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คู่มือการปฏิบัตงิานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

การเบิกเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การเบิกเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารเบิกเงินของ สพท. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การเบิกเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั  
พ.ศ. 2551  และ แต่ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติัจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของ
ตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การเบิกเงิน 
  5.1.1 เจา้หนา้ท่ีรับหลกัฐานขอเบิกและบนัทึกในทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
  5.1.2 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
  5.1.3 เจา้หนา้ท่ีจดัท างบหนา้รายการขอเบิกและบนัทึกขออนุมติัเบิกเงิน 
  5.1.4 ผอ.สพท.อนุมติั 
  5.1.5 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก 
  5.1.6 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอเบิกเสนอ ผอ.สพท. หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอนุมติั 
  5.1.7 คลงัจงัหวดัอนุมติัค าขอเบิกเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  เง่ือนไข  กรณีการเบิกเงินประเภทใดโดยลกัษณะจะตอ้งจ่ายประจ าเดือนในวนัท าการส้ิน

เดือนในส่วนราชการส่งค าขอเบิกเงินภายในวนัท่ีสิบหา้ของเดือนนั้น  หรือตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

 

 



2 

 

6  Flow  Chart 

การเบิกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 ไม่ถูกตอ้ง 

 

 ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

จนท. รับหลกัฐานและ
บนัทึกในทะเบียนฯ 

จนท.ตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบ

งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

จนท.จดัท างบหนา้รายการขอเบิกและบนัทึกขอ

อนุมติัเบิก 

ผอ.สพท.หรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายอนุมติั 

จนท.บนัทึกรายการวางเบิกใน

ทะเบียนคุมฯบนัทึกขอเบิก 

พิมพร์ายงานขอเบิกเงิน

จากระบบ GFMIS 

จนท.เสนอ ผอ.สพท.หรือผูท่ี้

ไดรั้บมอบหมาย 

คลงัจงัหวดัอนุมติัการเบิก 

กรณีการเบิกเงินประเภทใดซ่ึง

โดยลกัษณะจะตอ้งจ่าย

ประจ าเดือนในวนัส้ินวนัท า

การส้ินเดือนใหส่้วนราชการ

ส่งค าขอเบิกภายในวนัท่ีสิบหา้

ของเดือนนั้นหรือตามท่ี

กระทรวงการคลงัก าหนด 
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การจ่ายเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การจ่ายเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 การจ่ายเงินของ สพป. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การจ่ายเงินเป็นเช็ค 
   -การจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย 
 -การจ่ายเงินกรณีโอนเงินเขา้บญัชีผา่นธนาคาร 
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551  และ แต่ไม่
รวมถึงการจ่ายเงิน ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจ่ายเงินเป็นเช็ค 
  1 เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
  2 เจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท ารายละเอียดการจ่ายและเขียนเช็คสั่งจ่ายและบนัทึกทะเบียนคุมเช็ค 
  3 เจา้หนา้ท่ีจดัท างบหนา้รายการขอเบิกและบนัทึกขออนุมติัเบิกเงิน 
  4 เสนอ ผอ.สพป.อนุมติัและลงนามสั่งจ่ายเช็ค 
  5 แจง้การโอน/ จ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงินทราบ 
  6 เจา้หนา้ท่ีการเงินจดัส่งหลกัฐานการจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี 
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6  Flow  Chart 

การจ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

            ไม่ถูกตอ้ง 

 

 ถูกตอ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท. ตรวจสอบการโอน
เงินเขา้บญัชีธนาคาร 

จนท.จดัท ารายละเอียดการจ่าย/เขียนเช็คสัง่จ่าย

และบนัทึกทะเบียนคุมเชค็ 

เสนอ ผอ.สพท.อนุมติัและ

ลงนามสัง่จ่ายเช็ค 

จ่ายเช็ค/โอนเงินใหแ้ก่เจา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงิน 

แจง้การโอน/จ่ายเงินใหเ้จา้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงินทราบ 

จนท.จดัส่งทะเบียนคุมการจ่ายเช็คและ

หลกัฐานการจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบส าคญัคู่จ่าย (ใบส าคญัรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน) 
 7.2 แบบค าขอเบิกท่ีมีช่องรับเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 7.3 สมุดเช็ค 
 7.4 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
     - หมวด 4 การจ่ายเงินส่วนราชการ  ส่วนท่ี 1-3 
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การยืมเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การยมืเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารยมืเงินของ สพท. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การยมืเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
และ แต่ไม่รวมถึงการยมืเงิน ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเอง
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การยืมเงิน 
  5.1 เจา้หนา้ท่ีการเงินรับเอกสารการเบิกจ่ายเงินยมื 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยมื 
  5.3 เสนอขออนุมติั  ต่อ  ผอ.สพท. 
  5.4 ออกเลขทะเบียนคุมสัญญาการยมืเงิน 
  5.5 บนัทึกรายการขอเบิก กรณียมืเงินราชการ 
  5.6 จ่ายเงินใหก้บัผูย้มืเงินตามสัญญา 
  5.7 รวบรวมเอกสารส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
  5.8 เม่ือลูกหน้ีส่งหลกัฐาน/เงินสดเหลือจ่าย(ถา้มี)เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารขออนุมติั 
  5.9 เจา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึกการรับคืนพร้อมทั้งออกใบรับใบส าคญั/ใบเสร็จรับเงิน 
  5.10 ราบรวมหลกัฐานส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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6  Flow  Chart 

การยืมเงิน 

 

 

 

 ไม่ถูกตอ้ง 

 

   

  ถูกตอ้ง     

  

       

  

  

 

 

 

 

 

 

จนท. การเงินรับเอกสารฯ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการท่ีขอยมื 

เสนอขออนุมติัต่อ  
ผอ.สพท. 

ออกเลขทะเบียนคุมสญัญาการยมืเงิน 

บนัทึกรายการขอเบิก 

รวบรวมหลกัฐานส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 

ผูข้อยมืเงิน 

จ่ายเงินใหก้บัผูย้มืเงินตามสญัญา 

รวบรวมเอกสารส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 

เม่ือลูกหน้ีส่งหลกัฐาน/เงินสดเหลือจ่าย จนท.ตรวจสอบเอกสารขออนุมติั 

บนัทึกการรับคืนลิกใบรับใบส าคญั/ใบเสร็จรับเงิน 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 บนัทึกขออนุมติัการยืมเงิน  และประมาณการยมืเงิน 
 7.2 สัญญาการยมืเงิน 
 7.3 ทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยมืราชการ 
 7.4 คู่ฉบบัฎีกา/รายการขอเบิก 
 7.5 ใบรับใบส าคญั 
 7.6 ใบเสร็จรับเงิน 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
     - หมวด 5  การเบิกจ่ายเงินยมื 
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การรับเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การรับเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารรับเงินของ สพท. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การรับเงินทัว่ไป  การรับเงินจากคลงัจงัหวดัและการเก็บรักษาเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการรับเงิน ในระบบ  GFMIS ซ่ึง
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การรับเงินทัว่ไป 
  5.1.1 เจา้หนา้ท่ีการเงิน  ออกใบเสร็จรับเงินเม่ือไดรั้บเงินสด  หรือไดรั้บการแจง้การโอน
เงินเขา้บญัชีธนาคาร 
  5.1.2 เจา้หนา้ท่ีสรุปการรับเงินโดยสลกัหลงัส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ย เม่ือส้ินเวลา
รับเงินในวนันั้นๆ 
  5.1.3 เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั  และมอบเงินสดและหรือเอกสารแทน
ตวัเงินให้คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน 
  5.1.4 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชารับทราบการรับเงิน 
  5.1.5 เจา้หนา้ท่ีมอบใบเสร็จรับเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีเพื่อบนัทึกรายการทางบญัชีและ
ทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1.6 บนัทึกรับเงินในระบบ GFMIS 
 5.2 การรับเงินจากคลงั 
  5.2.1 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS 
  5.2.2 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลงั 
  5.2.3 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชารับทรายการโอนเงินและสั่งการ 
  5.2.4 เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคู่ฉบบัฎีกา/รายงานขอเบิก  ส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีเพื่อบนัทึกรายการ
ทางบญัชีและทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 



10 

   
   

6  Flow  Chart 

การรับเงินทัว่ไป 

 

 

 

  

 

               ไม่ถูกตอ้ง   

     ถูกตอ้ง 

       

  

  

 

 

 

                  ไม่ถูกตอ้ง 

 ถูกตอ้ง 

 

จนท. การเงินออกใบเสร็จรับเงิน 

จนท.การเงินสรุปการรับเงิน 

จนท.การเงินจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั มอบเงินสด และหรือเอกสาร

แทนตวัเงินใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

จนท.การเงินมอบใบเสร็จรับเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีบนัทึกรับเงินในระบบ GFMIS 

จนท.การเงินบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชารับทราบการรับเงิน 

จนท.ตรวจสอบรายการรับเงินในระบบ GFMIS 

จนท.บนัทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลงั 

จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท.รับทราบการรับเงินและสัง่การ 

จนท.รวบรวมคู่ฉบบัฎีกา/รายงานขอเบิก ส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชีเพ่ือ

บนัทึกรายการทางบญัชีและทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบเสร็จรับเงินของ สพท. 
 7.2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
 7.3 รายงานการโอนเงินจากระบบ GFMIS 
 7.4 รายงานทางการเงินของธนาคาร (E-Banking) 
 7.5 ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
 7.6 รายงานขอเบิกเงินจากคลงั 
 7.7 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
     - หมวด 6  การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนท่ี 1-2 
 8.2 หนงัสือ กระทรวงการคลงัท่ี 0409.3/115 ลว. 30 กนัยายน 2547 
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การเกบ็รักษาเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การเก็บรักษาเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารเก็บรักษาเงินของ สพท. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ี
ระเบียบก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การเก็บรักษาเงิน  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 
2551 และ แต่ไม่รวมถึงการเก็บรักษาเงิน ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน
ของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเกบ็รักษาเงิน 
  5.1 เจา้หนา้ท่ีการเงินเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการ
รับจ่ายเงินของ สพท. 
  5.2 ผอ.สพท.ลงนามแต่งตั้ง 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีการเงินมอบกุญแจใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  5.4 เจา้หนา้ท่ีการเงินน าเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั ส่งมอบคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินตรวจสอบ 
  5.5 เจา้หนา้ท่ีการเงินน าเงินและเอกสารแทนตวัเงินเก็บรักษาในตูนิ้รภยั กรรมการฯลง
ลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
  5.6 เจา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึก เสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ 
  5.7 กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายช่ือบนกระดาษปิดทบัหรือประจ าตราคร่ัง 
  5.8 วนัท าการถดัไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินส่งมอบเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินรับไปจ่าย 
และลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
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6  Flow  Chart 

การเกบ็รักษาเงิน  

 

 

  

 

  

      

       

  

  

 

 

 

                   

  

 

 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการรับจ่ายเงินของ สพท. 

จนท.การเงินมอบกญุแจใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายช่ือบนกระดาษปิดทบัหรือประจ าตรา

คร่ัง 

วนัท าการถดัไปคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบส่งเงินให ้

จนท.การเงินไปจ่ายและลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวนั 

ผอ.สพท.ลงนามแต่งตั้ง 

จนท.การเงินน าเงินและรายงานเงินคงเหลือฯส่งมอบ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ 

จนท.การเงินน าเงินและเอกสารแทนตวัเงินเก็บรักษาในตูนิ้รภยักรรมการฯ

ลงลายช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
 7.2 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
     - หมวด 7  การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ ส่วนท่ี 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน 
       ส่วนท่ี 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน 
       ส่วนท่ี 3 การเก็บรักษาเงิน 
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การน าเงินส่งคลงั 
1  ช่ืองาน 
 การน าเงินส่งคลงั 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารน าเงินส่งคลงัของ สพท. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ี
ระเบียบก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การน าเงินส่งคลงัและฝากคลงั  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการน าเงินส่งคลงั ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท า
คู่มือการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การน าเงินส่งคลงั 
  5.1 เจา้หนา้ท่ีการเงินรับหลกัฐานและจ านวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอ้งของประเภทและจ านวนเงินท่ีน าส่ง 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีการเงินบนัทึกเสนออนุมติั ผอ.สพท.เพื่อน าเงินส่งคลงั 
  5.4 ผอ.สพท.หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายน าเงินส่งคลงัโดยน าฝากบญัชีกระทรวงการคลงัท่ี
ธนาคารกรุงไทย 
  5.5 เจา้หนา้ท่ีการเงินน าเงินมอบหลกัฐานการน าส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีบนัทึกในทะเบียน
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6  Flow  Chart 

การน าเงินส่งคลงั  

 

 

  

 

 ไม่ถูกตอ้ง  

      

       ถูกตอ้ง 

  

  

 

 

 

               

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบน าส่งเงิน 
 7.2  ใบน าฝากเงิน (Pay-in slip) 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

เจา้หนา้ท่ีการเงินนบัหลกัฐานและจ านวนเงินจาก
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน 

เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอ้งของประเภท

และจ านวนเงินท่ีน าส่ง 

มอบเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชี 

บนัทึกรายการทางบญัชี 

น าเงินส่งคลงัโดยน าฝากบญัชีเขา้บญัชี

กระทรวงการคลงัท่ีธนาคารกรุงไทยฯ 

จนท.บนัทึกเสนออนุมติั  
ผอ.สพท.น าเงินส่งคลงั 
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 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
     - หมวด 8  การน าเงินส่งคลงัและฝากคลงั 
  

การกนัเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การกนัเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารกนัเงินของ สพท. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลงั พ.ศ. 2551 และ แต่ไม่รวมถึงการกนัเงิน ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการ
ปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ตรวจสอบรายการก่อหน้ีผกูพนั 
  5.2 ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ 
  5.3 ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกเงิน 
  5.4 กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 50,000  บาท (การจ่ายเงินเป็นงวดๆ)ท าหนงัสือแจง้ สพฐ. 
  5.5 กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 50,000  บาทข้ึนไป  ถือวา่ไดรั้บการกนัเงินจากระบบ GFMIS 
แลว้ 
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6  Flow  Chart 

การกนัเงิน  

 

 

  

 

   

      

        

  

  

 

 

 

                  

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 
 7.2  สัญญาซ้ือ/สัญญาจา้ง 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 

ตรวจสอบรายการก่อหน้ีผกูพนั 

ตรวจสอบระยะเวลาส่งมอบงานและการตรวจรับ 

กรณีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท ถือวา่
ไดรั้บการกนัเงินจากระบบ GFMIS แลว้ 

ตรวจสอบวงเงินตามสญัญาท่ียงัไม่ไดเ้บิกเงิน 

กรณีวงเงินคงเหลือไม่ถึง 50,000 บาท(การจ่ายเงินเป็นงวดๆ) 
ท าหนงัสือแจง้ สพฐ. 



19 

8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
     - หมวด 9  การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

สมุดเงินสด/ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
1  ช่ืองาน 
 สมุดเงินสด 
 -ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์า้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS 
เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 

ด้านรับเงินสด 
  5.1 รับเอกสารการบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
  5.2 วเิคราะห์รายการทางบญัชีจากการออกใบเสร็จรับเงิน 
  5.3 วเิคราะห์การรับเงินสดจากการถอนเงินสดจากธนาคาร 
  5.4 บนัทึกลงในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
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6  Flow  Chart 

สมุดบัญชีข้ันต้น 

 

 

  

 

   

      

        

  

 

              

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
 7.2  ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 หมวด   6
การรับเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

 
 

รับเอกสารจากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

วเิคราะห์รายการบญัชี 

บนัทึกลงในใบส าคญัการ
ลงบญัชีดา้นรับ 

วเิคราะห์การรับเงินสดจาก 

ใบเสร็จรับเงิน/ถอนเงินจากธนาคาร 
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สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
1  ช่ืองาน 
 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดเงินฝากธนาคาร)ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์า้ง
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS 
เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 

-การลงบญัชีดา้นรับ (สมุดเงินฝากธนาคาร) 
  5.1 รับรายงานการขอเบิกเงินจากคลงั 
  5.2 วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 
  5.4 บนัทึกลงในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
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6  Flow  Chart 

ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
-การลงบญัชีดา้นรับ (สมุดเงินฝากธนาคาร) 

 

 

 

  

 

   

      

        

  

              

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 รายงานการขอเบิกเงินจากคลงั 
 7.2  ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 หมวด 6  
การรับเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  
 

รายงานการขอเบิกเงินจากคลงั 

วเิคราะห์รายการบนัทึกบญัชี 

บนัทึกลงในใบส าคญัการ
ลงบญัชีดา้นรับ 



23 

 

 

สมุดเงินสด/ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
1  ช่ืองาน 
 สมุดเงินสด/ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดเงินสด การลงบญัชีดา้นจ่าย(ดา้นการจ่ายเงินสด))ถูกตอ้งตาม
ระบบบญัชีตามเกณฑค์า้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS 
เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 สมุดบัญชีข้ันต้น 
             -สมุดเงินสด   
 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
 ดา้นจ่ายเงินสด 
  5.1 รับหลกัฐาน เอกสารการบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
  5.2 วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 
  5.3 บนัทึกลงในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
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6  Flow  Chart 

 

 

 

  

 

   

      

        

  

              

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบส าคญัคู่จ่าย 
 7.2  ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 หมวด 4การ
จ่ายเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  
 

 

รับหลกัฐาน เอกสารจาก
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกลงในใบส าคญัการ
ลงบญัชีจ่าย 
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สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
1  ช่ืองาน 
 สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้-สมุดเงินฝากธนาคาร การลงบญัชีดา้นจ่าย(ดา้นการจ่ายเงิน 
ฝากธนาคาร)ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์า้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ  GFMIS 
เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1 สมุดบัญชีข้ันต้น 
             -สมุดเงินฝากธนาคาร   
 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
 ดา้นจ่ายเงินฝากธนาคาร 
  5.1 รับหลกัฐาน/เอกสาร การบนัทึกบญัชีจากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
  5.2 วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 
  5.3 บนัทึกลงในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
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6  Flow  Chart 

 

 

 

  

 

   

      

        

  

              

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ตน้ขั้วเช็ค/ทะเบียนคุมเช็ค 
 7.2  สมุดเงินฝากธนาคาร 
 7.3 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 หมวด 4การ
จ่ายเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  
 

รับหลกัฐาน เอกสารจาก
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

วเิคราะห์การบนัทึกบญัชี 

บนัทึกลงในใบส าคญัการ
ลงบญัชีจ่าย 
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สมุดรายวนัเงินรับ 
1  ช่ืองาน 
 สมุดรายวนัเงินรับ 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้สมุดรายวนัเงินรับตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้งถูกตอ้งตามระบบ
บญัชีตามเกณฑ์ 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 สมุดบัญชีข้ันต้น 
             -สมุดรายวนั   
 สมุดรายวนัเงินรับ 
  5.1 รับเอกสารใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
  5.2 ออกเลขท่ีใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
  5.3 บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  5.4 รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิตของแต่ละบญัชี 
  5.5 รวมยอดเงินดา้นรับของแต่ละบญัชี 
  5.6 บนัทึกสมุดแยกประเภททัว่ไป 
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6  Flow  Chart 

สมุดรายวนัเงินรับ 

 

 

 

  

 

   

      

        

  

              

 

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 สมุดรายวนัเงินรับ 
 7.2 บญัชีแยกประเภท 
 7.3 ทะเบียนยอ่ย 
 7.4 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นรับ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

รับเอกสารใบส าคญัการ
ลงบญัชีดา้นรับ 

ออกเลขท่ีใบส าคญั 

บนัทึกสมุดแยกประเภททัว่ไป 

บนัทึกรายละเอียด เก่ียวกบัเงินรับ 

รวมยอดเงินดา้นรับ 

รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิต 
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 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 หมวด 4การ
จ่ายเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

 
 

สมุดรายวนัเงินจ่าย 
1  ช่ืองาน 
 สมุดรายวนัเงินจ่าย 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้  สมุดรายวนัเงินจ่ายตามระบบบญัชีเกณฑค์งคา้งถูกตอ้งตาม
ระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้งถูกตอ้งตามระบบบญัชีเกณฑ์คงคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 สมุดบัญชีข้ันต้น   
 สมุดรายวนัเงินจ่าย 
  5.1 รับเอกสารใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
  5.2 บนัทึกเลขท่ีใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
  5.3 บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลงในสมุดรายวนัจ่ายเงิน 
  5.4 รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิตของแต่ละบญัชี 
  5.5 รวมยอดเงินของแต่ละบญัชี 
  5.6 บนัทึกสมุดแยกประเภททัว่ไป 
  5.7 บนัทึกรายจ่ายในระบบ GFMIS 
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6  Flow  Chart 

สมุดรายวนัเงินจ่าย 

 

 

 

  

 

   

      

        

  

              

 

 

 

 

 

รับเอกสารใบส าคญัการ
ลงบญัชีดา้นจ่าย 

บนัทึกเลขท่ีใบส าคญั 

บนัทึกการจ่ายในระบบ 
GFMIS 

บนัทึกรายละเอียด เก่ียวกบัเงินจ่ายเงิน บนัทึกรายละเอียด 

รวมยอดเงินดา้นจ่าย 

รวมยอดเงินดา้นเดบิตและเครดิต 

สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 สมุดรายวนัจ่ายเงิน 
 7.2 บญัชีแยกประเภท 
 7.3 ทะเบียนยอ่ย 
 7.4 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่าย 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 หมวด 4การ
จ่ายเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
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สมุดรายวนัทัว่ไป 
1  ช่ืองาน 
 สมุดรายวนัทัว่ไป 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้  สมุดรายวนัทัว่ไป  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 สมุดรายวนัทัว่ไป   
  
  5.1 บนัทึกรายการจากสมุดรายวนัขั้นตน้ไปบญัชีแยกประเภท 
  5.2 รวมยอดของแต่ละบญัชีเพื่อน าไปจดัท างบทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



33 

   
  

  

6  Flow  Chart 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

 

 

 

  

 

         

  

    

 

7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 สมุดรายวนัเงินรับ 
 7.2 สมุดรายวนัเงินจ่าย 
 7.3 บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  
 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551  
หมวด 4การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
 8.2 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  

บนัทึกรายการจากสมุดรายวนั
ขั้นตน้ไปบญัชีแยกประเภท 

รวมยอดของแต่ละบญัชีเพอ่น าไปจดัท างบ
ทดลองบนัทึกสมุดแยกประเภททัว่ไป 
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ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทัว่ไป 
1  ช่ืองาน 
 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นทัว่ไป 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้  สมุดรายวนัทัว่ไป  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 รับเอกสารใบส าคญัรายการขอเบิก (ฎีกา) จากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
  5.2 ตรวจและวเิคราะห์รายการใบส าคญัการเบิก (ฎีกา) เพื่อบนัทึกรายละเอียดการเบิกจ่าย
และจ าแนกรายการท่ีเกิดข้ึน 
  5.3 บนัทึกบญัชีในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นทัว่ไป 
  5.4 บนัทึกคุมรายละเอียดการตั้งยอดใบส าคญัคา้งจ่ายและเจา้หน้ี 
  5.5 น าเอาเอกสารใบส าคญัการลงบญัชีดา้นทัว่ไป  บนัทึกสมุดรายวนัขั้นตน้ 
  5.6 น ารายละเอียดในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นจ่ายมาตดัยอดใบส าคญัคา้งจ่ายและเจา้หน้ี
ดว้ยจ านวนเงินท่ีมีการจ่ายในแต่ละคร้ัง 
  5.7 ตรวจสอบเอกสารใบน าส่งเงินคืนคลงั  เพื่อน ามาบนัทึกปรับปรุงบญัชี 
  5.8 ตรวจสอบยอดคงเหลือของใบส าคญัคา้งจ่ายและเจา้หน้ีกบัสมุดแยกประเภททัว่ไป ณ 
วนัส้ินเดือน 
  5.9 ปรับปรุงรายการค่าใชจ่้ายท่ีตั้งยอดเป็นไปส าคญัคา้งจ่ายและเจา้หน้ี ณ วนัส้ิน
ปีงบประมาณ 
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6  Flow  Chart 

ใบส าคัญ 

 

 

 

 

  

 

         

  

    

 

 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 สมุดรายวนัทัว่ไป 
 7.2 บญัชีแยกประเภท 
 7.3 ทะเบียนยอ่ย 

รับเอกสารใบส าคญั 

ปรับปรุงรายการค่าใชจ่้ายท่ีตั้งยอด 

ตรวจและวเิคราะห์รายการใบส าคญัรายการเบิก 

บนัทึกบญัชีในใบส าคญัการลงบญัชีดา้นทัว่ไป 

บนัทึกคุมรายละเอียดการตั้งยอดใบส าคญัคา้งจ่าย 

บนัทึกเอกสารใบส าคญัการลงบญัชีในสมุดรายวนัขั้นตน้ 

ตดัยอดใบส าคญัคา้งจ่าย 

ตรวจสอบเอกสารใบน าส่งเงินส่งคลงั 

ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน 
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 7.4 ใบส าคญัการลงบญัชีดา้นทัว่ไป 
 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  

สมุดบัญชีแยกประเภท 
1  ช่ืองาน 
 สมุดบญัชีแยกประเภท  
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าสมุดบญัชีขั้นปลาย  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การบันทกึสมุดบัญชีข้ันปลาย 
  สมุดแยกประเภททัว่ไป 
  5.1 รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลรายวนัขั้นตน้ท่ีมีการบนัทึกตามใบส าคญัการลงบญัชี ท่ี
เรียงล าดบัตามวนัท่ี 
  -ดา้นรับ 
  -ดา้นจ่าย 
  -ดา้นทัว่ไป 
  5.2 บนัทึกรายละเอียดจากสมุดรายวนัขั้นตน้ตามใบส าคญัการลงบญัชี 
  5.3 บนัทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบญัชี 
  5.4 สรุปจ านวนเงินรวมของแต่ละใบส าคญัการบนัทึกบญัชี  ดา้นเดบิต  และเครดิต 
  5.5 สรุปจ านวนเงินรวมของแต่ละบญัชี  เพื่อน าไปจดัท างบทดลอง 
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6  Flow  Chart 

การบันทกึสมุดบัญชีแยกประเภท 

 

 

 

 

  

 

         

  

    

 

 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  
 

รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลรายวนัข้ึนท่ีบนัทึก
ตามใบส าคญัการลงบญัชี 

สรุปจ านวนเงินรวมของแต่ละบญัชีเพ่ือ
น าไปจดัท างบทดลอง 

บนัทึกรายละเอียดตามใบส าคญัการลงบญัชี 

บนัทึกฎีกาแต่ละฎีกาแยกตามประเภทบญัชี 

สรุปจ านวนเงินรวมของแต่ละใบส าคญัการบนัทึกบญัชีดา้น

เดบิต และเครดิต 
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การรับและการน าส่งเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การรับและการน าส่งเงิน  
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารรับและน าส่งเงิน  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การรับเงิน 
  5.1 บนัทึกรายการรับเงินตามหลกัฐานการรับเงินในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงิน 
  5.2 บนัทึกรับเงินในระบบ  GFMIS 
  5.3 พิมพร์ายงานการรับรายไดแ้ละน าส่งเงินคงคลงัจากระบบ GFMIS 
  การน าส่งและน าฝากเงิน 
  5.1 จดัท าทะเบียนน าส่งและน าฝาก 
  5.2 บนัทึกรายการการน าส่งและน าฝากตามหลกัฐานในระบบ GFMIS 
  5.3 พิมพร์ายงานการรับรายไดแ้ละน าส่งเงินคงคลงัจากระบบ  GFMIS 
  5.4 บนัทึกเสนอเอกสารจากระบบในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินให ้ผอ.สพท.ทราบ 
  5.5 จดัเก็บหลกัฐาน 
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6  Flow  Chart 

การรับและการน าส่ง 

 

 

 

 

  

 

         

  

    

 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบน าส่งเงิน 
 7.2 ส าเนาใบน าฝากเงิน 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
 8.2 หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุดท่ี กค 0409/ว 115 ลว. 30 กนัยายน 2547 
  
 

จดัท าทะเบียนการรับ การน าส่งและน าฝาก 

จดัเก็บหลกัฐาน 

บนัทึกหลกัฐานในระบบ GFMIS 

พิมพร์ายงานการรับรายไดแ้ละการน าส่งเงินคงคลงัจากระบบ GFMIS 

บนัทึกเสนอเอกสารจากระบบในทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินให ้ผอ.สพท.ทราบ 
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การบันทกึทะเบียนคุม(ฎกีา)การเบิกจ่ายเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การบนัทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าการบนัทึกทะเบียนคุม(ฎีกา)การเบิกจ่ายเงิน  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑ ์
คงคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การลงทะเบียนคุมฎกีาเบิกจ่ายเงิน 
  5.1 รับเอกสารการเบิกเงิน (ฎีกา) 
  5.2 บนัทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลงั 
  5.3 บนัทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละคร้ังใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
  5.4 ส่งเอกสารใบส าคญัการเบิกจ่าย/หลกัฐานการจ่ายส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
  5.5 ตรวจสอบวนัครบก าหนดเพื่อส่งเงินคืนคลงั, บนัทึกกรณีส่งเงินคืนคลงั 
  5.6 ทุกส้ินเดือนสรุปรายการ ฎีกาคา้งจ่ายเพื่อประกอบใบแจง้รายการเคล่ือนไหวบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร (Statement) 
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6  Flow  Chart 

การบันทกึทะเบียนคุม(ฎกีา)การเบิกจ่ายเงิน 

 

 

 

 

  

 

         

  

    

 
 
 
 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

รับเอกสารการเบิกเงิน 

สรุปรายการฎีกาคา้งจ่ายเพ่ือประกอบใบแจง้รายการการ
เคล่ือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร (Statement) 

บนัทึกรายละเอียดของรายการขอเบิกเงินจากคลงั 

บนัทึกการจ่ายเงินตามฎีกาแต่ละคร้ังใหเ้ป็นไปตามก าหนด 

ส่งเอกสารใบส าคญัการเบิกจ่าย/หลกัฐานการจ่ายส่งเจา้หนา้ท่ีบญัชี 

ตรวจสอบวนัครบก าหนดเพ่ือส่งเงินคืนคลงั, บนัทึกกรณีส่งเงินคืนคลงั 
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 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  
 
 

รายงานการเงิน 
1  ช่ืองาน 
 รายงานการเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าการรายงานการเงิน  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  รายงานการเงิน 
  5.1 สรุปยอดรวมของแต่ละบญัชี 
  5.2 จดัท างบทดลอง 
  5.3 จดัท ารายงานประจ าเดือน 
  5.4 จดัท ารายงานประจ าปี 
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6  Flow  Chart 

รายงานการเงิน 

 

 

 

 

  

 

         

  

    

 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2 เอกสารทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 

สรุปยอดรวมของแต่ละบญัชี 

จดัท ารายงานประจ าปี 

จดัท างบทดลอง 

จดัท างบประจ าเดือน 
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 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
  
 
 

การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
1  ช่ืองาน 
 การจดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 
2 และคู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  
GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน
ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
  5.1 ตรวจสอบตน้ขั้วเช็คกบัทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
  5.2 ตรวจสอบ  เลขท่ีเช็คและจ านวนเงินตามใบแจง้รายการการเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร (Statement) 
  5.3 ตรวจสอบรายการท่ีจ่ายเช็คแต่ละฉบบั 
  5.4 น ารายการเงินฝากจากหน่วยงานอ่ืนและเช็คท่ีเจา้หน้ียงัไม่ไดน้ าไปข้ึนเงินมาจดัท างบ
เทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
  5.5 ตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงินคงเหลือตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกบั
ยอดเงินตามบญัชี 
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6  Flow  Chart 

การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

 

 

 

 

  

 

         

  

    

 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบแจง้รายการการเคล่ือนไหวบญัชีฝากธนาคาร (Statement) 
 7.2 ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
 7.3 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 

ตรวจสอบตน้ขั้วเช็คกบั
รายละเอียดการจ่าย 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดเงินคงเหลือ
ตามงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกบัยอดเงิน

ตามบญัชี 

ตรวจสอบ เลขท่ีเชค็และจ านวนเงินตามใบแจง้รายการการ

เคล่ือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร (Statement) 

ตรวจสอบรายการท่ีจ่ายเช็คแต่ละฉบบั 

น ารายการเงินฝากระหวา่งทางเช็คและท่ีเจา้หน้ียงัไม่ไดน้ าไปข้ึน

เงินมาจดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
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 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
 

 

 

การตรวจสอบและรายงานการเงิน 
1  ช่ืองาน 
 การตรวจสอบและรายงานการเงิน 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าการตรวจสอบและรายงานการเงิน ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 
2 และคู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  
GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน
ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การตรวจสอบและรายงานการเงิน 
  5.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเงินสด/บญัชี 
  5.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินฝากธนาคาร/บญัชี 
  5.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการบญัชี 
  5.4 ตรวจสอบรายงานการเงินและบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  5.5 วเิคราะห์รายงานการเงินเพื่อเสนอ ผอ.สพท. 
  5.6 บนัทึกผลการตรวจสอบและวเิคราะห์รายงานเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและพิจารณา 
  5.7 จดัส่งรายงานการเงินให้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   
   
   
 



47 

   
 
 
 
 
 
 
6  Flow  Chart 

การตรวจสอบและรายงานการเงิน 

 

 

 

 

  

 

         

            ไม่ถูกตอ้ง  

    

 ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 

พิมพร์ายงานการเงิน 

ส่งรายงานการเงินให ้สตง.  
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินสด/ธนาคาร/บญัชี 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี/บญัชี

แยกประเภท/รายงานการเงิน 

งง 
วเิคราะห์รายงานการเงินเพื่อเสนอ ผอ.สพท. 

บนัทึกผลการตรวจสอบและวเิคราะห์
เสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและพจิารณา 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 สมุดเงินสด 
 7.2 รายงานการเงินคงเหลือประจ าวนั 
 7.3 ใบแจง้รายการ เคล่ือนไหวบญัชีเงินฝากธนาคาร (Statement) 
 7.4 สมุดธนาคาร 
 7.5 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.6 เอกสารทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
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การสรุปรายการ 
1  ช่ืองาน 
 การสรุปรายการ 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าการสรุปรายการ ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การสรุปรายการ  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การสรุปรายการ 
  5.1 ทุกส้ินวนัท่ีท าการสรุปรายการรับหรือการจ่ายเงิน 
  5.2 บนัทึกรายการ ตามรายการเขา้บญัชีแยกประเภท ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
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6  Flow  Chart 

การสรุปรายการ 

 

 

 

 

  

          

    

  
 
 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2 งบทดลอง 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 

ทุกส้ินวนัท าการสรุปรายการ 
รับ-จ่ายเงิน 

บนัทึกรายการตามรายการเขา้
บญัชีแยกประเภท 
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8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
 

 

 

การปิดบัญชี 
1  ช่ืองาน 
 การปิดบญัชี 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าการปิดบญัชี ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การปิดบัญชี 
  5.1 ปรับปรุงรายการ ณ วนัส้ินปีงบประมาณ 
  5.2 จดัท างบทดลอง 
  5.3 ปิดบญัชี 
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6  Flow  Chart 

การปิดบัญชี 

 

 

 

 

  

          

    

 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2 งบทดลอง 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 

ปรับปรุงรายการ ณ วนัส้ิน
ปีงบประมาณ 

ปิดบญัชี 

จดัท างบทดลอง 
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การบันทกึส้ินปี 
1  ช่ืองาน 
 การบนัทึกส้ินปี 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารบนัทึกส้ินปี ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑ์คงคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การบันทกึส้ินปี 
  5.1 บนัทึกขออนุมติัปรับปรุงบญัชีจาก ผอ.สพท. 
  5.2 บนัทึกปรับปรุงบญัชีในระบบ GFMIS 
  5.3 พิมพร์ายงานจากระบบเสนอ ผอ.กลุ่มฯสอบทานความถูกตอ้ง 
  5.4 เสนอขออนุมติัต่อ ผอ.สพท. 
  5.5 จดัเก็บรายงาน 
   
 
 
 
 
 



54 

 
 
 
 
 
 
 
 
6  Flow  Chart 

การบันทกึส้ินปี 

 

 

 

 

  

          

    

 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.2 งบทดลอง 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

บนัทึกขออนุมติัปรับปรุง
บญัชี 

จดัเก็บรายงาน 

บนัทึกปรับปรุงบญัชีในระบบ GFMIS 

เสนอขออนุมติั ผอ.สพท. 

พิมพร์ายงานจากระบบเสนอ ผอ.กลุ่มฯ 
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 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2546 
 

 

 

 

 

การจัดท าบัญชีเงินประจ างวด 
1  ช่ืองาน 
 การจดัท าบญัชีเงินประจ างวด 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัท าบญัชีเงินประจ างวด ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การจัดท าบัญชีประจ างวด 
  5.1 รับเอกสาร/รายงานการโอนเปล่ียนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
  5.2 บนัทึกรับในทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 
  5.3 บนัทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั, บนัทึกการลดยอดการ
เบิก (กรณีการเบิกเกินส่งคืนคลงั) 
  5.4 บนัทึกผกูพนั (กรณีมีการท าสัญญาก่อหน้ีผกูพนั) 
  5.5 บนัทึกการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
  5.6 จดัท ารายงานเงินประจ างวด ณ วนัส้ินเดือน/ส้ินปีงบประมาณ 
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6  Flow  Chart 

การบันทกึส้ินปี 

 

 

 

 

  

          

    

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเอกสาร/รายงานการโอนเปล่ียนแปลง
การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

จดัท ารายงานเงินประจ างวด ณ วนัส้ิน
เดือน/ส้ินปีงบประมาณ 

บนัทึกรับในทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 

บนัทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินประจ างวด,บนัทึกลดยอดการเบิก (กรณี

มีการเบิกเกินส่งคืน) 

บนัทึกผกูพนั (กรณีมีการท าสญัญาก่อหน้ีผกูพนั) 

บนัทึกการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 รายงานการโอนเปล่ียนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
 7.2 ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 
 7.3 ทะเบียนคุมตามแผนงาน/โครงการ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีของกระทรวงการคลงั 
 8.2 ระเบียบการบริหารงบประมาณส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 
 

การบันทกึโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
1  ช่ืองาน 
 การบนัทึกโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ ถูกตอ้งตามระบบบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัท าบญัชี  ตามหลกัการนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบติั
ทางบญัชีตามเกณฑค์งคา้งส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจดัท าบญัชี ในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานในระบบ GFMIS เพิ่มเติม 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การบันทกึโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  5.1 รับหลกัฐาน/เอกสารการอนุมติัโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและ
แผน 
  5.2 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS 
  5.3 บนัทึกการโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS 
  5.4 บนัทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบ 
  5.5 บนัทึกการโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณในทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
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6  Flow  Chart 

การบันทกึส้ินปี 

 

 

 

 

  

          

    

 
 
 
 
 
 
 

รับเอกสาร/รายงานการโอนเปล่ียนแปลง
การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

จดัท ารายงานเงินประจ างวด ณ วนัส้ิน
เดือน/ส้ินปีงบประมาณ 

บนัทึกรับในทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 

บนัทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินประจ างวด,บนัทึกลดยอดการเบิก (กรณี

มีการเบิกเกินส่งคืน) 

บนัทึกผกูพนั (กรณีมีการท าสญัญาก่อหน้ีผกูพนั) 

บนัทึกการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 รายงานการโอนเปล่ียนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
 7.2 ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั 
 7.3 ทะเบียนคุมตามแผนงาน/โครงการ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 คู่มือแนวปฏิบติัทางบญัชีของกระทรวงการคลงั 
 
 

การจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
1  ช่ืองาน 
 การจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัหาพสัดุทนัตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชแ้ละด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุพ.ศ.2535  และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  แต่รวมถึงการด าเนินการในระบบ  
GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การจัดซ้ือจัดจ้าง 
  5.1 ส ารวจความตอ้งการใชพ้สัดุของกลุ่มใน สพท. 
  5.2 วางแผน ก าหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใชด้ าเนินการ 
  5.3 ตรวจสอบเกณฑคุ์ณลกัษณะและแบบรูปรายการของพสัดุท่ีตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้ง 
  5.4 จดัท ารายงานขอซ้ือ/จา้ง เสนอขอความเห็นชอบ 
  5.5 ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตามวธีิการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ /จดัท า e-GP 
  5.6 จดัท าสัญญาหรือขอ้ตกลง/สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย/ท าใบ PO 
  5.7 บริหารสัญญา 
  5.8 ตรวจรับพสัดุภายในเวลาท่ีระเบียบฯ ก าหนด / ตรวจรับในระบบ GFMIS 
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  5.9 จดัท ารายงานเสนอ ผอ.สพท.เพื่อทราบผลการพิจารณา 
  5.10 มอบเร่ืองการตรวจรับใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน เบิกเงินเพื่อจ่ายผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
   
 
 
 
 
 
 
 
6  Flow  Chart 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

     

    

ส ารวจความตอ้งการ 

วางแผน/ก าหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ 

ตรวจสอบเกณฑคุ์ณลกัษณะเฉพาะแบบรูปรายการของพสัดุท่ี
ตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตามวธีิท่ีไดรั้บความเห็นชอบ/e-GP 

จดัท าสญัญาหรือขอ้ตกลง/สร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย/ท าใบ PO 

จดัท ารายงานขอซ้ือ/จา้ง/ขอความเห็นชอบ 

บริหารสญัญา 

ตรวจรับพสัดุในเวลาท่ีระเบียบก าหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS 

จนท.พสัดุจดัท ารายงาน
เสนอ ผอ.สพท.เพื่อทราบ 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบฟอร์มการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 7.2 เกณฑคุ์ณลกัษณะ/แบบรูปรายการ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 
 8.2 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 
 8.3 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
 8.4 คู่มือปฏิบติังานในระบบ GFMIS 
 8.5 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 8.6 คู่มือระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
 
 

 

 

 

 

 

 

มอบเร่ืองการตรวจรับใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน
เบิกเงิน 
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การควบคุมพสัดุ (การเกบ็รักษาพสัดุ) 
1  ช่ืองาน 
 การควบคุมพสัดุ (การเก็บรักษาพสัดุ) 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารควบคุม (การเก็บรักษาพสัดุ)  ถูกตอ้งเป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การควบคุม (เก็บรักษาพสัดุ)ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุพ.ศ.2535  และ
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  แต่ไม่รวมถึงการ
ด าเนินการในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การเกบ็รักษาพสัดุ 
  5.1 เจา้หนา้ท่ีพสัดุมอบพสัดุรับมอบพสัดุจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกเสนอ ผอ.สพท. เพื่อทราบและสั่งการ 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกรายการพสัดุในทะเบียน/บญัชีวสัดุ 
  5.4 เจา้หนา้ท่ีพสัดุเก็บรักษาพสัดุในสถานท่ีเก็บพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามบญัชีหรือ
ทะเบียนคุม 
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6  Flow  Chart 

การเกบ็รักษาพสัดุ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุรับมอบพสัดุจาก
คณะกรรมการการตรวจรับพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุเก็บรักษาพสัดุใน
สถานท่ีเก็บพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกเสนอ ผอ.สพท.เพ่ือทราบและสัง่การ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุบนัทึกรายการพสัดุในทะเบียน/บญัชีวสัดุ 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ทะเบียน/บญัชีวสัดุ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 2,3 
  
 

 

 

การควบคุมพสัดุ (การเบิก – จ่ายพสัดุ) 
1  ช่ืองาน 
 การควบคุมพสัดุ (การเบิก – จ่ายพสัดุ) 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารควบคุมพสัดุ (การเบิก – จ่ายพสัดุ)  ถูกตอ้งเป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การควบคุมพสัดุ (เบิก – จ่ายพสัดุ)ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุพ.ศ.2535  แต่
ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของ
ตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การเบิก – จ่ายพสัดุ 
  5.1 เจา้หนา้ท่ีพสัดุใน สพท. จดัท าใบเบิกพสัดุ 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสารประกอบรวมทั้งพสัดุท่ีมี 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีพสัดุเสนอใบเบิกพสัดุ  หวัหนา้หน่วยพสัดุผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
  5.4 เจา้หนา้ท่ีพสัดุจ่ายพสัดุใหแ้ก่ผูท่ี้แก่ผูข้อเบิกพสัดุและบนัทึกในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
พร้อมเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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6  Flow  Chart 

การควบคุมพสัดุ (การเบิก – จ่ายพสัดุ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุใน สพท. จดัท าใบ
เบิกพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุจ่ายพสัดุใหแ้ก่ผูข้อเบิกพสัดุ และ
บนัทึกในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสาร

ประกอบรวมทั้งพสัดุท่ีมี 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุเสนอใบเบิกพสัดุหวัหนา้

หน่วยพสัดุผูไ้ดรั้บมอบหมายสัง่จ่ายพสัดุ 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบเบิกพสัดุ ทะเบียน/บญัชีวสัดุ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 2 
  
 

 

 

การควบคุมพสัดุ (การยืมพสัดุ) 
1  ช่ืองาน 
 การควบคุมพสัดุ (การยมืพสัดุ) 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารยมืพสัดุ  ถูกตอ้งเป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การยมืพสัดุ  ประกอบดว้ย  การยมืและการควบคุม  แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ  GFMIS 
ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การยืม 
  5.1 ผูย้มืท าใบยมืต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบยืมตามหลกัเกณฑ ์
  5.3 บนัทึกเสนอ ผอ.สพท. สั่งการ 
  5.4 เจา้หนา้ท่ีควบคุมการยมื  การส่งคืนพสัดุใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
  5.5 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเอกสารการยมื/การส่งคืนในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6  Flow  Chart 

การยืมพสัดุ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

 

ผูย้มืท าใบยมืต่อเจา้หนา้ท่ี 

บนัทึกเอกสารการยมื/การส่งคืนในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบใบยมืตามหลกัเกณฑ ์

บนัทึกเสนอ ผอ.สพท. สัง่การ 

ควบคุมการยมื  การส่งคืนพสัดุใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 ใบยมืพสัดุ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 1 
  
 

 

 

การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
1  ช่ืองาน 
 การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารตรวจสอบพสัดุประจ าปี  ถูกตอ้งเป็นระบบตามขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การตรวจสอบพสัดุประจ าปี  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  แต่ไม่
รวมถึงการด าเนินการในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของ
ตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
  5.1 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบติัหนา้ท่ี 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ/พสัดุคงเหลือ/พสัดุช ารุดเส่ือม
คุณภาพ/สูญไปหรือหมดความจ าเป็น 
  5.4 เจา้หนา้ท่ีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และรายงาน สตง. 
  5.5 กรณีมีพสัดุช ารุดใหเ้จา้หนา้ท่ีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง 
  5.6 เจา้หนา้ท่ีเสนอรายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริงเพื่อ ผอ.สพท.สั่งการ 
  5.7 เสนอขออนุมติัจ าหน่าย 
  5.8 จ าหน่ายตามวธีิการท่ีไดรั้บอนุมติั 
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  5.9 เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บญัชี 
  5.10 รายงานต่อ สตง. ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  Flow  Chart 

การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

 

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

แจง้ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเพ่ือทราบและปฏิบติัหนา้ท่ี 

เสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ/พสัดุคงเหลือ/พสัดุช ารุดเส่ือมคุณภาพ/
สูญไปหรือหมดความจ าเป็น 

 

กรณีมีพสัดุช ารุดใหเ้จา้หนา้ท่ีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง 

เสนอรายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง 

เสนอขออนุมติัจ าหน่าย 

จ าหน่ายตามวธีิการท่ีไดรั้บอนุมติั 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบพิมพจ์ดัซ้ือจดัจา้ง 
 7.2 เกณฑคุ์ณลกัษณะของวสัดุ  ครุภณัฑ์ 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 2 ส่วนท่ี 1 
 8.2 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานต่อ สตง. 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บญัชี 
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การจัดท าเอง 
1  ช่ืองาน 
 การจดัท าเอง 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารจดัหาพสัดุ (การจดัท าเอง)  ไดรั้บพสัดุทนัตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชแ้ละด าเนินการ
จดัซ้ือ  จดัจา้งและจดัหาพสัดุถูกตอ้งตามระเบียบ 
 3  ขอบเขตของงาน 
 การจดัหาพสัดุ (การจดัท าเอง)  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  แต่ไม่
รวมถึงการด าเนินการในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานของ
ตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 การจดัท าเอง หมายถึง การจดัหาพสัดุของโรงเรียน/สพท. เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการปรับปรุงซ่อมแซม
พสัดุใหส้ามารถใชง้านไดต้ามสภาพปกติ 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การจัดท าเอง 
  5.1 ส ารวจความตอ้งการใชพ้สัดุของ สพท. 
  5.2 วางแผน/ก าหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใชด้ าเนินการ 
  5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายละเอียด/แบบรูปรายการและประมาณราคา/ก าหนด
ขอบข่ายงานท่ีจ าท า 
  5.4 เสนอ ผอ.สพท.ใหค้วามรับผดิชอบ 
  5.5 ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุท่ีจะใชใ้นการจดัท าเองตามขั้นตอนของระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 จนถึงขั้นตรวจรับมอบพสัดุและลงบญัชีวสัดุ 
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  5.6 ด าเนินการขออนุมติัใหข้า้ราชการ/ลูกจา้งปฏิบติัราชการนอกเวลา/แต่งตั้งควบคุม
รับผดิชอบในการจดัท าเอง  และแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการปฏิบติังานตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 
  5.7 ผูค้วบคุมรับผิดชอบการจดัท าเองด าเนินการใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดและหรือแบบรูป
รายการ 
  5.8 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารท าการนอกเวลาใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานการจดัท า
เอง 
  5.9 คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบติังานท าการตรวจงานใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดแบบ
รูปรายการ 
   
6  Flow  Chart 

การจัดท าเอง 

 

 

 

 

  

               ไม่เห็นชอบ 

                                                                                              เห็นชอบ 

 

 

      

    

 

ส ารวจความตอ้งการใชพ้สัดุของ สพท. 
 

วางแผน/ก าหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใชด้ าเนินการ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายละเอียด/แบบรูปรายการและประมาณ

ราคา/ก าหนดขอบข่ายงาน 

ผูค้วบคุมรับผิดชอบการจดัท าเองด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
รายละเอียดและหรือแบบรูปรายการ 

 

ด าเนินการขออนุมติัใหข้า้ราชการ/ลูกจา้งปฏิบติัราชการนอกเวลา/แต่งตั้งควบคุม
รับผิดชอบในการจดัท าเอง  และแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการปฏิบติังานตาม

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 
 

ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุท่ีจะใชใ้นการจดัท าเองตามขั้นตอนของระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 จนถึงขั้นตรวจรับมอบพสัดุและลงบญัชี

วสัดุ 
 

เสนอ ผอ.สพท.ใหค้วามรับผิดชอบ 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบพิมพจ์ดัซ้ือจดัจา้ง 
 7.2 เกณฑคุ์ณลกัษณะของวสัดุ  ครุภณัฑ์ 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 2 ส่วนท่ี 1 
 8.2 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบติังานท าการตรวจงาน
ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการแบบรูปรายการ 

 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารท าการนอกเวลาใหแ้ก่
ผูป้ฏิบติังานการจดัท าเอง 
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การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 
1  ช่ืองาน 
 การขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ  ถูกตอ้งตามขั้นตอน  พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518  
กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์เก่ียวกบัราช
พสัดุ  พ.ศ. 2546   
3  ขอบเขตของงาน 
 การขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ  พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518  กฎกระทรวงวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์เก่ียวกบัราชพสัดุ  พ.ศ. 2546  
แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังาน
ของตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 การข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ  หมายถึง  การรับรายการท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างมาลงทะเบียนท่ีราชพสัดุ
โดยใหร้หสัและหมายเลขส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น  โดยผูมี้อ  านาจจดัท าทะเบียนท่ีราชพสัดุลงนาม
รับรองเป็นหลกัฐาน 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 
  5.1 โรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีพสัดุของ สพท.จดัท าแบบ ทร.03,04,05 
  5.2 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจง้กรมธนารักษ/์ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี 
  5.4 กรมธนารักษ/์ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีแจง้ผลการน าข้ึนทะเบียนให ้สพท. 
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  5.5 เจา้หนา้ท่ีบนัทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ 
  5.6 เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  เก็บเอกสาร  แบบ  ทร. 03, 04ม05 ท่ีกรมธนารักษ/์ส านกังานธนารักษ์
พื้นท่ีส่งกลบัมาไวเ้ป็นหลกัฐานและแจง้เจา้หนา้ทะเบียนสินทรัพยบ์นัทึกสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS 
   
   
 
 
 
 
 
6  Flow  Chart 

การขอขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

 

โรงเรียน/เจา้หนา้ท่ีพสัดุของ สพท.จดัท า
แบบ ทร.03,04,05 

 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เก็บเอกสาร และแจง้เจา้หนา้ท่ี
ทะเบียนสินทรัพย ์บนัทึกสินทรัพยใ์นระบบ 

GFMIS 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บนัทึกเสนอ ผอ. ทราบ 
 

กรมธนารักษ/์ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีแจง้ผลการน าข้ึนทะเบียนให ้สพท. 
 

บนัทึกเสนอ ผอ.สพท. ลงนาม แจง้ 

กรมธนารักษ/์ส านกังานธนารักษ ์
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบ ทร.03,04,05 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 8.2 กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล  บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหา
ผลประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2546 
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การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใช้ทีร่าชพสัดุของสถานศึกษา ทีข่อใช้ที่ราชพสัดุในความดูแลครอบครองของ

กระทรวง ทบวง กรม และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 
1  ช่ืองาน 
 การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษา ท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารขอใชท่ี้ราชพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบ  ตามขั้นตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การขอใชท่ี้ราชพสัดุ  ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ไม่
รวมถึงการบริหารสินทรัพยใ์นระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเอง
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 การขอใชท่ี้ราชพสัดุ  หมายถึง  การขอใชท่ี้ราชพสัดุ  ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519)  ออกตามความ
ในพระราชท่ีราชพสัดุ  พ.ศ. 2518  หมวด 2 การใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษาท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุในความ
ดูแลครองครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การขอใช้ที่ราชพสัดุ  (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษา ท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
  1 จนท.งานท่ีราชพสัดุรับเร่ืองค าขอใชท่ี้ราชพสัดุ 
  2 จนท.ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3 จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท.เพื่อพิจารณาสั่งการ 
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  4 จนท.จดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหห้น่วยงานผูค้รอบครองท่ีราชพสัดุ 
  5สพท.รับเร่ืองผลการพิจารณาการขอใชท่ี้ราชพสัดุจากหน่วยงานผูค้รอบครองและ
กรมธนารักษแ์ละส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี 
  6 จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท.เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ 
  7จนท.งานท่ีราชพสัดุบนัทึกทะเบียนคุมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
   
 
 
 
6  Flow  Chart 

การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษา ท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

จนท.งานท่ีราชพสัดุรับเร่ือ 

จนท.ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สพท.รับเร่ืองผลการพิจารณา 

จนท.จดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหห้น่วยงานผูค้รอบครองท่ีราชพสัดุ 
 

จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท.
เพ่ือพิจารณาสัง่การ 
 

จนท.บนัทึกเสนอ ผอ.สพท.เพื่อ
รับทราบและพิจารณาสัง่การ 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบ ทบ.04 
 7.2 แบบบนัทึกสินทรัพยถ์าวร 
 7.3 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชท่ีบญัญติัราชพสัดุ พ.ศ.2518 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.งานท่ีราชพสัดุบนัทึกทะเบียนคุมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 
GFMIS 
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การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใช้ทีร่าชพสัดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาขอ

ใช้ทีร่าชพสัดุครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา) 
1  ช่ืองาน 
 การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของกระทรวง ทบวง กรมและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มาขอใชท่ี้ราชพสัดุครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารขอใชท่ี้ราชพสัดุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เป็นระบบ  ตามขั้นตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด 
3  ขอบเขตของงาน 
 การขอใชท่ี้ราชพสัดุ  ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ไม่
รวมถึงการบริหารสินทรัพยใ์นระบบ  GFMIS ซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของตนเอง
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายงาน 
4  ค าจ ากดัความ 
 การขอใชท่ี้ราชพสัดุ  หมายถึง  การขอใชท่ี้ราชพสัดุ  ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519)  ออกตามความ
ในพระราชท่ีราชพสัดุ  พ.ศ. 2518  หมวด 2 การใชท่ี้ราชพสัดุของสถานศึกษาท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุในความ
ดูแลครองครองของกระทรวง ทบวง กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของกระทรวง ทบวง กรมและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มาขอใชท่ี้ราชพสัดุครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
  1 กระทรวง ทบวง กรมหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขอใชบ้นัทึกเหตุผล และความ
จ าเป็นในการขอใช ้มีงบประมาณส าหรับการขอใช ้ 
  2 โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  3 โรงเรียนจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเสนอ สพท.พิจารณา 
  4 เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา 
  5สพท.ส่งเร่ืองใหก้รมธนารักษแ์ละส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ี 
  6 กรมธนารักษแ์ละส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีแจง้ผลการพิจารณาให ้สพท. 
  7 สพท.แจง้ผลการพิจารณาใหก้ระทรวง ทบวง กรมหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขอ
ใช ้
   
   
 
 
 
6  Flow  Chart 

การขอใช้ที่ราชพสัดุ (การขอใชท่ี้ราชพสัดุของกระทรวง ทบวง กรมและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มาขอใชท่ี้ราชพสัดุครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

กระทรวง ทบวง กรมหรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขอใช ้

 

สพท.แจง้ผลการพิจารณาใหก้ระทรวง ทบวง 
กรมหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขอใช ้

 

โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

สพท.ส่งเร่ืองใหก้รมธนารักษแ์ละส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีพิจารณา 

โงเรียนจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเสนอ สพท.พิจารณา 
 

เสนอ ผอ.สพท.พิจารณา 

กรมธนารักษแ์ละส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีแจง้ผลการพิจารณาให ้สพท. 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบ ทบ.4 
 7.2 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชท่ีบญัญติัราชพสัดุ พ.ศ.2518 
 8.2 หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0407/ว 90 ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2538 
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การขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างทีร่าชพสัดุ 
1  ช่ืองาน 
 การขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีราชพสัดุ 
 2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างถูกตอ้งตามระเบียบ  และแนวปฏิบติัของ
กระทรวงการคลงัเก่ียวกบัร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ 
3  ขอบเขตของงาน 
 งานการขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518  แนวปฏิบติั
ของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ และแนวปฏิบติัของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัแนวปฏิบติัร้ือถอนและจ าหน่ายอาคารเรียนหรือส่ิงปลูกสร้าง  
วสัดุท่ีร้ือถอน วสัดุท่ีร้ือถอน ตน้ไม ้ดิน หรือวสัดุอ่ืนท่ีไดจ้ากท่ีราชพสัดุ 
4  ค าจ ากดัความ 
 - 
5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีราชพสัดุ 
  1 โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีของ สพท.เสนอขออนุญาตร้ือถอน 
  2 เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  3 เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุจดัท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร ส่ิง
ปลูกสร้างท่ีขอร้ือถอน เสนอ ผอ.สพท. พิจารณา 
  4 ผอ.สพท.พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 
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  5เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุจดัท าค าสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุ่มงานด าเนินการตรวจสภาพ
และรายงาน สพท. 
  6 เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรรมการเสนอ ผอ.สพท.พิจารณา
อนุญาตการร้ือถอนถือตามแนวปฏิบติัฯ 
  7 สพท.แจง้โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีด าเนินการร้ือถอน จ าหน่ายตามแนวปฏิบติั 
  8 โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีรายงานผลการด าเนินงานให ้สพท. 
   
   
 
 
 
6  Flow  Chart 

การขอร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างทีร่าชพสัดุ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

    

โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีของ 
สพท.เสนอขออนุญาตร้ือถอน 

 

เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผอ.สพท.พิจารณาลงนามค าสัง่แต่งตั้ง 
 

เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุจดัท าร่างค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบสภาพอาคาร ส่ิงปลูกสร้างท่ีขอร้ือถอน เสนอ ผอ.สพท. 

พิจารณา 

เจา้หนา้ท่ีงานท่ีราชพสัดุจดัท าค าสัง่แต่งตั้งใหโ้รงเรียน/กลุ่มงาน
ด าเนินการตรวจสภาพและรายงาน สพท. 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรรมการเสนอ 
ผอ.สพท.พิจารณาอนุญาตการร้ือถอนถือตามแนวปฏิบติัฯ 
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7  แบบพมิพ์ทีใ่ช้ 
 7.1 แบบส ารวจอาคารเรียน 
 7.2 แบบส ารวจอาคารท่ีขอร้ือถอน 
 7.3 แบบ ทบ.3 
 7.2 บนัทึกขอ้ความ 
8  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 
 8.1 พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 8.2 กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ และวธีิการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์
เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
 8.3 หนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04002/5307 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2549 เร่ือง แนวปฏิบติัการร้ือถอน และจ าหน่ายอาคารเรียนหรือส่ิงปลูกสร้างวสัดุท่ีร้ือถอน ตน้ไม ้ดิน หรือ
วสัดุอ่ืน ท่ีไดจ้ากท่ีราชพสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีรายงานผลการ
ด าเนินงานให ้สพท. 

 

สพท.แจง้โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานท่ีด าเนินการร้ือถอน 

จ าหน่ายตามแนวปฏิบติั 
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