คูมือการปฏิบัติงานของนางจรี ริ้วเหลือง
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1. ºÉ°µ
µ¦ ° ¹Ê³Á¸¥¸É¦µ¡´»
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ ° Ä®o  µ¦ ° ¹Ê  ³Á¸ ¥ ¸É ¦ µ¡´  » ¼  o ° µ¤ ´Ê  °¡¦³¦µ´  ´ ·
¸É ¦ µ¡´  » ¡.«. 2518 ¦³¦ªªn µ o ª ¥®¨´  Ár Â¨³ª· ¸  µ¦¦°¼ Â ¨ Î µ ¦»  ¦´  ¬µ
ÄoÂ¨³´®µ¨¦³Ã¥rÁ¸É¥ª´¸É¦µ¡´» ¡.«. 2546
3. °Á  °µ
µ¦ ° ¹Ê  ³Á¸ ¥ ¸É ¦ µ¡´  » µ¤¡¦³¦µ´  ´ · ¸É ¦ µ¡´  » ¡.«. 2518
¦³¦ªªn µ o ª ¥®¨´  Ár Â¨³ª· ¸  µ¦¦°¼ Â ¨ Î µ ¦»  ¦´  ¬µ Äo Â ¨³´  ®µ¨¦³Ã¥r
Á¸É ¥ ª´  ¸É ¦ µ¡´  » ¡.«. 2546 Ân Å ¤n ¦ ª¤¹  µ¦Î µ Á·  µ¦¦· ® µ¦·  ¦´ ¡ ¥r Ä ¦³ GFMIS
¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ
4. ÎµÎµ´ªµ¤
µ¦ Ê¹  ³Á¸ ¥ ¸É ¦ µ¡´  » ®¤µ¥¹  µ¦¦´  ¦µ¥µ¦¸É ·  ®¦º ° ·É  ¨¼  ¦o µ ¤µ
¨³Á¸¥¸É¦µ¡´»Ã¥Ä®o¦®´Â¨³®¤µ¥Á¨ Îµ®¦´¸É·Â¨³·É¨¼¦oµ´Ê Ã¥¼o¤¸°Îµµ´Îµ
³Á¸¥¸É¦µ¡´»¨µ¤¦´¦°Á}®¨´µ
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦ ° ¹Ê³Á¸¥¸É¦µ¡´»
5.1 Ã¦Á¦¸¥/Áoµ®oµ¸É¡´» ° ¡.´ÎµÂ ¦.03, 04, 05
5.2Áoµ®oµ¸É¦ª°ªµ¤¼o° °Á°µ¦Â¨³¦³Á¸¥ ®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°
5.3 Áoµ®oµ¸É´¹Á° °.¡ม.1¨µ¤Âo¦¤µ¦´¬r/ สÎµนักµ µ¦´¬์ ¡ºÊ¸É
5.4 ¦¤µ¦´¬r/Îµ´µา¦´¬r¡ºÊ¸ÉÂo¨µ¦Îµ ¹Ê³Á¸¥Ä®o ¡ม.1
5.5 Áoµ®oµ¸É´¹Á° °.¡ม.1 ¦µ
5.6 Áoµ®oµ¸É¡´» ÁÈÁ°µ¦ Â ¦. 03, 04, 05 ¸É¦¤µ¦´¬r/Îµ´µ
µ¦´¬r¡ºÊ¸É n¨´¤µÅªoÁ}®¨´µÂ¨³ÂoÁoµ®oµ¸É³Á¸¥·¦´¡¥r
´¹·¦´¡¥rÄ¦³ GFMIS

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุ
โรงเรียน/เจ้าหน้าทีพัสดุ
ของ สพม.1จัดทําแบบ ทร.
03,04,05

จนท.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
ไม่เห็นชอบ
บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1
ลงนามแจ้ง กรมธนารักษ์ /
สํานักงาน ธนารักษ์พ�ืนที�

เห็นชอบ
กรมธนารักษ์ /สํานักงานธนารักษพื�นทีแจ้งผลการนําข ึนทะเบียนให้ สพม.1.

บันทึกเสนอ ผอ. ทราบ

เจ้าหน้าทีพัสดุ เก็บเอกสาร และแจ้งเจ้าหน้าทีทะเบียนสิ นทรัพย์
บันทึกสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 แบบ ทร.03, 04, 05
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ.
8.2 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บํารุ งรักษา
ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกียวกับทีราชพัสดุ พ.ศ.

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

ชืองาน การขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุ
มาตรฐานคุณภาพงาน : การขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุถูกต้องตามขันตอนและระเบียบทีกําหนด

ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการขอขึนทะเบียนทีราชพัสดุ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

1

โรงเรียน/กลุม่ งานอาคารสถานทีของ สพม.1จัดทําแบบ ทร.03,04,05

2

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง

นาที

เจ้ าหน้าทีบันทึกเสนอ ผอ.สพม.1ลงนามแจ้งกรมธนารักษ์/สํานักงาน ธนารักษ์พ ืนที

นาที

3

ไม่เห็นชอบ

3 วัน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีพัสดุ/
เปลียนแปลง
จนท.การเงิน ร.ร.
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ
ผอ.สพม.1

เห็นชอบ

4

กรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พ ืนที แจ้ งผลการนําข ึนทะเบียนให้ สพม.1

5

บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1ทราบ

นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ

6

เจ้าหน้าทีพัสดุ เก็บเอกสารและแจ้งเจ้าหน้าทีทะเบียนสิ นทรัพย์บนั ทึกสิ นทรัพย์ในระบบ

นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เอกสารอ้างอิง
. พระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ.
. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกียวกับทีราชพัสดุ พ.ศ.

15 วัน

ธนารักษ์

1. ชื องาน
การขอใช้ ทีราชพัสดุ (การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุ
ในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน)
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การขอใช้ที ราชพัสดุ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย ถู กต้อง เป็ นระบบ ตาม
ขันตอนทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
งานการขอใช้ทีราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมาย
ทีเกียวข้อง แต่ไม่รวมถึงการบริ หารสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
การขอใช้ทีราชพัสดุ หมายถึง การขอใช้ทีราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)
ออกตามความในพระราชทีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 หมวด 2 การใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้
ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การขอใช้ ทีราชพัสดุ
(การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครอง
ของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน)
5.1 จนท.งานทีราชพัสดุรับเรื องคําขอใช้ทีราชพัสดุ
5.2 จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกฎหมายทีเกียวข้อง
5.3 จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 เพือพิจารณาสังการ
5.4 จนท. จัดส่งเอกสารทีเกียวข้องให้หน่วยงานผูค้ รอบครองทีราชพัสดุ
5.5 สพม.1 รับเรืองผลการพิจารณาการขอใช้ทีราชพัสดุจากหน่วยงาน
ผู้ครอบครองและกรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พื�นที
5.6 จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1 เพือรับทราบและพิจารณาสัง� การ
5.7 จนท.งานทีราชพัสดุบันทึกทะเบียนคุมเอกสารที� เกี�ยวข้อง

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การขอใช้ ทีราชพัสดุ (การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน)

จนท.งานทีราชพัสดุรับเรื อง

จนท. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและกฎหมายทีเกียวข้อง
ไม่ถูกต้อง

จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1
เพือพิจารณาสังการ
ถูกต้อง
จนท. จัดส่ งเอกสารทีเกียวข้องให้
หน่วยงานผูค้ รอบครองทีราชพัสดุ

สพม.1 รับเรืองผลการพิจารณา

จนท. บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1
เพือรับทราบและพิจารณาสังการ

จนท.งานทีราชพัสดุบนั ทึกทะเบียนคุมเอกสาร ทีเกียวข้อง

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 แบบบันทึกสิ นทรัพย์ถาวร
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชทีบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ. 2518

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
รหัสเอกสาร
ชืองาน การขอใช้ทีราชพัสดุ (การขอใช้ทีราชพัสดุของสถานศึกษาทีขอใช้ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของ ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
กระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
มาตรฐานคุณภาพ : การขอใช้ทีราชพัสดุเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง เป็ นระบบ ตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการขอใช้ทีราชพัสดุ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดของงาน
เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

จนท.รับเรื องคําขอใช้ทีราชพัสดุ

นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ

จนท.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกฎหมายทีเกียวข้อง

นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1เพือพิจารณาสังการ

นาที

ผอ.สพม.1

จนท.จัดส่งเอกสารทีเกียวข้องให้หน่วยงานผูค้ รอบครองพัสดุ

ภายใน วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

ไม่เกิน วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.สพม.1เพือรับทราบและพิจารณาสังการ

นาที

ผอ.สพม.1

จนท.บันทึกทะเบียนคุมเอกสารทีเกียวข้อง

– นาที เ จ้าหน้าทีพัสดุ

จนท.มอบสําเนาเรื องให้เจ้าหน้าทีพัสดุเพือบันทึกในระบบสิ นทรัพย์ (GFMIS)

– นาที

สพท.รับเรื องผลการพิจารณาขอใช้ทีราชพัสดุจากหน่วยงาผูค้ รอบครองและกรมธนารักษ์/
สํานักงานธนารักษ์พ ืนที

เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ.
2. หนังสื อกระทรวงการคลังด่วนทีสุดที กค /ว ลงวันที กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าทีพัสดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

1. ºÉ°µ
µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» (µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» °¦³¦ª ª ¦¤Â¨³°r¦
¦°nªo°·É¸É °Äo¸É¦µ¡´»Äªµ¤¼Â¨
¦°¦° °µ«¹¬µ Îµ´µÁ ¡ºÊ¸É µ¦«¹¬µ)
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ °Äo¸É¦µ¡´»Á}Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ ¼o° Á}¦³ µ¤
´Ê °¸É¦³Á¸¥Îµ®

3. °Á  °µ
µµ¦ °ÄoÉ¸¦µ¡´» µ¤¡¦³¦µ´´·¸É¦µ¡´» ¡.«. 2518 Â¨³®¤µ¥
¸ÉÁ¸É¥ª o° ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦¦·®µ¦·¦´¡¥rÄ¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°µ¦
·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ
4. ÎµÎµ´ªµ¤
µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» ®¤µ¥¹ µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» µ¤¦³¦ª(¡.«. 2519)
°°µ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ¸É¦µ¡´» ¡.«. 2518 ®¤ª 2 µ¦Äo¸É¦µ¡´» °¦³¦ª ª ¦¤
Â¨³°r¦¦°nªo°·É¤µ °Äo¸É¦µ¡´»Äªµ¤¦°¦°¼Â¨ °µ«¹¬µ
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» (µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» °¦³¦ª ª ¦¤Â¨³°r¦
¦°nªo°·É¸É °Äo¸É¦µ¡´»Äªµ¤¼Â¨¦°¦° °µ«¹¬µ
Îµ´µÁ ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ)
5.1 ¦³¦ª ª ¦¤®¦º°°r¦¦°nªo°·É ¸É °Äo´¹Á®»¨
Â¨³ªµ¤ÎµÁ}Äµ¦ °Äo ¤¸¦³¤µÎµ®¦´µ¦ °Äo
5.2Ã¦Á¦¸¥¦³»¤Á°ªµ¤Á®È°³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ ´Ê¡ºÊµ
5.3 Ã¦Á¦¸¥´nÁ°µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Á° ¡ม.1¡·µ¦µ
5.4 Áoµ®oµ¸Éµ¸É¦µ¡´»Á° °.¡ม.1¡·µ¦µ
5.5 ¡.nÁ¦ºÉ°Ä®o¦¤µ¦´¬rÂ¨³Îµ´µµ¦´¬r¡ºÊ¸É¡·µ¦µ
5.6¦¤µ¦´¬rÂ¨³Îµ´µµ¦´¬r¡ºÊ¸ÉÂo¨µ¦¡·µ¦µÄ®o ¡ม.1
5.7 ¡ม.1Âo¨µ¦¡·µ¦µÄ®o¦³¦ª ª ¦¤®¦º°°r¦¦°
nªo°·É ¸É °Äo

6. Flow Chart µ¦·´ ·µ
µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» (µ¦ °Äo¸É¦µ¡´» °¦³¦ª ª ¦¤Â¨³°r¦
¦°nªo°·É¸É °Äo¸É¦µ¡´»Äªµ¤¼Â¨¦°¦° °µ«¹¬µ Îµ´µ
Á ¡ºÊ¸Éµ¦«¹¬µ)

¦³¦ª ª ¦¤®¦º°°r¦¦°nªo°·É
¸É °Äo´¹Á®»¨Â¨³ªµ¤ÎµÁ}Äµ¦ °Äo

Ã¦Á¦¸¥¦³»¤Á°ªµ¤Á®È°³¦¦¤µ¦µ«¹¬µ ´Ê¡ºÊ µ
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7. แบบพิมพ์ ทใช้
ี
7.1 แบบ ทบ.4
7.2 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519 )ออกตามความในพระราชทีบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ ด ที กค 0407/ว 90 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 2538

9. แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน
ชืองาน การขอใช้ทีราชพัสดุ (การขอใช้ทีราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีขอใช้ ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ รหัสเอกสาร
ทีราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา)
มาตรฐานคุณภาพ : การขอใช้ทีราชพัสดุเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง เป็ นระบบ ตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการขอใช้ทีราชพัสดุ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดของงาน
เวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ทีขอใช้บนั ทึกเหตุผลและความจําเป็ น
หน่วยงานทีขอใช้
เปลียนแปลง
ในการขอใช้ มีงบประมาณสําหรับการขอใช้
ได้ตามความ
โรงเรี ยนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ภายใน 7 วัน
โรงเรี ยน
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
โรงเรียนจัดส่งเอกสารทีเกียวข้องเสนอ สพม.1พิจารณา
ภายใน 3 วัน
โรงเรี ยน
ทีได้รับ
ไม่ถกู ต้อง
เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุเสนอ ผอ.สพม.1พิจารณา
ภายใน 1 วัน
เจ้าหน้าทีพัสดุ
ถูกต้อง

5

สพม.1ส่งเรืองให้กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พ ืนทีพิจารณา

6

กรมธนารักษ์และสํานักงานธนารักษ์พ ืนทีแจ้ งผลการพิจารณาให้ สพม.1

7

สพท.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีขอใช้

เอกสารอ้างอิง
1. กฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ.
2.
หนังสื อกระทรวงการคลังด่วนทีสุดที กค /ว ลงวันที กุมภาพันธ์

ภายใน 1 วัน

ผอ.สพม.1
เจ้าหน้าทีพัสดุ

ภายใน 3 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ
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°µµ¦ ·É¨¼¦oµ¸É °¦ºÊ°° Á° °.¡ม.1 ¡·µ¦µ
5.4 °.¡ม.1¡·µ¦µ¨µ¤Îµ´ÉÂn´Ê
5.5 Áoµ®oµ¸Éµ¸É¦µ¡´»´ÎµÎµ´ÉÂn´ÊÄ®oÃ¦Á¦¸¥/¨»n¤µÎµÁ·µ¦
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5.6 เoµ®oµ¸É´Îµ¦µ¥µµ¦¦ª£µ¡ °³¦¦¤µ¦Á° °.¡ม.1
¡·µ¦µ°»µµ¦¦ºÊ°°º°µ¤Âª·´·²
5.7. ¡ม.1 ÂoÃ¦Á¦¸¥/¨»n¤µ°µµ¦ µ¸ÉÎµÁ·µ¦¦ºÊ°°
Îµหน่ายตามแนวปฏิบตั ิ
5.8 Ã¦Á¦¸¥/¨»n¤µ °µµ¦µ¸É¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µÄ®o ¡ม.1

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การขอขอรือถอนอาคารและสิ งปลูกสร้ างทีราชพัสดุ
โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานทีของ
สพม.1 เสนอขออนุญาตรือ� ถอน

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง
เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจัดทําร่างคําสังแต่งต ังคณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพ อาคาร สิงปลูกสร้างทีขอรื�อถอน เสนอ ผอ.สพม.1 พิจารณา

ไม่ถูกต้อง
ผอ.สพม.1พิจารณาลงนามคําสังแต่งต ัง

ถูกต้อง
เจ้ าหน้ าที่งานที�ราชพัสดุจดั ทําคําสัง� แต่งตังให้
�ั โรงเรี ยน
/กลุ่มงานดําเนินการ ตรวจสภาพและรายงาน สพม.1
เจ้าหน้าทีจัดทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ
ผอ.สพม.1 พิจารณาอนุญาตการรือ� ถอน ถือตามแนวปฏิบัติฯ

สพท.แจ้งโรงเรี ยน/กลุ่มงานอาคารสถานทีดําเนินการ
รื อถอน จําหน่ายตามแนวปฏิบตั ิ
โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถาน
ทีรายงาน ผลการดําเนินงานให้สพม.1

7. แบบพิมพ์ทใช้
ี
7.1 แบบสํารวจอาคารเรี ยน
7.2 แบบสํารวจอาคารทีขอรื อถอน
7.3 แบบ ทบ.3
7.4 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 พระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ.
8.2 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บํารุ งรักษา ใช้
และจัดหาผลประโยชน์เกียวกับทีราชพัสดุ พ.ศ.
. หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที ศธ
/
ลงวันที สิ งหาคม
เรื อง แนวปฏิบตั ิการรื อถอน และจําหน่ายอาคารเรี ยน
หรื อสิ งปลูกสร้างวัสดุทีรื อถอน ต้นไม้ ดิน หรื อวัสดุอืนทีได้จากทีราชพัสดุ

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การขอรื อถอนอาคารและสิ งปลูกสร้างทีราชพัสดุ

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน : การขอรื อถอนอาคารและสิ งปลูกสร้างถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบตั ิของกระทรวงการคลังเกียวกับรื อถอนสิ งปลูกสร้างทีเป็ นทีราชพัสดุ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการแนวปฏิบตั ิของกระทรวงการคลังเกียวกับรื อถอนสิ งปลูกสร้างทีเป็ นทีราชพัสดุ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1

โรงเรียน/กลุม่ งานอาคารสถานทีของ สพม.1 เสนอขออนุญาตร ือถอน

2

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง

3 นาที

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจัดทําร่างคําสังแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สิงปลูกสร้าง
3

5
6

ถูกต้อง

หมายเหตุ
เจ้าหน้าทีพัสดุ ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
เจ้าหน้าทีพัสดุ ได้ตามความ
เหมาะสมและ
เจ้าหน้าทีพัสดุ ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

ทีขอร ือถอน เสนอ ผอ.สพม.1 พิจารณา

วัน

ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคําสังแต่งตัง

วัน

ผอ.สพม.1

เจ้าหน้าทีงานทีราชพัสดุจัดทําคําสังแต่งตังให้โรงเรียน/กลุ่มงานดําเนินการตรวจสภาพและรายงาน สพม.1

วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

3 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

ไม่ถกู ต้อง

4

ผู้รับผิดชอบ

. เจ้าหน้าทีจัดทํารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ ผอ.สพม.1 พิจารณาอนุญาต

การร ือถอนถือตามแนวปฏิบัติฯ

7

สพม.1แจ้งโรงเรียน/กลุม่ งานอาคารสถานทีดําเนินการร ือถอน จําหน่ายตามแนวปฏิบัติ

วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

8

โรงเรียน/กลุม่ งานอาคารสถานทีรายงานผลการดําเนินงานให้ สพม.1

วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เอกสารอ้างอิง
. พระราชบัญญัติทีราชพัสดุ พ.ศ.
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกียวกับทีราชพัสดุ พ.ศ.
/
สิงหาคม เรื อง แนวปฏิบตั ิการรื อถอน และจําหน่ายอาคารเรี ยนหรื อสิงปลูกสร้าง วัสดุทีรื อถอน ต้นไม้ ดิน หรื อวัสดุอืน ทีได้จากทีราชพัสดุ
. หนังสือสํานักงานคณะกรรการการศึกษาขันพืนฐาน ที ศธ

1. ชื องาน
ให้คาํ ปรึ กษาสถานศึกษาเกียวกับการดําเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน
บริ หารสิ นทรัพย์
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน
บริ หารสิ นทรัพย์ เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีสมั ฤทธิ ผลตามมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ส่ งเสริ มสนับสนุนทังสถานศึกษา ภาครัฐและสถานศึกษา
เอกชนในสังกัดเขตพืนทีการศึกษา เกียวกับการบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริ หาร
สิ นทรัพย์
4. คําจํากัดความ
สถานศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาภาครัฐและสถานศึกษาเอกชนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
การปฏิบตั ิงาน หมายความว่า การดําเนิ นการเกียวกับการดําเนินงานการบริ หาร
การเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริ หารสิ นทรัพย์
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
5.2 เจ้าหน้าทีเสนอผลการวิเคราะห์ให้ ผอ.สพท. พิจารณาสังการ
. เจ้าหน้าทีจัดทําแผนงาน/โครงการทีสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาใน
กิจกรรมการให้คาํ ปรึ กษาดําเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริ หารสิ นทรัพย์ เช่น
การจัดทําและพัฒนา Hardware และ Software ให้รองรั บการปฏิ บตั ิงาน จัดทําระบบเครื อข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร (ICT) มาใช้ปฏิบตั ิงาน จัดทําและสนับสนุ นการจัดทําเอกสาร
คู่มือการปฏิ บตั ิ ง านให้แ ก่ สถานศึ กษาเป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ อบรม สั มมนา ประชุ มให้ความรู ้ และ
พัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/เจ้าหน้าทีของสถานศึกษา ฯลฯ
. ดําเนินงานตามโครงการ
. เจ้าหน้า ที /คณะกรรมการดํา เนิ น การ ประสาน เผยแพร่ ติ ดตาม นิ เทศและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คําปรึกษาสถานศึกษาเกียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสิ นทรัพย์

เจ้าหน้าทีสํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ไม่ถูกต้อง
จนท.เสนอผลการวิเคราะห์ให้
ผอ.สพม.1พิจารณาสังการ
ถูกต้อง
จัดทําแผนงาน / โครงการ

ดําเนินงานตามกิจกรรม

ประสาน เผยแพร่ ติดตามนิเทศและประเมินผล

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 คู่มือการปฏิบตั ิงาน
7.2 เอกสารการปฏิบตั ิงาน
7.3 แบบประเมินผลงาน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสังทีเกียวกับการปฏิบตั ิงาน
. คู่มือการปฏิบตั ิงาน

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การให้คาํ ปรึ กษาสถานศึกษาเกียวกับการดําเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริ หารสิ นทรัพย์

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน : สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการดําเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริ หารสิ นทรัพย์เกิดประสิ ทธิภาพและความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานและสัมฤทธิผลตามมาตรฐาน
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการดําเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริ หารสิ นทรัพย์เกิดประสิ ทธิภาพและความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานและ
สัมฤทธิผลของมาตรฐาน
ลําดับที

ผังขันตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าทีสํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

1 วัน

เจ้าหน้าที/
ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าทีเสนอผลการวิเคราะห์ให้ ผอ.สพม.1 พิจารณาสังการ

3 วัน

3

จัดทําแผนงาน / โครงการ

1 วัน

ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

4

ดําเนินงานตามกิจกรรม

5

ประสาน เผยแพร่ ติดตามนิเทศและประเมินผล

1
ไม่ถกู ต้อง

2
ถูกต้อง

เอกสารอ้างอิง
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสัง ทีเกียวกับการปฏิบตั ิงาน

ตามระยะเวลา
ในโครงการ
ตามระยะเวลา
ในโครงการ

เจ้าหน้าที/
ผอ.สพม.1
เจ้าหน้าที/
ผอ.กลุ่ม
เจ้าหน้าที/
กรรมการ
เจ้าหน้าที/
กรรมการ

