจํากดัความ
การขอใชที้ราชพสัดุ หมายถึง การขอใชที้ราชพสัดุ ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519) 

ออกตามความในพระราชทีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใชที้ราชพสัดุของสถานศึกษาทีขอใช ้
ทีราชพสัดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
การขอใช้ทีราชพสัดุ  
(การขอใชที้ราชพสัดุของสถานศึกษาทีขอใชที้ราชพสัดุในความดูแลครอบครอง 
ของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน) 
5.1 จนท.งานทีราชพสัดุรับเรืองคาํขอใชที้ราชพสัดุ 
5.2 จนท. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและกฎหมายทเีกียวขอ้ง 
5.3 จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 เพือพิจารณาสังการ 
5.4 จนท. จัดส่งเอกสารทีเกียวขอ้งใหห้น่วยงานผูค้รอบครองทรีาชพัสด ุ
5.5 สพม.1 รับเรืองผลการพิจารณาการขอใช้ทีราชพัสดจุากหน่วยงาน 

ผู้ครอบครองและกรมธนารักษแ์ละสํานกังานธนารกัษพ์ื �นที  
5.6 จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 เพือรับทราบและพิจารณาสั�งการ

5.7 จนท.งานทีราชพัสดบุันทึกทะเบยีนคมุเอกสารที� เกี�ยวขอ้ง    



6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

การขอใช้ทีราชพสัดุ (การขอใชที้ราชพสัดุของสถานศึกษาทีขอใชที้ราชพสัดุในความดูแล 
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน)

จนท.งานทีราชพสัดุรับเรือง 

จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 
เพือพิจารณาสังการ

จนท. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

สพม.1 รับเรืองผลการพิจารณา 

จนท. จดัส่งเอกสารทีเกียวขอ้งให้
หน่วยงานผูค้รอบครองทีราชพสัดุ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1  แบบ ทบ.4 
 7.2  แบบบนัทึกสินทรัพยถ์าวร 
 7.3  บนัทึกขอ้ความ  

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   กฎกระทรวง  (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชทีบญัญติัราชพสัดุ พ.ศ. 2518  

จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 
เพือรับทราบและพิจารณาสังการ 

จนท.งานทีราชพสัดุบนัทึกทะเบียนคุมเอกสาร ทีเกียวขอ้ง 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน  การขอใชท้ีราชพสัดุ (การขอใชท้ีราชพสัดุของสถานศึกษาทีขอใชท้ีราชพสัดุในความดูแลครอบครองของ 

              กระทรวง  ทบวง  กรมและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน) 
ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพ  :  การขอใชท้ีราชพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง เป็นระบบ  ตามขนัตอนทีระเบียบกาํหนด 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการขอใชท้ีราชพสัดุ 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดของงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

 จนท.รับเรืองคาํขอใชท้ีราชพสัดุ  นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

 จนท.ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ 

 จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1เพือพิจารณาสังการ  นาที ผอ.สพม.1 

 จนท.จดัส่งเอกสารทีเกียวขอ้งให้หน่วยงานผูค้รอบครองพสัดุ ภายใน  วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

 ไม่เกิน  วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

 

สพท.รับเรืองผลการพิจารณาขอใชท้ีราชพสัดุจากหน่วยงาผูค้รอบครองและกรมธนารักษ/์ 
สํานักงานธนารักษ์พนืที 
จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1เพือรับทราบและพิจารณาสังการ 

 จนท.บนัทึกทะเบียนคุมเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 นาที                    ผอ.สพม.1 

 –  นาที      เ จ้าหน้าทีพัสดุ 

 จนท.มอบสาํเนาเรืองให้เจา้หนา้ทีพสัดุเพือบนัทึกในระบบสินทรัพย ์(GFMIS)  –  นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ 

เอกสารอ้างองิ 
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทีราชพสัดุ พ.ศ. 
2. หนงัสือกระทรวงการคลงัด่วนทีสุดที กค /ว  ลงวนัที  กุมภาพนัธ์ 

ไม่ถูกตอ้ง 
ถูกตอ้ง 
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6. Flow Chart
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 ม.1 
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ม.1 จง้ผล   หก้  

   



7. แบบพมิพ์ทใีช้
7.1  แบบ ทบ.4 

 7.2  บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1  กฎกระทรวง  (พ.ศ. 2519 )ออกตามความในพระราชทีบญัญติัราชพสัดุ พ.ศ. 2518  
8.2   หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุด ที กค 0407/ว 90 ลงวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2538 



9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชืองาน  การขอใชท้ีราชพสัดุ (การขอใชท้ีราชพสัดุของกระทรวง ทบวง กรมและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีขอใช ้

              ทีราชพสัดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา) 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพ  :  การขอใชท้ีราชพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง เป็นระบบ  ตามขนัตอนทีระเบียบกาํหนด 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการขอใชท้ีราชพสัดุ 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดของงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

 
กระทรวง ทบวง กรมหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีขอใชบ้นัทึกเหตุผลและความจาํเป็น 
ในการขอใช ้  มีงบประมาณสาํหรับการขอใช้ หน่วยงานทีขอใช ้

ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ

 โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ภายใน 7 วนั โรงเรียน 

 โรงเรียนจัดส่งเอกสารทีเกียวข้องเสนอ สพม.1พิจารณา ภายใน 3 วนั โรงเรียน 

 เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุเสนอ ผอ.สพม.1พิจารณา ภายใน 1 วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

5 สพม.1ส่งเรืองให้กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พนืทีพิจารณา ภายใน 1 วนั ผอ.สพม.1 

6 กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พนืทีแจ้ งผลการพิจารณาให้ สพม.1 เจา้หนา้ทีพสัดุ 

7 สพท.แจง้ผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีขอใช ้ ภายใน 3 วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

เอกสารอา้งอิง 
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบญัญตัิทีราชพสัดุ พ.ศ. 
2. หนงัสือกระทรวงการคลงัด่วนทีสุดที กค /ว  ลงวนัที  กุมภาพนัธ์ 

ไม่ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 
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5.1 /  ม.1 

5.2 

5.3
   . ม.1 

5.4 . ม.1
5.5 /

 ม.1
5.6 เ  . ม.1

5.7. ม.1 /   

หน่ายตามแนวปฏิบติั

5.8 /   ม.1



6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

การขอขอรือถอนอาคารและสิงปลูกสร้างทรีาชพสัดุ 

โรงเรยีน/กลุ่มงานอาคารสถานทีของ 
สพม.1 เสนอขออนุญาตร ื �อถอน 

เจา้หนา้ทีงานทีราชพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

เจา้หน้าทีงานทีราชพัสดุจัดทําร่างคําสังแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพ อาคาร สงิปลกูสร้างทีขอรื�อถอน เสนอ ผอ.สพม.1 พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีงานที�ราชพสัดจุดัทําคําสั�งแตง่ตั �
ั
งให้โรงเรียน

/กลุ่มงานดาํเนินการ ตรวจสภาพและรายงาน สพม.1

เจ้าหน้าทีจัดทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ 
ผอ.สพม.1 พิจารณาอนญุาตการร ื�อถอน ถือตามแนวปฏิบัติฯ 

สพท.แจง้โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานทีดาํเนินการ 
รือถอน จาํหน่ายตามแนวปฏิบติั 

โรงเรยีน/กลุ่มงานอาคารสถาน
ทีรายงาน ผลการดําเนินงานให้สพม.1

ผอ.สพม.1พิจารณาลงนามคําสังแต่งตงั 
ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



7. แบบพิมพท์ใีช้
 7.1 แบบสาํรวจอาคารเรียน 
 7.2  แบบสาํรวจอาคารทีขอรือถอน 
 7.3  แบบ ทบ.3 
             7.4  บนัทึกขอ้ความ 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   พระราชบญัญติัทีราชพสัดุ  พ.ศ.     
8.2  กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บาํรุงรักษา  ใช ้ 

                     และจดัหาผลประโยชน์เกียวกบัทีราชพสัดุ  พ.ศ.   
.   หนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ที ศธ  /  

ลงวนัที   สิงหาคม  เรือง แนวปฏิบติัการรือถอน  และจาํหน่ายอาคารเรียน
หรือสิงปลูกสร้างวสัดุทีรือถอน  ตน้ไม ้ ดิน  หรือวสัดุอืนทีไดจ้ากทีราชพสัดุ 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
ชืองาน      การขอรือถอนอาคารและสิงปลูกสร้างทีราชพสัดุ ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การขอรือถอนอาคารและสิงปลูกสร้างถูกตอ้งตามระเบียบ และแนวปฏิบตัิของกระทรวงการคลงัเกียวกบัรือถอนสิงปลูกสร้างทีเป็นทีราชพสัดุ 

ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :    ร้อยละการปฏิบตัิทีถูกตอ้งของขนัตอนการแนวปฏิบตัิของกระทรวงการคลงัเกียวกบัรือถอนสิงปลูกสร้างทีเป็นทีราชพสัดุ 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 โรงเรียน/กลุม่งานอาคารสถานทีของ สพม.1 เสนอขออนุญาตรอืถอน เจา้หนา้ทีพสัดุ ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน 
ทีไดร้ับ 

2 3  นาที เจา้หนา้ทีพสัดุ 

3 

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง 
เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจัดทําร่างคําสังแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สงิปลูกสร้าง
 ทีขอรอืถอน เสนอ ผอ.สพม.1 พิจารณา  วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

4 ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคาํสังแต่งตงั  วนั ผอ.สพม.1 

5  วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

6 

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจัดทําคําสังแต่งตงัให้โรงเรียน/กลุ่มงานดําเนินการตรวจสภาพและรายงาน สพม.1

. เจ้าหน้าทีจัดทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพม.1 พิจารณาอนุญาต 
การรอืถอนถือตามแนวปฏิบัติฯ 3 วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

7 สพม.1แจ้งโรงเรียน/กลุม่งานอาคารสถานทีดําเนินการรอืถอน จําหน่ายตามแนวปฏิบัติ  วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

8 โรงเรียน/กลุม่งานอาคารสถานทีรายงานผลการดําเนินงานให้ สพม.1  วนั เจา้หนา้ทีพสัดุ 

เอกสารอ้างองิ 
.  พระราชบญัญตัิทีราชพสัดุ  พ.ศ.    กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวิธีการปกครองดูแล  บาํรุงรักษา  ใช ้ และจดัหาผลประโยชนเ์กียวกบัทีราชพสัดุ  พ.ศ.   
.  หนงัสือสาํนกังานคณะกรรการการศึกษาขนัพืนฐาน ที ศธ  /   สิงหาคม  เรือง แนวปฏิบตัิการรือถอน  และจาํหน่ายอาคารเรียนหรือสิงปลูกสร้าง วสัดุทีรือถอน  ตน้ไม ้ ดิน   หรือวสัดุอืน   ทีไดจ้ากทีราชพสัดุ 

ไม่ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 



1. ชืองาน
      ใหค้าํปรึกษาสถานศึกษาเกียวกบัการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพสัดุและงาน

บริหารสินทรัพย ์

2. วตัถุประสงค์
เพือใหก้ารใหค้าํปรึกษาเกียวกบังานบริหารการเงิน  งานบญัชี  งานพสัดุและงาน

บริหารสินทรัพย ์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีสมัฤทธิผลตามมาตรฐาน 

3. ขอบเขตของงาน
ใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ  ส่งเสริมสนบัสนุนทงัสถานศึกษา  ภาครัฐและสถานศึกษา

เอกชนในสังกดัเขตพืนทีการศึกษา  เกียวกบัการบริหารการเงิน  งานบญัชี  งานพสัดุและงานบริหาร
สินทรัพย ์

4. คําจํากดัความ
สถานศึกษา  หมายความวา่  สถานศึกษาภาครัฐและสถานศึกษาเอกชนในสังกดั 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
การปฏิบติังาน  หมายความวา่  การดาํเนินการเกียวกบัการดาํเนินงานการบริหาร 

การเงิน  งานบญัชี  งานพสัดุและงานบริหารสินทรัพย  ์

5. ขนัตอนการปฏิบัติงาน
  5.1   เจา้หนา้ที สาํรวจ  ศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
5.2   เจา้หนา้ทีเสนอผลการวเิคราะห์ให ้ผอ.สพท. พิจารณาสังการ 

.   เจา้หนา้ทีจดัทาํแผนงาน/โครงการทีสนบัสนุนการปฏิบติังานของสถานศึกษาใน
กิจกรรมการใหค้าํปรึกษาดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพสัดุ และงานบริหารสินทรัพย์ เช่น  

การจดัทาํและพฒันา Hardware  และ Software  ให้รองรับการปฏิบติังาน จดัทาํระบบเครือข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (ICT)  มาใชป้ฏิบติังาน  จดัทาํและสนบัสนุนการจดัทาํเอกสาร  
คู่มือการปฏิบติังานให้แก่สถานศึกษาเป็นแนวทางปฏิบติั  อบรม  สัมมนา  ประชุมให้ความรู้และ
พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา/เจา้หนา้ทีของสถานศึกษา ฯลฯ  

.   ดาํเนินงานตามโครงการ 

.   เจ้าหน้าที/คณะกรรมการดาํเนินการ ประสาน  เผยแพร่  ติดตาม  นิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 



6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน

 คาํปรึกษาสถานศึกษาเกยีวกบัการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพสัดุและงานบริหารสินทรัพย์ 

                                                       

จดัทาํแผนงาน / โครงการ 

ดาํเนินงานตามกิจกรรม 

เจา้หนา้ทีสาํรวจ ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประสาน เผยแพร่ ติดตามนิเทศและประเมินผล 

  จนท.เสนอผลการวิเคราะห์ให้ 
       ผอ.สพม.1พิจารณาสงัการ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



7. แบบฟอร์มทใีช้
 7.1   คู่มือการปฏิบติังาน 
 7.2   เอกสารการปฏิบติังาน 
 7.3   แบบประเมินผลงาน 

8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ
8.1   กฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอ้บงัคบั  คาํสังทีเกียวกบัการปฏิบติังาน 

.    คู่มือการปฏิบติังาน 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 

ชืองาน  การให้คาํปรึกษาสถานศึกษาเกียวกบัการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพสัดุและงานบริหารสินทรัพย ์ ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รหสัเอกสาร 

มาตรฐานคุณภาพงาน  :   สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพสัดุ และงานบริหารสินทรัพยเ์กิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบตัิงานและสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน 
ตัวชีวดัทีสําคญัของกระบวนงาน   :  ร้อยละสถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งานพสัดุ และงานบริหารสินทรัพยเ์กิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบตัิงานและ
สมัฤทธิผลของมาตรฐาน 
ลาํดบัที ผงัขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1 เจา้หนา้ทีสาํรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 1 วนั 
เจา้หนา้ที/ 
ผอ.กลุ่ม 

ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง 
ไดต้ามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงาน  
ทีไดร้ับ 

2 เจ้าหน้าทีเสนอผลการวิเคราะห์ให้ ผอ.สพม.1 พิจารณาสังการ 3 วนั เจา้หนา้ที/ 
ผอ.สพม.1 

3 จดัทาํแผนงาน / โครงการ 1 วนั 
เจา้หนา้ที/ 
ผอ.กลุ่ม 

4 ดาํเนินงานตามกิจกรรม ตามระยะเวลา
ในโครงการ 

เจา้หนา้ที/
กรรมการ 

5 ประสาน เผยแพร่ ติดตามนิเทศและประเมินผล ตามระยะเวลา
ในโครงการ 

เจา้หนา้ที/
กรรมการ 

เอกสารอ้างองิ      
กฎหมาย  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอ้บงัคบั  คาํสงั  ทีเกียวกบัการปฏิบตัิงาน

ไม่ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 




