ฝ่ ายคลังและพัสดุ

กรอบภาระงาน
และกรอบอัตรากาลัง
ประจาปี งบประมาณ 2559-2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ก

สารคณบดี
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก ากั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการจัดการเรียน การสอนและตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลั ยให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นและสามารถแข่งขัน
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปฏิรูป การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล เพื่อกาหนดโครงสร้าง
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อกาหนด
เป็นกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
หน่วยงานและเป็นมาตรฐานในการจัดทากรอบอัตรากาลังของหน่วยงานต่อไปในอนาคต
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ได้ มี ก ารทบทวนโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงานภายในตามนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดของข่ า ยงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง
และร่ ว มกั น ก าหนดรายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ข้อมูลในการจัดทากรอบอัตรากาลังดังกล่าวถึงแม้
จ ะ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์ เ ท่ า ที่ ค ว ร แ ต่ ก็ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
กรอบโครงสร้ างของหน่ว ยงานได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทากรอบอัตรากาลั งในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ข

คานา
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัย บริการวิชาการ ขับเคลื่อน
พัฒนา ชี้นาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยสู่เศรษฐกิจรวมทั้งผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจะสามารถดาเนินการภารกิจตามบทบาท
หน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริ หารจัดการจาเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ดีที่
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศการดาเนินการของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ในด้านต่างๆ จะดาเนินการไปได้ด้วยดีก็ต้องอาศัยกาลังคนที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างดี ด้วยเหตุนี้
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากาลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทั้งนี้ สัดส่วนของบุคลากรสายผู้สอน
และสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยผู้สอนมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับนักศึกษาแล้ว
จะทาให้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ละเลยการทาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น ภารกิจของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์จะประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมายของรัฐและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ก็ต่อเมื่อคณะศิลปกรรมศาสตร์มีกาลังคนที่มีประสิทธิภาพและในจานวนที่เพียงพอเหมาะสม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 ตุลาคม 2558
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ส่วนที่ 1
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ที่ตั้งสานักงาน อาคารสานักงานคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1388-94 โทรสาร 0-2160-1388-94 ต่อ 111
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่ ว งที่ 1 พ.ศ.2516- 2542 ตั้ งแต่ เป็ น ภาควิ ช าศิ ล ปะ ดนตรี แ ละนาฎศิ ล ป์ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ชื่อสถาบันในขณะนั้น)
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปั จจุบัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนถึงมีสถานภาพเป็นคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน
ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516- 2542 เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชาดังนี้
ภาควิชานาฏศิลป์ในอดีตรวมเป็ นภาควิชาเดียวกันกับภาควิช าดนตรีใช้ชื่อว่า ภาควิช าดนตรีและนาฏศิล ป์
จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2519
ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ภาควิชาดนตรี ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์ใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้
เปิดสอนรายวิชาสังคีตนิยมเป็นวิชาพื้นฐานสาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น)
เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพื่อบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชา
ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)วิชาเอกดนตรีศึกษา
เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
ภาควิชาศิลปะ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปีพ.ศ.2520 ได้เพิ่มวิชาเอกด้านภาพพิมพ์ขึ้น
พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาในปี พ.ศ.2532 ภาควิชาศิลปะ
ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
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แม้ว่าในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบั ญญั ติรวมวิทยาลั ยครูทั่วประเทศเป็น “สถาบันราชภั ฏ ” ภาควิชาศิล ปะ
ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรื่ อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างการบริห ารภายในจาก “ภาควิช า” เป็ น
“โปรแกรมวิชา” ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร
ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน สมัยนั้นมีความคิดที่
จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้ว สวนสุนันทา และพัฒนาให้เข้มแข็ง เพื่อ
เป็น ผู้นาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.
2542 โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้แบ่งการบริหารทางวิชาการ
ออกเป็น 3โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะโปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่ม
วิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษใน
สมัยนั้น รักษาการในตาแหน่งคณบดี
ในปี พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผนและนโยบายเพื่อการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช กงกะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์
ร่วมกันสนับสนุนและพัฒ นาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 4 สาขาวิชาในเบื้องต้น คือ สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถศิลป์และสาขาวิชาจิตรกรร ม โดย
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (ขณะนั้นดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)
เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
โดยได้รับปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดียิ่ง
จากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน เช่น อธิการกลาย กระจายวงศ์ อธิการบดีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พานิ ช ยกุ ล อธิ ก ารบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิ ล ก บุ ญ เรื อ งรอด รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพลรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง ฯลฯ จากการดาเนินการมาโดย
ตลอดนั้น วันที่ 1มีนาคม พ.ศ.2548 ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2548 - 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในปี พ.ศ.2552 -ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทาการก่อสร้างในสมัยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และเสร็จสิ้นในสมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ในปี พ.ศ. 2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า
ติดกาแพงแดง ด้านถนนราชวิถี มีห้องปฏิบัติทางวิชาชี พด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร นอกจากนี้ยังมีอาคาร
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โบราณ จานวน 3 หลั ง ได้แก่ อาคาร 45 (อาคารจุฑ ารัตนาภรณ์ ) อาคาร 46 (อาคารอาทรทิพย์นิว าส)และอาคาร 51
(อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัล ย์ ) ทั้ ง 3 อาคารกาลั งอยู่ ระหว่างการปรับ ปรุง เพื่อ เตรียมการจัดตั้งเป็ นพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ดนตรี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์นาฏศิลป์และการละคร ตามลาดับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้
ศึกษาหาความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร
โดยปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามความต้ อ งการของสั งคม โดยมี ห ลั ก สู ต รระดับ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต และปริญ ญา
มหาบัณฑิต ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
1.1สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม
1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
1.6 สาขาวิชาวิชาดนตรี
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง
2.1 โครงสร้างการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าสาขาวิชา
จิตรกรรม

หัวหน้าสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

หัวหน้าสาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่ง
กาย

หัวหน้าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

หัวหน้าแขนงวิชา
นาฏศิลป์ไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายบริการ
การศึกษา

-งานธุรการและสารบรรณ
-งานประชาสัมพันธ์
-งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/โสตทัศณู
ปกรณ์
-งานอาคาร/ยานพาหนะ
-งานบุคลากร

-งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ
-งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผล ปฏิบัติ
ราชการ
-งานประกันคุณภาพ

-งานบริหารงานทั่วไป
-งานหลักสูตรและการ
สอน
-งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล
-งานการรับเข้าศึกษาต่อ
-งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ

-งานผลิตผลงานวิจัย
-งานเผยแพร่ผลงานวิจยั
-งานผลิตวารสารวิชาการ
-งานบริการวิชาการแก่
สังคม
-งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
-งานจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

หัวหน้าสาขาวิชา
ดนตรี

หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะ
การละคร

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

-งานการเงิน งานบัญชี
งบประมาณ
- งานพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

-งานกิจการนักศึกษา
-งานบริหารและสวัสดิ
ภาพ
-งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
-งานศิลปวัฒนธรรม
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2.2 โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศณูปกรณ์
1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ
1.5 งานบุคลากร
1.6 งานมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

1.ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลข้อมูล
1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

1.6 งาน ISO
2.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

3.ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ
2.2 งานพัสดุ

2.ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม
1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร
-สาขาวิชาศิลปะการแสดง
-สาขาวิชาจิตรกรรม
-สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
-สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
-สาขาวิชาดนตรี
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ส่วนที่ 3
นิยามหรือคาจากัดความ
1. คาบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD
หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน
step-by-step ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการทางานของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได้
2. คู่มือปฏิบัติงาน หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ทา โดยนาหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง
มาเขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของตาแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในตาแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP
หมายถึง การทางานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลักๆ
ที่นามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียดเพื่อให้
เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ รวมไปถึงเวลาในการทางานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
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ส่วนที่ 4
กรอบภาระงานและกรอบอัตรากาลังของฝ่ายอานวยการ
4.1 กรอบภาระงานฝ่ายคลังและพัสดุ
ภาระงานตามโครงสร้า งฝ่ายคลังและพัสดุ มี ทั้งหมด 2 งาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละงาน
ดังต่อไปนี้ดังนี้
1. งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ มีทั้งหมด 16 กิจกรรมหลัก
1.1 การจัดทาเงินเดือน
1.2 การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
1.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม
1.4 การเบิกจ่ายทั่วไป
1.6 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป
1.6 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าสอน/ค่าสอนเกิน 12 คาบ
1.7 การจัดทาบันทึกข้อความ
1.8 การรับจ่ายเช็ค/เงินสด
1.9 การออกใบเสร็จพร้อมรับเงินและนาเงินส่งกองคลัง
1.10 การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
1.11 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
1.12 การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง
1.13 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
1.14 การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
1.15 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
1.16 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
2. งานพัสดุ มีทั้งหมด 18 กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา
2.2 การควบคุมวัสดุ
2.3 การออกเลขครุภัณฑ์
2.4 การจาหน่ายพัสดุ
2.5 การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือ
2.6 การขึ้นทะเบียนผู้ขาย
2.7 การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
2.8 การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
2.9 กิจกรรมหลักการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป
2.10 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์
2.11 การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง (1ครั้ง/ปี)
2.12 การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ (1 ครั้ง/ปี)
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2.13 การตรวจสอบซ่อมบารุง
2.14 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา
2.15 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
2.16 การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
2.17 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
2.18 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
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4.2 กรอบอัตรากาลังฝ่ ายคลังและพัสดุ
4.2.1 สรุปภาระงานกรอบอัตรากาลังฝ่ายคลังและพัสดุ
ลาดับ
1
2

ชื่อ - สกุล
นางสาวจิรัตน์สิริ
นายกิตติพงศ์

จันทร์เพ็ญ
อิสรานุเทพ
รวมภาระงาน

นาที
16
20
36

ระยะเวลาที่ใช้ (ปี)
ชั่วโมง
3
4
7

วัน
242
236
478
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4.2.2 ตารางสรุปการกาหนดกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ฝ่ายคลังและพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2562

ลาดับ

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ระดับ

จานวน
บุคลากรที่
พึ่งมี

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน
ข้าราช
การ

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
ประจา

พนักงาน
ราชการ

ตาแหน่งเพิ่มใหม่
พนักงาน
ชั่วคราว

2559

1

คลังและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ

1

1

1

2

คลังและพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ

1

1

1

2

1

1

รวม

หมายเหตุ
1. ภาระงานที่คานวณได้ทั้งหมด 478/230=2.08 คน ( 2 คน)
2. จานวนบุคลากรที่มีอยู่ปจั จุบัน ทั้งหมด 2 คน

เพิ่มในปี

รวม เพิ่ม ลด

2560

2561

2562
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4.3 แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ตาแหนน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
1) สรุปภาระงานนางสาวจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ............... นางสาวจิรัตน์สิริ...................นามสกุล............จันทร์เพ็ญ……………
ฝ่าย………ฝ่ายคลังและพัสดุ................ตาแหน่ง...........นักวิชาการเงินและบัญชี……….
หน่วยงาน...............คณะศิลปกรรมศาสตร์........................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งาน งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
1.1 กิจกรรมหลัก การจัดทาเงินเดือน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...-..... นาที/ ...1..... ชั่วโมง/ .....13..... วัน
2.1 กิจกรรมหลัก การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...10..... นาที/ ....1.... ชั่วโมง/ ......7.... วัน
3.1 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการคืนเงินยืม
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....50.... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ....2...... วัน
4.1 กิจกรรมหลัก การเบิกจ่ายทั่วไป
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...20..... นาที/ ...6..... ชั่วโมง/ ....61..... วัน
5.1 กิจกรรมหลักการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....20.... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ .....33..... วัน
6.1 กิจกรรมหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าสอน/ค่าสอนเกิน 12 คาบ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....16.... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ......6.... วัน
7.1 กิจกรรมหลักการจัดทาบันทึกข้อความ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....30.... นาที/ ...-..... ชั่วโมง/ .....1..... วัน
8.1 กิจกรรมหลักการรับจ่ายเช็ค/เงินสด
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ...1..... ชั่วโมง/ ......7.... วัน
9.1 กิจกรรมหลักการออกใบเสร็จพร้อมรับเงินและนาเงินส่งกองคลัง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ .....5..... วัน
10.1 กิจกรรมหลักการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ ....42...... วัน
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2. งานพัสดุ
2.1 กิจกรรมหลักการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....20.... นาที/ ....4.... ชั่วโมง/ .....47..... วัน
2.2 กิจกรรมหลักการตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ...30..... นาที/ ....4.... ชั่วโมง/ .....-..... วัน
3. งาน ISO
1.1 กิจกรรมหลัก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชัว่ โมง/ .....4..... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชัว่ โมง/ .....1..... วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....3..... วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชัว่ โมง/ .....4..... วัน

สรุปเวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน .....16..... นาที/ .....3..... ชั่วโมง/ .....242..... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ตาแหนน่ง นักวิชาการพัสดุ
2) สรุปภาระงานนายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ..........นายกิตติพงศ์....................นามสกุล...................อิสรานุเทพ...................
ฝ่าย..............คลังและพัสดุ................. ตาแหน่ง...........นักวิชาการพัสดุ……………..
หน่วยงาน........................คณะศิลปกรรมศาสตร์……………………………
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งานพัสดุ
1.1 กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ 2 ชั่วโมง/ 89 วัน
1.2 กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ 3 ชั่วโมง/ 11 วัน
1.3 กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ ........ ชั่วโมง/ 6. วัน
1.4 กิจกรรมหลัก การจาหน่ายพัสดุ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
1.5 กิจกรรมหลัก การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือ
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 15 นาที/ ........ ชั่วโมง/ 1 วัน
1.6 กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผู้ขาย
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ 5 ชั่วโมง/ .......... วัน
1.7 กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 55 นาที/ ... ชั่วโมง/ 1 วัน
1.8 กิจกรรมหลัก การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 16 วัน
2. การเงิน/บัญชี/งบประมาณ
2.1 กิจกรรมหลักการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....20.... นาที/ ....2.... ชั่วโมง/ .....33..... วัน
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3. งานอาคารและสถานที่
3.1 กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 30 นาที/ 1 ชั่วโมง/ .......... วัน
3.2 กิจกรรมหลัก การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง (1ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 25 นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3.3 กิจกรรมหลัก การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ (1 ครั้ง/ปี)
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
3.4 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบซ่อมบารุง
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 39 วัน
3.5 กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ 3 ชั่วโมง/ 21 วัน
4. งาน ISO
4.1 กิจกรรมหลัก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชัว่ โมง/ .....4..... วัน
4.2 กิจกรรมหลัก การจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชัว่ โมง/ .....1..... วัน
4.3 กิจกรรมหลัก การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....3.... ชั่วโมง/ .....3..... วัน
4.4 กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ....-.... นาที/ ....-.... ชัว่ โมง/ .....4..... วัน

สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 236 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
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ส่วนที่ 5
กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instructions)
ฝ่ายคลังและพัส ดถ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทา มีการกาหนดการ
ทางานตามภาระงานและบทบาทหน้าที่ ตามที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP ทั้งนี้ ตามกระบวนการต่างๆ ได้รวบรวม
ไว้ ดังนี้
ภาระงานตามโครงสร้า งฝ่ ายคลังและพัส ดุ มี ทั้ งหมด 2 งาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ล ะงาน
ดังต่อไปนี้ดังนี้
1. งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ มีกิจกรรมหลัก 16 กิจกรรม
2. งานพัสดุ มีกิจกรรมหลัก 18 กิจกรรม
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1. งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ

1.1 การจัดทาเงินเดือน
ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ……………………………………….. รหัสเอกสาร JD - FA - FP - FN - 01
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…………………………..กิจกรรมหลัก………….……..การจัดทาเงินเดือน……………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาเงินเดือน
- หน่วยนับ : คาสั่ง
- 12ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1รวบรวมค าสั่งจ้ างและใบลงเวลาการปฏิ บั ติ งาน
พร้อมตรวจสอบ
2.1.2บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ประวั ติ บุ ค ลากร และเลขที่ บั ญ ชี
ธนาคารในระบบ ERP
2.1.3ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของบุคลากรอีกครั้ง
เพื่อไม่ให้ข้อมูลการโอนเงินผิดพลาด
2.1.4บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ
ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตั้งงบประมาณไว้
2.1.5บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เงิน เดื อ น,เงิน ประจ าต าแหน่ งและ

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
12
คาสั่งจ้าง
12

ประวัติบุคลากร

12
12

เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงเทพฯ
คาสั่งจ้าง

12

คาสั่งจ้าง

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
10
1

สัดส่วน
100%
100%

30

100%

50

100%
1

100%
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ค่าจ้างประจาในระบบ ERP
2.1.6บันทึกข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุน
ในระบบ ERP
2.1.7บันทึกรายการ รายรับ-จ่ายทางเงินเดือน
2.1.8บันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนเข้าระบบ ERP
2.1.9ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในรายงาน
รายละเอียด รายรับรายจ่าย จากระบบ ERP (Print เก็บ
เป็นหลักฐานข้อมูลประจาเดือน)
2.1.10สรุ ป ยอดเงิน เดื อ นใน Excel เพื่ อ คุ ม ยอดเงิ น
และส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนทาการตัดยอด
2.1.11พิ ม พ์ ส ลิ ป เงิ น เดื อ น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
เซ็นชื่อผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
2.1.12 จัดทาสลิปเงินเดือน ประจาเดือน
2.1.13 แจกสลิปเงินเดือนให้กับบุคลากร ประจาเดือน
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

12

40

100%
100%
100%
100%

12
12
12

ข้อมูลรับ – จ่าย
ข้อมูลหักเงินเดือน
รายงานรายละเอียด
รายรับรายจ่าย

30
30

12

แบบสรุปเงินเดือน

10

100%

12

สลิปเงินเดือน

30

100%

12
12

สลิปเงินเดือน

20
20
40

100%
100%

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
เรื่องที่ต้องติดต่อ
1.ฝ่ายบุคคล คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอใบสรุปการมาปฏิบตั ิงาน ก่อนทุกวันที่ 16 เพื่อตรวจสอบในการจัดทาเงินเดือน,ติดต่อขอคาสั่งจ้างพนักงาน

1

1

1
13
ความถี่
12
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-…นาที/ ...1.... ชั่วโมง/ …13… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาเงินเดือน
ชื่อ .......นาวสาวจิรัตน์สิริ......... นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN - 01
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การจัดทาเงินเดือน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ....นายกิตติพงศ์.......นามสกุล......อิสรานุเทพ......... ตาแหน่ง........หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ ..................................... วันที่แก้ไข ............................................... วันประกาศใช้ .................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาเงินเดือน
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาเงินเดือน
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาเงินเดือน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมคาสั่งจ้างและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมตรวจสอบ
- แจ้งให้ฝ่ายบุคลากรส่งคาสั่งจ้างและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
- เมื่อได้คาสั่งจ้างและใบลงเวลาการปฏิบัติงาน ก็ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกัน
3.2 บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร และเลขที่บัญชีธนาคารในระบบ ERP
- บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรตามคาสั่งจ้าง และเลขที่บัญชีธนาคารตามหน้าบุ๊คแบงค์ธนาคาร ลงในระบบ
ERP
3.3 ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของบุคลากรอีกครั้งเพื่อไม่ให้ข้อมูลการโอนเงินผิดพลาด

- เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็เข้าในระบบ ERP ตรวจสอบเลขที่บัญชีอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
3.3 บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนตั้งงบประมาณไว้
- บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามแผนงานตามกิจกรรมแผนงบประมาณประจาปีของคณะวิทยาการ
จัดการ
3.4 บันทึกข้อมูลเงินเดือน,เงินประจาตาแหน่งและค่าจ้างประจา ในระบบ ERP
- บันทึกข้อมูลเงินเดือน,เงินประจาตาแหน่งและค่าจ้างประจา ตามคาสั่งจ้างลงในระบบ ERP
3.5 บันทึกข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนในระบบ ERP
- บันทึกข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามรายชื่อการเป็น
สมาชิก
3.6 บันทึกรายการ รายรับ-จ่ายทางเงินเดือน
- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละคน เช่น รายรับค่าเงินประจาตาแหน่ง
3.7 บันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนเข้าระบบ ERP

- คานวณเงินที่ต้องหักเงินเดือน แล้วบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนในระบบ ERP
3.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย จากระบบ ERP (Print เก็บเป็นหลักฐาน
ข้อมูลประจาเดือน)
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-

เข้าในระบบ ERP ตรงรายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย พร้อมปริ้นมาตรวจสอบ รายชื่อ จานวนเงินเดือน
รายการหัก รายการจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ทาการแก้ไข
3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย จากระบบ ERP (Print เก็บเป็นหลักฐาน
ข้อมูลประจาเดือน)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในรายงานรายละเอียด รายรับรายจ่าย จากระบบ ERP ว่าจานวนเงินถูกต้อง
หรือไม่
3.10 สรุปยอดเงินเดือนใน Excel เพื่อคุมยอดเงินและส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนทาการตัดยอด
- พิมพ์ยอดเงินเดือนใน Excel เพื่อสรุปยอดส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนทาการตัดยอดเงินงบประมาณ
3.11 พิมพ์สลิปเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต้อง เซ็นชื่อผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
- พิมพ์สลิปเงิน และตรวจสอบพร้อมเซ็นชื่อผู้มีหน้าที่จ่ายเงินทุกสลิป
3.12 จัดทาสลิปเงินเดือน ประจาเดือน
- ไปรับเอกสารใบเสร็จการหักจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และใบเสร็จการหักของธนาคาร
- นาสลิปเงินเดือนที่เซ็นต์มาแนบคู่กับใบเสร็จการการหักตามรายชื่อให้ตรงกัน
3.13 แจกสลิปเงินเดือนให้กับบุคลากร ประจาเดือน
- นาสลิปเงินเดือนที่ทาเสร็จแล้วไปแจกตามโต๊ะของบุคลากร
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ..........1.................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ ....... ชั่วโมง/ ....1... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............-........................แบบฟอร์ม

ลงนาม ..นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย...........
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน..........
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.2 การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ……………………………………….. รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 02
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…………………………..กิจกรรมหลัก……..การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1การจัดทาสัญญาการยืมเงินทด
รองราชการ
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติย้อนหลัง1 ปี

2.1.1ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน ของบุคคลที่
ทาการยืม ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ มรภ.
สวนสุนันทา
2.1.2บั น ทึ ก ประวั ติ ลู ก หนี้ เงิน ยื ม ในระบบ ERP
ลูกหนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทา
กาหนด
2.1.3พิมพ์เอกสารการยืมเงินในระบบ ERP (ตามที่
ขอยื ม เงิ น / หรื อ ตามจ านวนเงิ น ที่ อ นุ มั ติ ใ น
โครงการ )

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
70
โครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
3

สัดส่วน
100%

70

สัญญายืมเงิน

5

100%

70

สัญญายืมเงิน

5

100%
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2.1.4ปริ้นสัญญายืมเงินจากระบบ ERP เสนอผู้ยืม
เงิ น ทดลองเซ็ น ต์ และ.เสนอคณบดี ต รวจสอบ
เอกสาร / เซ็นเสนออนุมัติ
2.1.5พิ ม พ์ ชื่ อ โครงการ จ านวนเงิ น เจ้ า ของ
โครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excelและ ปริ้นแนบ
คู่กับสัญ ญายืม(กรณี ยืมหลายโครงการในสัญ ญา
เดี่ยว)
2.1.6ส าเนาสั ญ ญายื ม เงิ น และจั ด เก็ บ ส าเนา
เอกสารเงิน ยื ม เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานการเบิ ก จ่าย /
นาส่งกองคลังการเงิน เพื่อดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
2.1.7ติดตามเงินยืมที่กองคลัง
2.1.8แจ้งผู้ยืมเงินไปรับเงินที่กองคลัง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้จัดทาโครงการ
2.คณบดี

70

สัญญายืมเงิน

5

100%

70

สัญญายืมเงิน

5

100%

70

สัญญายืมเงิน

10

100%

70
70

สัญญายืมเงิน

5
5
43
10

100%
100%

เรื่องที่ต้องติดต่อ
สอบถามการยืมเงิน
เสนออนุมัติการยืมเงิน

1

7
ความถี่
70
70
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …10… นาที/ ...1.... ชั่วโมง/ …7… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
ชื่อ .......นาวสาวจิรัตน์สิริ......... นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN - 02
งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ....นายกิตติพงศ์..... นามสกุล .....อิสรานุเทพ...... ตาแหน่ง ........หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ ......................................... วันที่แก้ไข ....................................... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน ของบุคคลที่ทาการยืม ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ มรภ.สวนสุนันทา
- ตรวจสอบโครงการและผู้ที่ขอยืมว่าสามารถยืมเงินได้หรือไม่ หรือติดเงินยืมหรือไม่
3.2 บันทึกประวัติ ลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ลูกหนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทากาหนด
- บันทึกประวัติลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ตามรายชื่อที่ขอยืมเงิน
3.3 พิมพ์เอกสารสัญญาการยืมเงินในระบบ ERP (ตามที่ขอยืมเงิน / หรือ ตามจานวนเงินที่อนุมัติในโครงการ )
- พิมพ์สัญญายืมเงิน โดยระบุชื่อผู้ยืมชื่อโครงการ จานวนเงินที่ขอยืม ให้ถูกต้อง
3.4 ปริ้นสัญญายืมเงินจากระบบ ERP เสนอผู้ยืมเงินทดลองเซ็นต์ และเสนอคณบดีตรวจสอบเอกสาร / เซ็นเสนออนุมัติ
- พิมพ์ สัญญาเงินยื มจากระบบ ERP โดยให้ผู้ ยืมเซ็นต์ชื่อ จากนั้นเสนอหั วหน้าหน่วยงานเซ็นต์
ตรวจเอกสาร
3.5 พิมพ์ชื่อโครงการ จานวนเงิน เจ้าของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excellและ ปริ้นแนบคู่กับสัญญายืม(กรณียืม
หลายโครงการในสัญญาเดี่ยว)
- พิมพ์ชื่อโครงการ จานวนเงิน เจ้าของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excel และ ปริ้นแนบคู่กับสัญญายืม
3.6 สาเนาสัญญายืมเงิน และจัดเก็บ สาเนาเอกสารเงินยืม เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย /นาส่งกองคลังการเงิน เพื่อ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- สาเนาสัญญายืมเงิน แล้วนาส่งกองคลังการเงิน พร้อมเก็บสาเนาสัญญาเงินยืมเก็บเข้าแฟ้ม
3.7 ติดตามเงินยืมที่กองคลัง
- ติดตามเงินยืมที่กองคลังว่าสัญญายืมเงินอนุมัติหรือยังและสามารถรับเงินยืมได้หรือไม่
3.8 แจ้งผู้ยืมเงินไปรับเงินที่กองคลัง
- เมื่อสัญญายืมเงินสามารถรับเงินได้แล้วก็แจ้งให้เจ้าของที่ยืมเงินไปรับเงินที่กองคลังการเงิน
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ............2.................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 43 นาที/....... ชั่วโมง/ ....... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .................1...................... แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ……………………………………….. รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 03
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…………………………..กิจกรรมหลัก……..การตรวจสอบการคืนเงินยืม………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมรอง
2.1 การตรวจสอบการคืนเงินยืม
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติย้อนหลัง1 ปี

2.1.1เข้าดูรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว
(การ์ ด ลู ก หนี้ )ตามรายการการตั ด หนี้ ในระบบ
ERP
2.1.2ตรวจสอบการคืนเงินยืมว่าได้ทาการเบิกจ่าย
คืนเงินยืมหมดแล้วหรือไม่
2.1.3 แจ้งผู้ ยืม เงินในกรณี ที่ ยั งค้ างเงิน ยื ม ให้ น า
เงินไปคืนที่กองคลัง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
70
รายงานลู ก หนี้ เ งิ น 2
ยืม
70
70

รายงานลู ก หนี้ เ งิ น
ยืม

สัดส่วน
100%

15

100%

3

100%

20
50

6

2
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้จัดทาโครงการ
2.กองคลัง

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่
20
20

ติดต่อเรื่องยอดเงินคงเหลือจากโครงการ
คืนเงินคงเหลือโครงการ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …50… นาที/ ...6.... ชั่วโมง/ …2… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการคืนเงินยืม
ชื่อ .......นาวสาวจิรัตน์สิริ......... นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN - 03
งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การตรวจสอบการคืนเงินยืม
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ....นายกิตติพงศ์........ นามสกุล......อิสรานุเทพ......... ตาแหน่ง.......หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ.........
แก้ไขครั้งที่ ..................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ .....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตรวจสอบการคืนเงินยืม
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการคืนเงินยืม
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการคืนเงินยืม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าดูรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การ์ดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ ในระบบ ERP
- เข้ าระบบ ERP ใน รายงานการลูก หนี้เงิน ยื ม ทดรองรายตั ว(การ์ด ลู กหนี้ )ตามรายการการตั ด หนี้ เพื่ อ
ตรวจสอบเงินยืมคงเหลือ
3.2 ตรวจสอบการคืนเงินยืมว่าได้ทาการเบิกจ่ายคืนเงินยืมหมดแล้วหรือไม่

- ตรวจสอบรายการเบิ กเงิน กับ รายการตัดลู กหนี้ เงินยืม ว่าเคลี ยร์เงินยืมตรงกันมั้ยและเงิน ยืม
เบิกจ่ายหมดแล้วหรือไม่
3.3 แจ้งผู้ยืมเงินในกรณีที่ยังค้างเงินยืม ให้นาเงินไปคืนที่กองคลัง
- หากตรวจสอบแล้วถ้ามีเงินยืมคงเหลือก็แจ้งให้ผู้ยืมเงินนาเงินส่วนคงเหลือไปคืนเงินยืมที่กองคลัง
การเงิน
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

33

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ...............2................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ ........ ชั่วโมง/ ....... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.4 การเบิกจ่ายทั่วไป

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 04
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…………………………..กิจกรรมหลัก…………..การเบิกจ่ายทั่วไป………..………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายทั่วไป
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การเบิกจ่ายทั่วไป
- หน่วยนับ : ฎีกา
- สถิติย้อนหลัง1 ปีงบประมาณ

2.1.1รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
2.1.2ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้า
ผิดส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขเอกสาร
2.1.3แยกประเภทการเบิ ก จ่ ายว่า อยู่ ห มวดรายจ่ า ย
อะไร
2.1.4จัดรวมเอกสารเข้าฎีกาตามหมวดรายจ่าย
2.1.5เสนอฎี กาการเบิ กจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ ายแผนฯ
ประจาคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอด
ในแผนงบประมาณประจาปี
2.1.6ท าการคีย์ เบิ กจ่ ายเงิน ตามประเภทรายจ่ ายใน
ระบบ ERP ตามแผนงานงบประมาณ
2.1.7พิมพ์ใบเบิกจ่ายฎีกาเสนอผู้เบิกเงินเซ็นเอกสาร

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
200 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 10
100%
200 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 30
100%
200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

10

100%

200
200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย
เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

10
10

100%
100%

200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

100%

200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

100%
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2.1.8นาฎีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายตาม
สายงาน
2.1.9ลงทะเบี ยนควบคุม การส่ งเอกสารประจ าวัน ที่
น าส่ งกองคลั งงานการเงิน ซึ่ งต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ด
เลขที่ฎีกาเอกสาร(US)ชื่อเรื่องเบิกและจานวนเงิน
2.1.10สาเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติก่อนส่งการเงิน

200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

100%

200

ทะเบียนควบคุมการ
ส่งเอกสาร

5

100%

200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

25

100%

2.1.11น าส่ ง ฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น ไปยั ง กองคลั ง งาน
การเงินเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.1.12ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง
2.1.13แจ้งผู้เบิกไปรับเงินที่กองคลัง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

100%

200
200

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5
5
10
20

100%
100%

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้ทาโครงการ/ผู้ทาการเบิกจ่าย

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ขอเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อทาการเบิกจ่าย

2
6

61
ความถี่
200
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …20… นาที/ ...6.... ชั่วโมง/ …61… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรตั น์สริ ิ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การเบิกจ่ายทั่วไป
ชื่อ .......นาวสาวจิรัตน์สิริ......... นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN - 04
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การเบิกจ่ายทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ....นายกิตติพงศ์........ นามสกุล.......อิสรานุเทพ........ ตาแหน่ง......หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ.......
แก้ไขครั้งที่ ............................................. วันที่แก้ไข .......................................... วันประกาศใช้ ..............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเบิกจ่ายทั่วไป
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายทั่วไป
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายทั่วไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
- รับเอกสารเบิกแล้วรวบรวมเพื่อเตรียมทาการเบิก
3.2 ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายว่าใบเสร็จถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดก็ส่งคืนให้เจ้าของเรื่องแก้ไขเอกสาร
3.3 แยกประเภทการเบิกจ่ายว่าอยู่หมวดรายจ่ายอะไร
- เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วก็แยกประเภทการเบิกจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่าย
3.4 จัดรวมเอกสารเข้าฎีกาตามหมวดรายจ่าย
- รวบรวมใบเสร็จเบิกเงินที่อยู่ประเภทเดียวกันเป็นฎีกาเบิกจ่าย พร้อมแนบรายละเอียดบันทึกขอเบิก/
โครงการ
- เจ้าของเอกสารเขียนใบส่งเอกสารเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มของคณะ
3.5 เสนอฏีกาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจาคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอดในแผน
งบประมาณประจาปี
- เมื่อรวมเป็นฎีกาเรียบร้อยแล้วก็เสนอฎีกาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯของคณะทาการตัดยอดเงิน
3.6 ทาการคีย์เบิกจ่ายเงินตามประเภทรายจ่ายในระบบ ERP ตามแผนงานงบประมาณ
- เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนฯทาการตัดยอดแล้ว ก็นาฎีกามาคีย์เบิกจ่ายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ
ERP
3.7 พิมพ์ใบเบิกจ่ายฎีกาเสนอผู้เบิกเงินเซ็นเอกสาร
- พิมพ์ใบเบิกฎีกาที่คีย์ในระบบ ERP มาแนบกับเอกสารที่ขอเบิก จากนั้น เสนอผู้เบิกเงินเซ็นต์ชื่อผู้เบิก
เงิน
3.8 นาฎีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายตามสายงาน
- นาฎีการที่ผู้เบิกเซ็นต์แล้วเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานของคณะ
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3.9 ลงทะเบียนควบคุมการส่งเอกสารประจาวันที่นาส่งกองคลังงานการเงิน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด เลขที่ฎีกา
เอกสาร(US) ชื่อเรื่องเบิก และจานวนเงิน
- เมื่อฎีการเสนอเซ็นต์ตามสายงานครบแล้ว นาฎีกาเบิกมาลงทะเบียนนาส่งในเล่มทะเบียนส่ง โดยระบุ
รายละเอียด เลขที่ฎีกาเอกสาร(US) ชื่อเรื่องเบิก และจานวนเงิน
- นาฎีกาเสนอคณบดีอนุมัติเอกสารเบิกในระบบ ERP
3.10 สาเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติก่อนส่งการเงิน
- สแกน/สาเนาเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ ลงในคอมพิวเตอร์
- จัดเรียงใส่ Folder/ จัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร
- ทาการสารองข้อมูลที่สแกนใส่ CD ทุก 1 เดือน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลหากคอมพิวเตอร์เกิด
ปัญหา
3.11 นาส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง งานการเงินเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- นาฎีกาที่คณบดีอนุมัติแล้ว เดินไปส่งยังกองคลัง
3.12 ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง
- สอบถามฎีกาที่ส่งเบิกจ่ายว่าอนุมัติสามารถเบิกจ่ายเงินเงินสด/เช็ค/คืนเงินยืมได้หรือยัง
3.13 แจ้งผู้เบิกไปรับเงินที่กองคลัง
- เมื่อได้สอบถามแล้วว่าเงินสด/เช็ค ออกแล้วก็แจ้งผู้เบิกไปรับเงินสด/เช็คที่กองคลัง
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ............2.................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 2 ชั่วโมง/ ......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .................1...................... แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.5 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่ายทั่วไป

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 05
ฝ่าย……… ฝ่ายคลังและพัสดุ………งาน........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ………..กิจกรรมหลัก……...การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซือ้ จัดจ้าง/ เบิกจ่ายทั่วไป……..……..………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป
- หน่วยนับ : ฎีกา
- สถิติย้อนหลัง1
ปีงบประมาณ

2.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ
เบิกจ่าย ว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบี ย บพั ส ดุ / และหลั กฐานประกอบการ
เบิ กจ่ายถูกต้องสมบู รณ์ ครบถ้วนเป็ นไปตาม
ระเบียบ มรภ.สวนสุนันทา หรือไม่

- ตรวจสอบเอกสารว่าจานวนเงิน
รายการ หน่วยนับที่ขอเบิกตรงกับ
ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้หรือไม่
- ตรวจสอบลายเซ็นผูร้ ับเงิน ผูส้ ่ง
ของ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร
เบิกจ่ายที่แนบครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ,
การสั่งจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่

2.1.2 ส่งคืนต้นเรื่อง หากเอกสารที่ตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งและส่งคืนผู้เบิกให้กลับไป
แก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
700
เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป

700

เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
12

3

สัดส่วน
100%

100%
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2.1.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารที่
แก้ไข

700

2.1.4นาฎีกาที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอผู้บริหาร
คณะฯเซ็นอนุมัติต่อไป

700

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้จัดทาโครงการ/ผู้เบิกจ่าย

เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป
เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป

3

100%

2

100%

20
20

2

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่
700

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …20… นาที/ ...2.... ชั่วโมง/ …33… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

33

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป
ชื่อ .......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........นามสกุล...............จันทร์เพ็ญ.................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN - 05
งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ....นายกิตติพงศ์.......นามสกุล.....อิสรานุเทพ.....ตาแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ...
แก้ไขครั้งที่ ............................................ วันที่แก้ไข .............................................. วันประกาศใช้.......................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /
เบิกจ่ายทั่วไป
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง – เบิกจ่าย
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุ ม ถึ งระบบและวิธีก ารปฏิ บั ติ งานในการตรวจสอบเอกสารการเบิ ก จ่ายจั ดซื้ อ จั ด จ้าง /
เบิกจ่าย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ /
และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทา หรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารว่าจานวนเงิน รายการ หน่วยนับที่ขอเบิกตรงกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ห รือไม่
- ตรวจสอบลายเซ็นผู้รับเงิน ผู้ส่งของ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารเบิกจ่ายที่แนบ
ครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่
- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย , การสั่งจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่
3.2 ส่งคืนต้นเรื่อง หากเอกสารที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งและส่งคืนผู้เบิกให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง
- หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้อง ก็จะทาการแจ้งและส่งเอกสารให้เจ้าของเรื่องทาการ
แก้ไข
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่แก้ไข
- เจ้าของเรื่องส่งเรื่องมาแก้ไขก็ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ
3.4 นาฎีกาที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอผู้บริหารคณะฯเซ็นอนุมัติต่อไป
- เมื่อฎีกาถูกต้องแล้วก็ทาการเซ็นตรวจเอกสารแล้วเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติตามสายงาน
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ...............2................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ ........ ชัว่ โมง/ ....... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ..................1...................... แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.6 การเบิกจ่ายตอบแทนค่าสอน- เกิน12 คาบ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 06
ฝ่าย……… ฝ่ายคลังและพัสดุ………งาน........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ………..กิจกรรมหลัก………….…...การเบิกจ่ายตอบแทนค่าสอน- เกิน12 คาบ…………..……..………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การเบิกจ่ายตอบแทนค่าสอน
- เกิน12 คาบ
- อาจารย์พิเศษ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 4ครั้ง /ปีงบประมาณ

2.6.1 รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานการสอน
2.6.2 ตรวจสอบรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนว่ า ตรงกั บ
ตารางสอน/คาสั่งหรือไม่
2.6.3 คีย์ชื่ออาจารย์ผู้สอน / จานวนนักศึกษาและ
จานวนอัตราค่าสอนตามระเบียบการเบิกจ่ายลงใน
แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่าย
2.6.4 ท าการคี ย์ ส รุ ป ค่ า สอนในแต่ ล ะเดื อ นตาม
รายวิ ชา/คาบ/ชม. ลงในแบบฟอร์ม หลั ก ฐานการ
จ่ายเงินค่าสอน
2.6.5 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของจ านวนคาบ/

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
4
เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 5
100%
4
10
100%
4

30

3

100%

4

30

3

100%

3

100%

4
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จานวนนักศึกษา/จานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร
ของค่าสอน
2.6.6 สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดงรายละเอียด
ประกอบการเบิกจ่ายค่าสอน พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงิน
2.6.7 เสนอฏีกาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ
ประจ าคณะ ตั ด ยอดในระบบ Excel เพื่ อ ควบคุ ม
ยอดในแผนงบประมาณประจาปี
2.6.8 คี ย์ เบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน ในระบบ
ERP
2.6.9 คีย์ salary เข้าธนาคาร พร้อมตรวจสอบ
2.6.10 เสนอผู้ บ ริ ห ารเซ็ น ต์ อ นุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามสายงาน
2.6.11 นาส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง
2.5.12 ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.หัวหน้าสาขา/เจ้าหน้าทีส่ าขา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ติดตามบันทึกอนุมัติ เอกสารการเบิกจ่ายค่าสอน

4

30

100%

4

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

100%

4

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

100%

4
4

แผ่นบันทึกข้อมูลเข้า
ธนาคาร
เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

4
4

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย
เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

1

100%

3

100%

3
3
4
16

100%
100%
5
6

1
6
ความถี่
4
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …16… นาที/ ...6.... ชั่วโมง/ …6… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 06
งานงานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ....นายกิตติพงศ์..... นามสกุล......อิสรานุเทพ..... ตาแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..
แก้ไขครั้งที่ .............................................. วันที่แก้ไข ......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน / ค่าสอนเกิน 12 คาบ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน / ค่าสอนเกิน 12 คาบ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน / ค่าสอนเกิน 12 คาบ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมใบลงเวลาปฏิบัติงานการสอน
- ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อรวบรวมคาสั่ง ตารางสอน และใบลงเวลาสอนของอาจารย์
3.2 ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนว่าตรงกับตารางสอน/คาสั่งหรือไม่
- เมื่อได้ใบลงเวลาสอนแล้วก็ตรวจสอบกับตารางสอนว่าตรงกันหรือไม่ และชื่อผู้สอนตรงกับคาสั่งหรือไม่
3.3 คีย์ชื่ออาจารย์ผู้สอน / จานวนนักศึกษาและจานวนอัตราค่าสอนตามระเบียบการเบิกจ่ายลงในแบบฟอร์ม
การเบิกจ่าย
- พิ ม พ์ ชื่อผู้ ส อน จ านวนนั กศึ กษา จ านวนอั ตราค่ าตอบแทน/คาบ ทั้ งหมดตามใบลงเวลาสอนลงใน
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอน
3.4 ทาการคีย์สรุปค่าสอนในแต่ละเดือนตามรายวิชา/คาบ/ชม. ลงในแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน
- เมื่อพิมพ์รายชื่อเสร็จแล้วก็พิ มพ์สรุปค่าสอนทุกวันให้ครบทั้ง เดือน โดยต้องใส่จานวนคาบให้ตรงวันที่
สอนตามใบลงเวลา
3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนคาบ/จานวนนักศึกษา/จานวนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคาร ของค่าสอน
- ตรวจสอบข้อมูลสรุปค่าสอนที่พิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่ อีกครั้งหากผิดพลาดก็ทาการแก้ไข
3.6 สรุปยอดเงินลงในหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าสอน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ของจานวนเงิน
- พิมพ์สรุปหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนพร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของยอดเงินค่าสอน
3.7 เสนอฏีกาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจาคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอดใน
แผนงบประมาณประจาปี
- ทาฎีกาโดยรวบรวมคาสั่ง ตารางสอน ใบลงเวลาสอน ใบหลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน และใบ
หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติการ พร้อมเขียนใบส่งเอกสารเบิกเพื่อ
เสนอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนทาการตัดยอดเงินงบประมาณ
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3.8 คีย์เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ในระบบ ERP
- เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนฯทาการตัดยอดแล้ว ก็นาฎีกามาคีย์เบิกจ่ายตามยอดเงินของฎีกาใน
ระบบ ERP
3.9 คีย์ salary เข้าธนาคาร พร้อมตรวจสอบ
- คีย์ข้อมูลจากหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติการสอนที่สรุป
ไว้ล งในระบบsalary เข้าธนาคาร พร้อมปริ้นมาตรวจสอบชื่อ จานวนเงินและเลขที่บัญ ชีเข้าธนาคาร
ถูกต้องหรือไม่
3.10 เสนอผู้บริหารเซ็นต์อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนตามสายงาน
- นาฎีการที่ผู้เบิกเซ็นต์แล้วเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานของคณะ
3.11 นาส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง
- สาเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติก่อนส่งการเงิน
- นาฎีกาที่คณบดีอนุมัติแล้วในระบบ ERP เดินไปส่งยังกองคลัง
3.12 ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง
- สอบถามฎีกาที่ส่งเบิกจ่ายว่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินและโอนเงินเข้าธนาคารหรือยัง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................2................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 4 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................1.....................แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

53

1.7 การจัดทาบันทึกข้อความ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 07
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………งาน................การเงิน/บัญชี/งบประมาณ……………….……..กิจกรรมหลัก…………….….…...การจัดทาบันทึกข้อความ…………..………..………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง………..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ…………………………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาบันทึกข้อความ
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติย้อนหลัง1 ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1พิ ม พ์ บั น ทึ ก ข้ อ ความ ลงในระบบ eoffice พร้อมแนบไฟล์รายละเอียด
2.1.2กาหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน
2.1.3ติดตามบันทึกข้อความ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้จัดทาโครงการ
2.กองคลัง/สานักทรัพย์สินและรายได้

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
30
บันทึกข้อความ
30
30

เรื่องที่ต้องติดต่อ
บันทึกข้อความติดตามเงินยืม/บันทึกโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บันทึกนาส่งเงิน,เบิกเงิน

บันทึกข้อความ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
10
2
3
15
30

สัดส่วน
100%
100%
100%

1
ความถี่
20
10
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …30… นาที/ ...-.... ชั่วโมง/ …1… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาบันทึกข้อความ
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 07
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การจัดทาบันทึกข้อความ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ...นายกิตติพงศ์.... นามสกุล......อิสรานุเทพ... ตาแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ.......
แก้ไขครั้งที่ ....................................... วันที่แก้ไข ......................................... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาบันทึกข้อความ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาบันทึกข้อความ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาบันทึกข้อความ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 พิมพ์บันทึกข้อความ ลงในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียด
- พิมพ์บันทึกข้อความลงในระบบ e-office พร้อมแนบไฟล์รายละเอียด
3.2 กาหนดเส้นทางผู้รับหนังสือตามสายงาน
- เลือกชื่อที่จะส่งเอกสารบันทึกข้อความตามสายงานของคณะที่กาหนดไว้
3.3 ติดตามบันทึกข้อความ
- เข้าไปติดตามในระบบ e-office ว่าบันทึกข้อความที่ทาไปนั้นได้รับการอนุมัติห รือยัง จะได้
ดาเนินการขั้นตอนต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ..............1.................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ ............ ชั่วโมง/ ......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................1..................... แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.8 การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 08
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………งาน................การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…….……..กิจกรรมหลัก……..การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง…………..………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ…………………….ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน
และนาส่งเงินกองคลัง
- หน่วยนับ : กิจกรรม
- สถิติย้อนหลัง1 ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 เบิ กใบ เสร็ จ รั บ เงิ น จากกองคลั ง /
ทรัพย์สินฯ
2.1.2 ตรวจความถูกต้องของเอกสาร
2.1.3 รับ เงิน ตามจ านวนพร้อ มเขี ย นพร้อ ม
ออกใบเสร็จ
2.1.4 นาส่งเงินกองคลัง
- ตรวจสอบ ใบ เสร็ จ ในเล่ ม พ ร้ อ ม
คานวณยอดเงินที่จะส่งกองคลัง
- บันทึกรับเงินนาส่งคลังในระบบ ERP
- ตรวจสอบเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
- นาส่งเงินตามจานวนที่บันทึกในระบบ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
5
บันทึกข้อความ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
5

สัดส่วน
100%

5
70

เล่มใบเสร็จ
ใบเสร็จ

5
1

100%
100%

70

ใบเสร็จ

30

100%
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ERP นาส่งกองคลัง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.กองคลัง/สานักทรัพย์สินและรายได้
2.เจ้าของโครงการ

41
2

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่
5
70

นาส่งเงิน และเบิกเงิน
รับเงินมาออกใบเสร็จรับเงิน,นาเงินที่ได้คืนเจ้าของโครงการ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ ...2.... ชั่วโมง/ …5… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

5

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 08
งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ....นายกิตติพงศ์....นามสกุล.....อิสรานุเทพ... ตาแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ.......
แก้ไขครั้งที่ ........................................... วันที่แก้ไข ........................................ วันประกาศใช้ ..............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนาส่งเงินกองคลัง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เบิกใบเสร็จรับเงินจากกองคลัง/ทรัพย์สินฯ
- ไปเบิกใบเสร็จที่กองคลังการเงิน/ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้
3.2 ตรวจความถูกต้องของเอกสาร
- เขียนใบเสร็จรับเงินตามรายการ พร้อมตรอจสอบความถูกต้องของเอกสาร
3.3 รับเงินตามจานวนพร้อมเขียนพร้อมออกใบเสร็จ
- รับเงินตามจานวนที่เขียนใบเสร็จ
3.4 นาส่งเงินกองคลัง
- ตรวจสอบใบเสร็จในเล่ม พร้อมคานวณยอดเงินที่จะส่งกองคลัง
- บันทึกรับเงินนาส่งคลังในระบบ ERP
- ตรวจสอบเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
- นาส่งเงินตามจานวนที่บันทึกในระบบ ERP นาส่งกองคลัง
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .................1............... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 41. นาที/ ......... ชัว่ โมง/ ......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................1..................... แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.9 การรับจ่ายเช็ค/เงินสด

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 09
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………งาน................การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…………….….……..กิจกรรมหลัก…………………...การรับจ่ายเช็ค/เงินสด………………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การรับจ่ายเช็ค/เงินสด
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติย้อนหลัง1 ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.11.1ตรวจสอบเช็ค -เงินสดจากงานกองคลัง
2.11.2 แจ้งไปยังบุคลากรดังกล่าวให้มารับเช็ค เงินสด
2.11.3 รับเงินรับเช็ค – เงินสด
2.11.4 จัดทาทะเบียนคุมรับ-จ่าย
2.11.5 นาเช็ค/เงินให้กับเจ้าของผู้เกี่ยวข้อง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
150 เอกสารเบิ ก จ่ า ยที่ 5
ได้รับการอนุมัติเบิก
เงินสด/เช็ค
150
1
150
150
150

ทะเบี ย นคุ ม การรั บ
เงิน/เช็ค
ทะเบี ย นคุ ม การรั บ
เงิน/เช็ค

สัดส่วน
100%
100%

4
5

100%
100%

5

100%

20
1

7
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หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.กองคลัง
2.เจ้าของเงิน

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่
150
150

รับเงินสด/เช็ค แทนเจ้าของเงิน
นาเงินสด/เช็ค มาคืนเจ้าของเงิน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …-… นาที/ ...1.... ชั่วโมง/ …7… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การรับจ่ายเช็ค – เงินสด
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 09
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การรับจ่ายเช็ค - เงินสด
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ..นายกิตติพงศ์.... นามสกุล....อิสรานุเทพ...ตาแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ ........................................ วันที่แก้ไข ....................................... วันประกาศใช้ ................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการรับจ่ายเช็ค - เงินสด
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการรับจ่ายเช็ค - เงินสด
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับจ่ายเช็ค - เงินสด
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบเช็ค -เงินสดจากงานกองคลัง
- ตรวจสอบเช็ค/เงินสดจากงานกองคลัง ถ้ามีเช็ค/เงินสด ของบุคลากรภายในหน่วยงานออก
แจ้งไปยังบุคลากรดังกล่าวให้มารับเงิน/เช็ค
3.2 แจ้งไปยังบุคลากรดังกล่าวให้มารับเช็ค – เงินสด
- หากมีการมอบอานาจให้ไปรับเช็ค/เงิน ก็ทาหนังสือมอบอานาจ
3.3 รับเงินรับเช็ค – เงินสด
- ไปรับเช็ค – เงินสดที่กองคลัง ตามยอดเงินที่ขอเบิกในฎีกาการเบิกจ่าย
3.4 จัดทาทะเบียนคุมรับ-จ่าย
- ทาสมุดควบคุมการรับ-จ่ายเซ็ค/เงินแก่บุคคลดังกล่าว โดยระบุ ว/ด/ป - หมายเลขเช็ค - ชื่อสกุล - ลงชื่อผู้รับ เช็ค/เงินสด - จานวนเงิน )
3.5 นาเช็ค/เงินให้กับเจ้าของผู้เกี่ยวข้อง
- นาเช็ค/เงินสดให้กับเจ้าของพร้อมให้เซ็นรับเงินในสมุดคุมรับ-จ่าย
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ..............1................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ..................1......................แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.10 การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิริ……………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 10
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………งาน................การเงิน/บัญชี/งบประมาณ………………..กิจกรรมหลัก……….การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการด………………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การควบคุมการเบิกจ่ายของ
โครงการ
- หน่วยนับ : ฎีกา
- สถิติย้อนหลัง1 ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1 ทาแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของ
แต่ละโครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่
เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก
2.1.2 สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
2.1.3 ตรวจสอบกั บ ฝ่ า ยวางแผนของคณะว่ า คุ ม
งบประมาณตรงกันหรือไม่
2.1.4 แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่
ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
400 แบบฟอร์ ม การคุ ม 15
เอกสารการเบิกจ่าย
ของแต่ละโครงการ
400 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 15
400 เอกสารฎีกาเบิกจ่าย 10
400

เอกสารฎีกาเบิกจ่าย

5

สัดส่วน
100%
100%
100%
100%

45
6

42
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.ผู้จัดโครงการ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ควบคุมยอดเบิกจ่ายไม่ให้เกินยอดเงินที่ขออนุมัติโครงการ
ทาเบิกจ่ายครบจานวนที่ขออนุมัตโิ ครงการ

ความถี่
400
400

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกีย่ วกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ...-......นาที/ ....6.... ชั่วโมง/ …42…… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 10
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ...นายกิตติพงศ์....นามสกุล.......อิสรานุเทพ.....ตาแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ......
แก้ไขครั้งที่...........................................วันที่แก้ไข......................................... วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทาแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่เบิกจ่ายโดยแยกตาม
รายการที่เบิก

- พิมพ์แบบฟอร์มพร้อมพิมพ์รายละเอียดการขอเบิกตามโครงการ จากนั้น สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่
เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก
3.2 สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
- สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการตามรายการฎีกาที่ขอเบิกและได้รับการอนุมัติ
3.3 ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่
- เมื่อสรุปเสร็จแล้วก็ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่
3.4 แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
- แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ...............1................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 นาที/ ....... ชั่วโมง/ .......... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ..............1.......................... แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.11 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิร…ิ …………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 11
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ……งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…….กิจกรรมหลัก……….การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)………………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อ 2.1.1 สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/
หน่วยงานที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ทาบันทึกหรือ 200 บันทึกใบแจ้งความ
15
จั ด จ้ า งผ่ า นระบ บ ERP แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง
ประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง
50
(โดยวิธีตกลงราคา)
ใบเสนอราคา
10
2.1.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา ประสานงานผู้ ป ระกอบการเพื่ อ จะขอใบ
- หน่วยนับ : ฎีกา
เสนอราคา
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
200
บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
แบบฟอร์มรายงานขอ 15
2.1.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง
ซื้อ/ขอจ้าง
2.1.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบ บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม 200 ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง 15
ขออนุญาตซื้อ / จ้าง /ลงนาม
ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง PR
PR ในระบบERP
50
หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 10
2.1.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน พิ ม พ์ ใ บสั่ ง ซื้ อ /สั่ ง จ้ า ง ตามรู ป แบบของ
กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.10,000.- บาท /ลงนาม
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
100%
100%
100%
100%
100%
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2.1.6 ผู้ประกอบการส่งของ

ประสานงานผู้ประกอบการส่งของ

200

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ 10

100%

2.1.7 บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/
กรรมการตรวจรับลงนาม
2.1.8 บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย
/ ลงนาม
2.1.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE

200

ใบตรวจรับ RE ใน
ระบบERP

10

100%

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบเบิกจ่าย US

200

ใบเบิกจ่าย US ใน
ระบบERP

10

100%

ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุกใบอีกครั้ง

200

10

100%

2.1.0 บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

200

ความถูกต้องของฎีกา
ต่อ 1 เรื่อง
เอกสารการส่งเบิก
การเงินฎีกาที่ถูกต้อง

10

100%

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 สานักงานคณบดีและสาขาวิชาต่าง ๆ
3.2 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3.3 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนคณะฯ
- งานการเงิน/เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ
3.4 เจ้าหน้าที่การเงินกองกลาง

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน

55
20
เรื่องที่ต้องติดต่อ

- แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
- ติดต่อ/ประสานงานขอใบเสนอราคา/ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน
- ติดต่อในการดูงบประมาณตามของสาขาต่าง ๆ
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสาร ทาเบิกจ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง

1
4

47
ความถี่
งาน/ปีงบประมาณ
งาน/ปีงบประมาณ
งาน/ปีงบประมาณ
งาน/ปีงบประมาณ

75

4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …20… นาที/ ...4... ชั่วโมง/ …47… วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 11
งาน งานการเงินและบัญชี กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ...นายกิตติพงศ์...นามสกุล.....อิสรานุเทพ...ตาแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ .................................... วันที่แก้ไข .................................. วันประกาศใช้ ..........................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ได้ทันตามกาหนดเวลา
รวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอนโดยยึดระเบียบพัสดุฯ
1.2 เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
3.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR)
3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ
3.7 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.8 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US)
3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
3.10 บันทึกเลข(US)ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ............1.................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .......1........แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.12 การการตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิร…ิ …………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 12
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ……งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…….กิจกรรมหลัก……….การการตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง……………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/ 2.1.1 รับสัญญาเช่ารถจากผู้จัดทาโครงการ
สัญญาจ้าง
2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
- หน่วยนับ : สัญญา
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
2.1.3 ลงนามพร้อมเสนอผูบ้ ริหารลงนาม
2.1.4 นาคืนเจ้าของโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
รับสัญญาเช่ารถจากผู้จัดทาโครงการ
10
สัญญาเช่ารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา เอกสาร
10
ความถูกต้องของ
ประกอบสัญญา
สัญญา
ลงนามผู้ตรวจพร้อมเสนอผู้บริหารลงนาม
10

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
5
10
2

100%

เมื่ออนุมัติแล้วส่งคืนเจ้าของโครงการ

10

100%

รายละเอียดกิจกรรม

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น

10

สัญญาเช่ารถที่ถูกต้อง
ของโครงการนั้นๆ

27
30

4

สัดส่วน
100%
100%
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หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้จัดทาโครงการ
2.ผู้รับเช่ารถ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่
10
10

ติดต่อให้การเงินเช่ารถแทน
ทาสัญญาการเช่ารถ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …30… นาที/ ...4... ชั่วโมง/ …-… วัน

ลงนาม นางสาวจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
(นางสาวจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทา

ลงนาม นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ
(นายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางรวินันท์ พระยาน้อย
(นางรวินันท์ พระยาน้อย)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 12
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ...นายกิตติพงศ์....นามสกุล......อิสรานุเทพ....ตาแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ.........
แก้ไขครั้งที่ ............................................. วันที่แก้ไข ............................................ วันประกาศใช้ .......................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อความถูกต้องของสัญญา เอกสารประกอบครบถ้วนตามสัญญา
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
สัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง ที่ถูกต้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง จากผู้จัดทาโครงการ
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
3.3 ลงนามพร้อมเสนอผู้บริหารลงนาม
3.4 นาคืนเจ้าของโครงการ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 27 นาที/ ......... ชั่วโมง/ ............... วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .........1...........แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.13 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิร…ิ …………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 13
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ……งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ…….กิจกรรมหลัก……….การตรวจติดตามคุณภาพภายใน……………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ 2.1.1การจั ด ท าปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
ภายใน
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 4 ครั้ง/ปี
2.1.2การด าเนิ น การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน ตามปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
2.1.3 การสรุป ผลการตรวจติด ตามคุ ณ ภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- DCC แจ้ ง บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ปฏิ ทิ น การตรวจ
เพื่ อ ทราบก าหนดการการตรวจติ ด ตาม
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
ภายใน (Annual 30
- DCC จั ด ท าปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
Audit Plan)
คุณภาพภายใน
- บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานด าเนิ น การ
4
ราย งาน ผ ล ก าร
1
ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจ
- ราย งาน การ
1
รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน

100%
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ภายใน ลงในแบบบันทึกการตรวจติดตาม
คุณ ภาพภายใน (Internal Audit Checklist)
และแบบรายงานผล การตรวจติ ด ตาม
(Audit Report)

ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual Audit
Plan) เพื่ อ รายงานผลลงในแบบบั น ทึ ก
ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
(Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ
รายงานผลการตรวจติ ด ตาม (Audit
Report)

2.1.4 การสรุป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ - DCC จั ด ท าสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตาม
ภายใน พร้อ มทั้ งน าส่ งผลการตรวจติ ด ตาม คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน เพื่ อ เส น อ ต่ อ QMR
คุณภาพภายใน เสนอต่อ QMR
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(Quality Management Representative)
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1ผู้บริหาร/QMR/DCC/บุคลากร

3.2กรรมการตรวจติดตามคุณภาพ

ต ร ว จ ติ ด ต า ม
คุ ณ ภ าพ ภ ายใน
( Internal Audit
Checklist)
- รายงานผลการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
(Audit Report)
ราย งาน ก าร
สรุ ป ผลการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน

เรื่องที่ต้องติดต่อ
การจัดทาคู่มือคุณภาพ/การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมเอกสาร
การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงาน/การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

3
30

3

2
4
ความถี่
1 ปี/ครั้ง
ตลอดเวลา
6 เดือน/ครั้ง
1 เดือน/ครั้ง
6 เดือน/ครั้ง
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …… นาที......ชั่วโมง..4..วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 13
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ..นายกิตติพงศ์...นามสกุล.....อิสรานุเทพ...ตาแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ ..................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ งระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานในการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน ตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อทราบกาหนดการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual
Audit Plan)ผ่านระบบ E - Office
- DCC จัดทา(ร่าง)ปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและให้บุคลากรแจ้งรายชื่อการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในฝ่ายงานอื่น ๆ
- DCC จัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเผยแพร่แก่บุคลากร
3.2 การดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit
Plan)
- บุคลากรภายในหน่วยงานดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) ตามปฏิทิน
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
3.3 การสรุปผลการตรวจติดตามคุณ ภาพภายในลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal
Audit Checklist) และแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report)
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC รายงานผลลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Checklist) และ
แบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report)
3.4การสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน พร้อมทั้งนาส่งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเสนอต่อ
QMR(Quality Management Representative)
- DCC จัดทาสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเสนอต่อ QMRเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

89

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.14 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิร…ิ …………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 14
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………..…งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ……..................กิจกรรมหลัก…………….….การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน……………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

2.1.1การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร
2.1.2การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่ายงาน
2.1.3 การนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ ล ะ ฝ่ ายงานเสนอต่ อ QMR และคณบดี
เพื่อพิจารณา
และลงนามเอกสาร
2.1.4 การนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ า ยงานให้ กั บ DCC (Document Control)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
วาระการประชุม
2
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะ
คู่มือการ
ฝ่ายงาน ตามที่ได้แจ้งแผนงาน/กิจกรรม
1
ปฏิบัติงาน
1
ที่ จ ะ ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า ไว้ ต่ อ DCC
และ QMR
การน าส่ ง (ร่ า ง) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
(ร่าง) คู่มือการ
ของแต่ ล ะฝ่ า ยงานเพื่ อ เสนอต่ อ QMR
ปฏิบัติงาน
และคณ บดี เ พื่ อ พิ จ ารณ าและลงนาม
เอกสารเพื่อนาเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ฝ่ า ยงานน าส่ งคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานให้ กั บ
คู่มือการ
30
DCC (Document Control) เพื่ อ จั ด เก็ บ
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน

100%
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เพื่อจัดเก็บเอกสารและนาจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่ เอกสารและนาจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง การบั ง คั บ การใช้ เอกสารต่ า ง ๆ
เนื่ อ งจากเป็ น เอกสารที่ มี ก ารควบคุ ม
เรียบร้อยแล้วตามระบบ ISO 9001
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1ผู้บริหาร/QMR/DCC/บุคลากร

3.2กรรมการตรวจติดตามคุณภาพ

30

2

เรื่องที่ต้องติดต่อ
การจัดทาคู่มือคุณภาพ/การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมเอกสาร
การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงาน/การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ...-... นาที ...-... ชั่วโมง 1 วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ

1
1
ความถี่
1 ปี/ครั้ง
ตลอดเวลา
6 เดือน/ครั้ง
1 เดือน/ครั้ง
6 เดือน/ครั้ง
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน........
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 14
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ...นายกิตติพงศ์.....นามสกุล.....อิสรานุเทพ.... ตาแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ.......
แก้ไขครั้งที่ ........................................... วันที่แก้ไข ....................................... วันประกาศใช้ ..............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึงระบบและวิธีก ารปฏิ บั ติงานในการจัด ท าคู่มื อ การปฏิ บั ติ งาน ตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร
- จัดเตรียมสถานที่ เอกสารในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3.2 การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- ฝ่ายงานดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
3.3 การนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนาม
เอกสาร
- ฝ่ายงานดาเนินการนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลง
นามเอกสาร
3.4การนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและนา
จ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายงานนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและนาจ่าย
เอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .................1............... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ .........1........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................1.....................แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.15 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิร…ิ …………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 15
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………..…งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ……..................กิจกรรมหลัก…………….….การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร……………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การประชุ ม ทบทวนฝ่ า ย
บริหาร
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 12 ครั้ง/ปี

2.1.1 การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และจั ด ท าวาระการ
ประชุม
2.1.2 การจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / บุคลากร
ในการติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนา
ผลสรุ ป และข้ อ เสนอแนะในการรั บ การตรวจ
ประเมินครั้งต่อไป
2.1.3 DCCจัด ท าบั น ทึ ก การประชุ ม และสรุป ผล
การทบทวนระบบคุ ณ ภาพน าเสนอQMR เพื่ อ
พิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และจั ด ท าวาระ
เอกสารการ
3
การประชุม
ประชุม
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
12
วาระการประชุม
2
ติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนา
ผลสรุ ป และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจ
ประเมินครั้งต่อไป
DCCจัดทารายงานการประชุมนาเสนอต่อ
รายงานการ
QMR เพื่อพิจารณา
ประชุม
1
รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
100%
100%
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2.1.4 QMR พิ จ ารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/ QMR ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งนัด
จัดทาแผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุม หมายประชุมในครั้งถัดไป
ในครั้งถัดไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

รายงานการ
ประชุม

1
0

6
3

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ....-.... นาที 3 ชั่วโมง 3 วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

1
3

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร........
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 15
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ..นายกิตติพงศ์....นามสกุล.....อิสรานุเทพ... ตาแหน่ง..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ .......................................... วันที่แก้ไข ........................................ วันประกาศใช้ ..............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการประชุม ทบทวนฝ่ ายบริห ารตลอดจนหน่ วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทาวาระการประชุม
- จัดเตรียมสถานที่ ข้อมูลและจัดทาวาระการประชุมในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.2 การจัดประชุม ผู้บริหาร /QMR / บุคลากรในการติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ นาผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
- ด าเนิ น การประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดในการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาน าผลสรุ ป และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
3.3 DCC จัดทาบันทึกการประชุมและสรุปผลการทบทวนระบบคุณภาพนาเสนอQMR เพื่อพิจารณา
- จัดทารายงานการประชุมเพื่อนาเสนอ QMR เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.4QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/จัดทาแผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป
- QMR ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป

98

4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......0...... นาที/ 3 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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1.16 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ……………………………นางสาวจิรัตน์สิร…ิ …………………….…………….. นามสกุล …………………….จันทร์เพ็ญ………………………………………..รหัสเอกสาร JD – FA - FP – FN - 16
ฝ่าย……..…… ฝ่ายคลังและพัสดุ…………..…งาน...........การเงิน/บัญชี/งบประมาณ……..................กิจกรรมหลัก……………….การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก……………….………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……………นายกิตติพงศ์……………………. นามสกุล…………….อิสรานุเทพ………...ตาแหน่ง……….…..หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ……………….…………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การรับการตรวจติดตาม
คุณภาพจากภายนอก
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 2 ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
2.1.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก
ภายนอก ตามกาหนดการที่ประสานงานกับ
บริษัท
2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจาก
ภายนอก แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้ง
สรุปผลการตรวจติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร
QMR และบุคลากร

การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก
ภายนอก จากกรรมการตามกาหนดการ
ที่ได้กาหนดไว้
กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร QMR
และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2
เอกสารการรับการ
1
ตรวจติดตาม
คุณภาพ
2
กาหนดการตรวจ
1
ติดตามฯ
รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ

30

สัดส่วน
100%
100%
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2.1.4 QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป

QMR แจ้ง DCC เพื่อนาผลการตรวจ
ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ครั้งต่อไป

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ

5
35

0

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ...-... นาที ........ ชั่วโมง 4 วัน

ลงนาม....นางสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ....
( ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี )
ผู้จัดทา

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ)
ผู้ควบคุม

2
4

ลงนาม....นางรวินันท์..พระยาน้อย....
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .......การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก.............
ชื่อ.......นาวสาวจิรตั น์สริ .ิ ........ นามสกุล ...............จันทร์เพ็ญ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - FN – 16
งาน งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ...นายกิตติพงศ์....นามสกุล.....อิสรานุเทพ...ตาแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ..........
แก้ไขครั้งที่ ............. .......................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ..............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
- จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถวิทยากร เอกสารประกอบการตรวจติดตามคุณภาพ
3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
- ดาเนินการประสานงานวิทยากรผู้บริหารบุคลากร สถานที่
3.3 กรรมการผู้ ตรวจติดตามคุณ ภาพจากภายนอก แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
- บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เพื่อจัดทาสรุปการดาเนินงานต่อ
QMR
3.4QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
- QMR ตรวจสอบคามถูกต้องของสรุปผลการตรวจติดตามฯ และแจ้ง DCC เพื่อนาเข้าที่ประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ทั้ งนี้ ในการจั ด ท าสั ญ ญาเงิ น ยื ม ทดรองราชการมี มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Standard Operating
Procedure) SOP ซึ่งรวบรวมกิจกรรมหลั กที่ 1.2 การจัดทาสั ญ ญาการยืมเงินทดรองราชการ, กิจกรรมหลักที่ 1.4
การเบิกจ่ายทั่วไป, กิจกรรมหลักที่ 1.11 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) กิจกรรมหลัง
ที่ 1.5 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป, กิจกรรมหลังที่ 1.10 การควบคุมการเบิกจ่าย
ของโครงการ และกิจกรรมหลักที่ 1.3 การตรวจสอบการคืนเงินยืม แสดงรายละเอียด ดังนี้

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
2.1 SOP การจัดทาสัญญาเงินยืมทดรองราชการ
ชื่อ นางสาวจิรัตน์สิริ นามสกุล จันทร์เพ็ญ รหัสเอกสาร SOP – FA - FP - FN
ฝ่าย ฝ่ายคลังและพัสดุ งาน การจัดทาสัญญาเงินยืมทดรองราชการ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ นายกิตติพงศ์ นามสกุล อิสรานุเทพ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
แก้ไขครั้งที.่ .....................................................วันที่แก้ไข.............................................วันประกาศใช้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการจัดทาสัญญาเงินยืมทดรองราชการ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดทาสัญญาเงินยืมทดรองราชการ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานการจัดทาสัญญาเงินยืมทดรองราชการ ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยงาน ดังนี้
2.1 WI - FA - FP - FN – 02 การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
2.2 WI - FA - FP - FN – 04 การเบิกจ่ายทั่วไป
2.3 WI - FA - FP - FN – 11 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
2.4 WI - FA - FP - FN – 05 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป
2.5 WI - FA - FP - FN – 10 การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ
2.6 WI - FA - FP - FN – 03 การตรวจสอบการคืนเงินยืม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 การจัดทาสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ดังนี้
3.1.1 ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน ของบุคคลที่ทาการยืม ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ มรภ.สวนสุนัน
ทา
- ตรวจสอบโครงการและผู้ที่ขอยืมว่าสามารถยืมเงินได้หรือไม่ หรือติดเงินยืมหรือไม่
3.1.2 บันทึกประวัติ ลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ลูกหนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทากาหนด
- บันทึกประวัติลูกหนี้เงินยืมในระบบ ERP ตามรายชื่อที่ขอยืมเงิน
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3.1.3 พิ ม พ์ เอกสารสั ญ ญาการยื มเงิน ในระบบ ERP (ตามที่ ขอยืมเงิน / หรือ ตามจ านวนเงินที่ อ นุ มัติ ใน
โครงการ )
- พิมพ์สัญญายืมเงิน โดยระบุชื่อผู้ยืมชื่อโครงการ จานวนเงินที่ขอยืม ให้ถูกต้อง
3.1.4 ปริ้นสัญญายืมเงินจากระบบ ERP เสนอผู้ยืมเงินทดลองเซ็นต์ และเสนอคณบดีตรวจสอบเอกสาร /
เซ็นเสนออนุมัติ
- พิมพ์สัญญาเงินยืมจากระบบ ERP โดยให้ผู้ยืมเซ็นต์ชื่อ จากนั้นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเซ็นต์ตรวจ
เอกสาร
3.1.5 พิมพ์ชื่อโครงการ จานวนเงิน เจ้าของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excellและ ปริ้นแนบคู่กับสัญญา
ยืม(กรณียืมหลายโครงการในสัญญาเดี่ยว)
- พิมพ์ชื่อโครงการ จานวนเงิน เจ้าของโครงการ ที่ขอยืมทั้งหมด ใน Excel และ ปริ้นแนบคู่กับสัญญา
ยืม
3.1.6 สาเนาสัญญายืมเงิน และจัดเก็บ สาเนาเอกสารเงินยืม เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย /นาส่งกองคลัง
การเงิน เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- สาเนาสัญญายืมเงิน แล้วนาส่งกองคลังการเงิน พร้อมเก็บสาเนาสัญญาเงินยืมเก็บเข้าแฟ้ม
3.1.7 ติดตามเงินยืมที่กองคลัง
- ติดตามเงินยืมที่กองคลังว่าสัญญายืมเงินอนุมัติหรือยังและสามารถรับเงินยืมได้หรือไม่
3.1.8 แจ้งผู้ยืมเงินไปรับเงินที่กองคลัง
- เมื่อสัญญายืมเงินสามารถรับเงินได้แล้วก็แจ้งให้เจ้าของที่ยืมเงินไปรับเงินที่กองคลังการเงิน
3.2 การเบิกจ่ายทั่วไป ดังนี้
3.2.1 รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
- รับเอกสารเบิกแล้วรวบรวมเพื่อเตรียมทาการเบิก
3.2.2 ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายว่าใบเสร็จถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดก็ส่งคืนให้เจ้าของเรื่องแก้ไขเอกสาร
3.2.3 แยกประเภทการเบิกจ่ายว่าอยู่หมวดรายจ่ายอะไร
- เมื่อเอกสารถูกต้องแล้วก็แยกประเภทการเบิกจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่าย
3.2.4 จัดรวมเอกสารเข้าฎีกาตามหมวดรายจ่าย
- รวบรวมใบเสร็จ เบิ กเงิน ที่อยู่ป ระเภทเดียวกันเป็ นฎีกาเบิกจ่าย พร้อมแนบรายละเอียดบันทึกขอเบิก/
โครงการ
- เจ้าของเอกสารเขียนใบส่งเอกสารเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มของคณะ
3.2.5 เสนอฏีกาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจาคณะ ตัดยอดในระบบ Excel เพื่อควบคุมยอดใน
แผนงบประมาณประจาปี
- เมื่อรวมเป็นฎีกาเรียบร้อยแล้วก็เสนอฎีกาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯของคณะทาการตัดยอดเงิน
3.2.6 ทาการคีย์เบิกจ่ายเงินตามประเภทรายจ่ายในระบบ ERP ตามแผนงานงบประมาณ
- เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนฯทาการตัดยอดแล้ว ก็นาฎีกามาคีย์เบิกจ่ายตามยอดเงินของฎีกาในระบบ ERP
3.2.7 พิมพ์ใบเบิกจ่ายฎีกาเสนอผู้เบิกเงินเซ็นเอกสาร
- พิมพ์ใบเบิกฎีกาที่คีย์ในระบบ ERP มาแนบกับเอกสารที่ขอเบิก จากนั้น เสนอผู้เบิกเงินเซ็นต์ชื่อผู้เบิกเงิน
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3.2.8 นาฎีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายตามสายงาน
- นาฎีการที่ผู้เบิกเซ็นต์แล้วเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานของคณะ
3.2.9 ลงทะเบียนควบคุมการส่งเอกสารประจาวันที่นาส่งกองคลังงานการเงิน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด เลขที่
ฎีกาเอกสาร(US) ชื่อเรื่องเบิก และจานวนเงิน
- เมื่อฎีการเสนอเซ็น ต์ตามสายงานครบแล้ ว นาฎีกาเบิกมาลงทะเบียนนาส่ งในเล่มทะเบียนส่ ง โดยระบุ
รายละเอียด เลขที่ฎีกาเอกสาร(US) ชื่อเรื่องเบิก และจานวนเงิน
- นาฎีกาเสนอคณบดีอนุมัติเอกสารเบิกในระบบ ERP
3.2.10 สาเนาฎีกา/แสกนฎีกา ที่อนุมัติก่อนส่งการเงิน
- สแกน/สาเนาเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ ลงในคอมพิวเตอร์
- จัดเรียงใส่ Folder/ จัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร
- ทาการสารองข้อมูลที่สแกนใส่ CD ทุก 1 เดือน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลหากคอมพิวเตอร์เกิด
ปัญหา
3.2.11 นาส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง งานการเงินเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- นาฎีกาที่คณบดีอนุมัติแล้ว เดินไปส่งยังกองคลัง
3.2.12 ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง
- สอบถามฎีกาที่ส่งเบิกจ่ายว่าอนุมัติสามารถเบิกจ่ายเงินเงินสด/เช็ค/คืนเงินยืมได้หรือยัง
3.2.13 แจ้งผู้เบิกไปรับเงินที่กองคลัง
- เมื่อได้สอบถามแล้วว่าเงินสด/เช็ค ออกแล้วก็แจ้งผู้เบิกไปรับเงินสด/เช็คที่กองคลัง
3.3 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) ดังนี้
3.3.1 สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.3.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
3.3.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3.3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR)
3.3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.3.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ
3.3.7 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.3.8 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US)
3.3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
3.3.10 บันทึกเลข(US)ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
3.4 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายทั่วไป ดังนี้
3.4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ /
และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทา หรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารว่าจานวนเงิน รายการ หน่วยนับที่ขอเบิกตรงกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้หรือไม่
- ตรวจสอบลายเซ็นผู้รับเงิน ผู้ส่งของ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารเบิกจ่ายที่แนบครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่
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- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย , การสั่งจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่
3.4.2 ส่งคืนต้นเรื่อง หากเอกสารที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งและส่งคืนผู้เบิกให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง
- หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้อง ก็จะทาการแจ้งและส่งเอกสารให้เจ้าของเรื่องทาการแก้ไข
3.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่แก้ไข
- เจ้าของเรื่องส่งเรื่องมาแก้ไขก็ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ
3.4.4 นาฎีกาที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอผู้บริหารคณะฯเซ็นอนุมัติต่อไป
- เมื่อฎีกาถูกต้องแล้วก็ทาการเซ็นตรวจเอกสารแล้วเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติตามสายงาน
3.5 การควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ ดังนี้
3.5.1 ทาแบบฟอร์มการคุมเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ล ะโครงการ สรุปโครงการที่ขออนุมัติตามฎีกาที่
เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก
- พิมพ์แบบฟอร์มพร้อมพิมพ์รายละเอียดการขอเบิกตามโครงการ จากนั้นสรุปโครงการที่ขออนุมัติ
ตามฎีกาที่เบิกจ่ายโดยแยกตามรายการที่เบิก
3.5.2 สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการ
- สรุปงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละโครงการตามรายการฎีกาที่ขอเบิกและได้รับการอนุมัติ
3.5.3 ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่
- เมื่อสรุปเสร็จแล้วก็ตรวจสอบกับฝ่ายวางแผนของคณะว่าคุมงบประมาณตรงกันหรือไม่
3.5.4 แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
- แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่างบประมาณที่ขอเบิกเกินหรือไม่เกินงบประมาณที่ขอเบิก
3.6 การตรวจสอบการคืนเงินยืม ดังนี้
3.6.1 เข้าดูรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การ์ดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ ในระบบ ERP
- เข้าระบบ ERP ในรายงานการลูกหนี้เงินยืมทดรองรายตัว(การ์ดลูกหนี้)ตามรายการการตัดหนี้ เพื่อ
ตรวจสอบเงินยืมคงเหลือ
3.6.2 ตรวจสอบการคืนเงินยืมว่าได้ทาการเบิกจ่ายคืนเงินยืมหมดแล้วหรือไม่
- ตรวจสอบรายการเบิกเงินกับรายการตัดลูกหนี้เงินยืมว่าเคลียร์เงินยืมตรงกันมั้ยและเงินยื มเบิกจ่าย
หมดแล้วหรือไม่
3.6.3 แจ้งผู้ยืมเงินในกรณีที่ยังค้างเงินยืม ให้นาเงินไปคืนที่กองคลัง
- หากตรวจสอบแล้วถ้ามีเงินยืมคงเหลือก็แจ้งให้ผู้ยืมเงินนาเงินส่วนคงเหลือไปคืนเงินยืมที่กองคลัง
การเงิน
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4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 13 นาที/ 6 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 5 ฟอร์ม

ลงนาม...นาวสาวจิรัตน์สิริ..จันทร์เพ็ญ.. ลงนาม ...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย....
ตาแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชี.... ตาแหน่ง ....หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ... ตาแหน่ง ...........หัวหน้าสานักงาน......
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3. งานพัสดุ
3.1 การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 01
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........พัสดุ………………..กิจกรรมหลัก......การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจั ด หาพั ส ดุ / จั ด ซื้ อ จั ด 2.1.1 สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ หน่วยงานที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ทาบัน ทึกหรือ 300 บันทึกใบแจ้งความ
5
10 100%
จ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิ ธีต ก แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง
ประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง
ลงราคา)
1
7 100%
2.1.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา ประสานงานผู้ ป ระกอบการเพื่ อ จะขอใบ 300 ใบเสนอราคา
- หน่วยนับ : ฎีกา
เสนอราคา
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
300 แบบฟอร์มรายงานขอ
5
10 100%
2.1.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง
ซื้อ/ขอจ้าง
2.1.4 บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ในระบบ ERP (PR) บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม 300 ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง
5
10
ใบขออนุญาตซื้อ / จ้าง /ลงนาม
ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง PR
PR ในระบบERP
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
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2.1.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงิน
เกิน 10,000.- บาท /ลงนาม
2.1.6 ผู้ประกอบการส่งของ

พิ ม พ์ ใ บสั่ ง ซื้ อ /สั่ ง จ้ า ง ตามรู ป แบบของ
กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.-

200

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ประสานงานผู้ประกอบการส่งของ

300

2.1.7 บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจ
รับ/กรรมการตรวจรับลงนาม
2.1.8 บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบ
เบิกจ่าย / ลงนาม
2.1.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE

2.1.0 บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

5

4

100%

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้

1

7

100%

300

ใบตรวจรับ RE ใน
ระบบERP

1

7

100%

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบเบิกจ่าย US

300

ใบเบิกจ่าย US ใน
ระบบERP

1

7

100%

ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุกใบอีกครั้ง

700

4

16

100%

บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

300

ความถูกต้องของฎีกา
ต่อ 1 เรื่อง
เอกสารการส่งเบิก
การเงินฎีกาที่ถูกต้อง

1

7

100%

1
2

89

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 สานักงานคณบดีและสาขาวิชาต่าง ๆ
3.2 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3.3 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนคณะฯ
- งานการเงิน/เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ
3.4 เจ้าหน้าที่การเงินกองกลาง

20

40

55

เรื่องที่ต้องติดต่อ
- แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
- ติดต่อ/ประสานงานขอใบเสนอราคา/ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน
- ติดต่อในการดูงบประมาณตามของสาขาต่าง ๆ
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสาร ทาเบิกจ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง

ความถี่
งาน/ปีงบประมาณ
งาน/ปีงบประมาณ
งาน/ปีงบประมาณ
งาน/ปีงบประมาณ
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน
ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …… นาที/ 2 ชั่วโมง/ 89 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..............
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................. นามสกุล ........อิสรานุเทพ......................รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 01
งาน ............งานพัสดุ..................... กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา)
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่ออาจารย์กรีธา…นามสกุลธรรมเจริญสถิต…ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
แก้ไขครั้งที่ .................................................. วันที่แก้ไข ....................................... วันประกาศใช้ ................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ได้ทันตามกาหนดเวลา
รวดเร็วและ ถูกต้องตามขั้นตอนโดยยึดระเบียบพัสดุฯ
1.2 เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
3.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR)
3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ
3.7 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.8 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US)
3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
3.10 บันทึกเลข(US)ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ..............1.................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........1.......แบบฟอร์ม

ลงนาม..นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.. ลงนาม...นางรวินนั ท์..พระยาน้อย.. ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ.......) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝา่ ยบริหารและ
แผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ
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3.2 การควบคุมวัสดุ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 02
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........พัสดุ………………..กิจกรรมหลัก.........................การควบคุมวัสดุ……………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การควบคุมวัสดุ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 12 ครั้ง/ปีงบประมาณ

กิจกรรมรอง
2.1.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท
2.1.2 บุคลากรแจ้งความประสงค์ต้องการใช้
วัสดุ
2.1.3 กรอกแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ/ลงนาม
2.1.4 เบิกวัสดุโดยใช้วิธี FIFO
2.1.5 ตัดจ่ายตามทะเบียนคุมวัสดุ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
จั ด เก็ บ วั ส ดุ แ ยกตามประเภทวั ส ดุ ต าม
12
วัสดุแยกตามตู้
หมวดหมู่ (วัสดุ 10 หมวด 10 ประเภท)
แบ่งเป็นหมวดหมู่
บุคลากรแจ้งความประสงค์ที่จะต้องการใช้
12
ความต้องการใช้วัสดุ
วัสดุ
รายละเอียดกิจกรรม

กรอกแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ ลงนามผู้ขอเบิก

12

แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ

เบิกวัสดุโดยใช้วิธี เข้าก่อน ออกก่อน
ตามล็อตนั้นๆ
นาใบเบิกมาตัดยอดตามทะเบียนคุมวัสดุ

12

วัสดุตรงตามความ
ต้องการของผู้เบิก
ทะเบียนคุมวัสดุ
ถูกต้อง
วัสดุคงเหลือตรงตาม
ทะเบียนคุมวัสดุ

2.1.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจาเดือน / ลงนาม ตรวจนับ เช็ควัสดุคงเหลือประจาเดือน
(เดือนละ 1 ครั้ง)

12
12

ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
นาที ชั่วโมง วัน
3
100%
5

100%

5

100%
100%

5
10

100%
3

100%
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2.1.7 รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจ่ายไว้
ตรวจสอบ

เก็บรวบรวมเอกสารเบิก จ่ายไว้ตรวจสอบ

รวม

แฟ้มเอกสารการ
เบิกจ่าย ทะเบียนคุม
วัสดุ

15

100%

40

รวมระยะเวลาทังหมด
้
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 สาขาวิชาและบุคคลากรภายในคณะ

12

6
3

เรื่องที่ต้องติดต่อ
แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการใช้วัสดุ

ความถี่
- 12 ครั้ง/ปีงบประมาณ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …… นาที/ 3 ชั่วโมง/ 11 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..............
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

11

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมวัสดุ
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ................ รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 02
งาน ............งานพัสดุ................................. กิจกรรมหลัก
การควบคุมวัสดุ
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา…นามสกุลธรรมเจริญสถิต…ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน....
แก้ไขครั้งที่ ............................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทาบัญชีวัสดุ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมวัสดุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
การควบคุมวัสดุจะกล่าวถึงการควบคุมวัสดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการ
บริหารงานพัสดุต่อเนื่องจากการดาเนินงานด้านคลังวัสดุที่ได้มีการเก็บรักษาวัสดุเพื่อจ่ายวัสดุให้กับผู้ใช้งานต่อไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท
3.2 บุคลากรแจ้งความประสงค์ต้องการใช้วัสดุ
3.3 กรอกแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ/ลงนาม
3.4 เบิกวัสดุโดยใช้วิธี FIFO
3.5 ตัดจ่ายตามทะเบียนคุมวัสดุ
3.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจาเดือน/ลงนาม
3.7 รวบรวมเอกสารเบิก/ตัดจ่าย เข้าแฟ้มไว้ตรวจสอบ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 6 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม..นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.. ลงนาม...นางรวินนั ท์..พระยาน้อย.. ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ.......) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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2.3 การออกเลขครุภณั ฑ์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 03
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........พัสดุ………………..กิจกรรมหลัก.........................การออกเลขครุภัณฑ์……………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……………
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การออกเลขครุภณ
ั ฑ์
- หน่วยนับ : รายการ
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
30
ระบบ ERP หน้าคลัง
ครุภณ
ั ฑ์

ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
นาที ชั่วโมง วัน
5
100%

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 บันทึกเข้าระบบ ERP (รับเข้าคลัง
ครุภณ
ั ฑ์)
2.1.2 บันทึกรับทรัพย์สิน (อ้างเอกสารจาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
รับเข้าคลังครุภณ
ั ฑ์
บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
บันทึกรับทรัพย์สิน

30

เลขรับทรัพย์สินใน
ระบบ ERP

10

100%

2.1.3 ลงทะเบียนทรัพย์สิน

30

100%

30

เลขครุภัณฑ์ในระบบ
ERP
ใบเบิกครุภณ
ั ฑ์

5

2.1.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ์

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ลงทะเบียนทรัพย์สิน ได้หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
เก็บรวบรวมใบเบิกครุภัณฑ์เข้าแฟ้ม

2.1.5 ทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงาน

30

ทะเบียนคุมครุภณ
ั ฑ์

5

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

1

25
30

100%
100%

1
6
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 30 นาที/ ...... ชั่วโมง/ 6 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..............
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ์/ควบคุมครุภัณฑ์
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ....................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 03
งาน ............งานพัสดุ................................. กิจกรรมหลัก การออกเลขครุภัณฑ์/ควบคุมครุภัณฑ์
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่ออาจารย์กรีธานามสกุล…ธรรมเจริญสถิต…ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่ ..................................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
1.2 เพื่อให้ทราบว่ารายการที่จัดซื้อครุภัณฑ์ระหว่างปี มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพย์สินและมีการ
เขียนเลขที่ตัวครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการ
1.3เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมครุภัณฑ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
1.4 เพื่อให้ทราบว่าครุภัณฑ์มีตัวตนอยู่จริงและตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่มีสภาพเป็นอย่างไร
2. ขอบเขตงาน
การควบคุมครุภัณฑ์จะกล่าวถึงการควบคุมภัณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วงจรการบริหารงานพัสดุต่อเนื่องจากการดาเนินงานด้านคลังพัสดุที่ได้มีการเก็บรักษาครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนให้กับ
ผู้ใช้งานต่อไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 บันทึกเข้าระบบ ERP (รับเข้าคลังครุภัณฑ์)
3.2 บันทึกรับทรัพย์สิน ERP (อ้างเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
3.3 ลงทะเบียนทรัพย์สิน
3.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ์
3.5 ทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

130

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 25 นาที/ 1 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........1.......แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ............) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.4 การจาหน่ายพัสดุ

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 04
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........พัสดุ………………..กิจกรรมหลัก.........................การจาหน่ายพัสดุ……………………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจาหน่ายพัสดุ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ

กิจกรรมรอง
2.1.1 สารวจครุภณ
ั ฑ์ประจาปี

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.2 รายงานวัสดุประจาปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ

สารวจครุภณ
ั ฑ์ประจาปี รายงานหัวหน้า
ส่วน
สารวจวัสดุประจาปี รายงานหัวหน้าส่วน

2.1.3 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

ทาบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกรายงานสารวจ
ครุภณ
ั ฑ์
1
บันทึกรายงานวัสดุ
1

2.1.4 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่าย บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัสดุ
จาหน่ายพัสดุ

1

2.1.5 บันทึกรายงานการจาหน่ายต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ

1

บันทึกรายงานการจาหน่ายต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ

บันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับ-จ่ายพัสดุ
บันทึกแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จาหน่ายพัสดุ
บันทึกรายงานการ
จาหน่าย

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

สัดส่วน
100%

15

100%

15

100%

15

100%

15

100%
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2.1.6 รวบรวมต้นเรื่องการจาหน่ายพัสดุทั้งหมดเข้า
แฟ้ม

รวบรวมต้นเรื่องการจาหน่ายพัสดุทั้งหมด
เข้าแฟ้ม
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 พัสดุกองกลาง
3.2 ผู้รับซื้อพัสดุ

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ติดต่อประสานงานเรื่องจาหน่ายพัสดุ
เสนอราคาในการรับซื้อ

1

แฟ้มต้นเรื่องการ
จาหน่ายพัสดุทั้งหมด

15
15
15

100%
1
1

ความถี่
1 ครั้ง/ปีงบประมาณ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

1
1

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจาหน่ายพัสดุ
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ........................ รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 04
งาน ............งานพัสดุ................................. กิจกรรมหลัก ..................... การจาหน่ายพัสดุ………………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา..นามสกุล..ธรรมเจริญสถิต..ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่ ........................................................ วันที่แก้ไข ............................................ วันประกาศใช้ ......................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบว่ามีการจาหน่ายพัสดุที่เป็นปัจจุบัน ที่ไม่สามารถใช้งานได้
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
การจาหน่ ายพั สดุจ ะกล่าวถึงการจ าหน่ ายพั ส ดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณ ฑ์ที่ ไม่ส ามารถ
นามาใช้งานได้ไม่คุ้มกับการซ่อมแซม ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการบริหารงานพัสดุต่อเนื่องจากการดาเนินงานด้านคลังพัสดุที่
ได้มีการเก็บรักษาครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนให้กับผู้ใช้งานต่อไป
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจครุภัณฑ์ประจาปี
3.2 รายงานวัสดุประจาปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ
3.3 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
3.4 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
3.5 บันทึกรายงานการจาหน่ายต่อหัวหน้าส่วนราชการ
3.6 รวบรวมต้นเรื่องการจาหน่ายพัสดุทั้งหมดเข้าแฟ้ม
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................1................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ......1.........แบบฟอร์ม

ลงนาม...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ..........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง ..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.5 การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือประจาปี

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 05
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........พัสดุ………………..กิจกรรมหลัก...................การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือประจาปี…………….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือ 2.1.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจาปี
ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจาปีปัจจุบัน
1
บัญชีวัสดุและทะเบียน
1
ประจาปี
ปัจจุบัน
ตรวจนั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ อ ยู่ จ ริ งตรงตาม
ครุภณ
ั ฑ์ที่ถูกต้อง
- หน่วยนับ : ครั้ง
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
- 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ
รายงานผลการตรวจนับต่อหัวหน้าส่วน
1
บันทึกรายงานผลการ 15
2.1.2 รายงานผลการตรวจนับต่อหัวหน้า
ราชการ
ตรวจนับ รายงานพัสดุ
ส่วนราชการ
คงเหลือประจาปี
รวม
15
1
รวมระยะเวลาทั้งหมด
15
1
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
100%
100%
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
หัวหน้าพัสดุ
การเงิน/บัญชี/พัสดุกลาง

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

รายงานยอดพัสดุคงเหลือ
รายงานยอดพัสดุคงเหลือ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 15 นาที/ ...... ชั่วโมง/ 1 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือประจาปี
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์................. นามสกุล ........อิสรานุเทพ................. รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 05
งาน ............งานพัสดุ............................กิจกรรมหลัก .........การจัดทารายงานพัสดุคงเหลือประจาปี.................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ..อาจารย์กรีธา..นามสกุล..ธรรมเจริญสถิต..ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.
แก้ไขครั้งที่ ....................................................... วันที่แก้ไข ........................................ วันประกาศใช้ ............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี
1.2 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี
1.3 เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน และตรวจนับ
พัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจาปีปัจจุบัน
3.2 รายงานผลการตรวจนับต่อหัวหน้าส่วนราชการ
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ ................ ชัว่ โมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ............) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง...รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.6 การขึ้นทะเบียนผู้ขาย

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 06
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………………………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก.........................การการขึ้นทะเบียนผู้ขาย.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การขึ้นทะเบียนผู้ขาย
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
20
ผู้ขายรายใหม่ในระบบ 15
100%
2.1.1 บันทึกทะเบียนเจ้าหนี้ในระบบ ERP บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ทะเบียนเจ้าหนี้ (จะได้ผู้ขายรายใหม่)
ERP
(ผู้ขายรายใหม่)
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

15
5
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 ผู้ขาย/ผูร้ ับจ้าง

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

ขอเอกสารของบริษัทเพื่อมาบันทึกข้อมูล

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …… นาที/ 5 ชั่วโมง/ …… วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

143

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การขึ้นทะเบียนผู้ขาย
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................. นามสกุล.......อิสรานุเทพ........................รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 06
งาน ............งานพัสดุ................................. กิจกรรมหลัก ............การขึ้นทะเบียนผู้ขาย…………….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา…นามสกุล..ธรรมเจริญสถิต..ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่...................................................... วันที่แก้ไข.......................................... วันประกาศใช้ ................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบว่ามีผู้ขายรายใหม่
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
มีผู้ขายรายใหม่ในระบบ ERP
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 บันทึกทะเบียนเจ้าหนี้ในระบบ ERP (ผู้ขายรายใหม่)
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ ................ ชัว่ โมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม...นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.. ลงนาม .....นางรวินันท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ...นักวิชาการพัสดุ......) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง .รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.)
ผู้จัดทา
ผูค้ วบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.7 การจัดทาแผนจัดซื้อครุภณั ฑ์ประจาปี

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 07
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก.........................การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจาปี
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง / ปีงบประมาณ

กิจกรรมรอง
2.1.1 สารวจความต้องการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ก่อนปีงบประมาณ
2.1.2 แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
2.1.3 จัดทาคาขอเพื่อกาหนด
งบประมาณประจาปีในหมวดรายจ่าย
ครุภณ
ั ฑ์ (อ้างอิงจากราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ)
2.1.4 ประสานกับฝ่ายแผนเพื่อ
ดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรม
สาขาวิชา / ฝ่ายงาน ประชุมเพื่อสารวจ
ความต้องการที่จะจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกผลการประชุม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
1

สัดส่วน
100%

แจ้งความประสงค์ที่จะขอซื้อครุภณ
ั ฑ์

1

บันทึกใบแจ้งความ
ประสงค์

20

100%

จัดทาคาขอเพื่อกาหนดงบประมาณประจาปี
ในหมวดรายจ่ายครุภณ
ั ฑ์ (อ้างอิงจากราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ)

1

แบบฟอร์มคาขอเพื่อ
กาหนดงบประมาณ
ครุภณ
ั ฑ์

20

100%

ติดตามประสานกับฝ่ายแผนเพื่อดาเนินงาน
ตามแผนทีต่ ั้งไว้ในปีงบประมาณนัน้

1

แผนการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ประจาปี

15

100%

รวม

55

1
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รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 สานักงานคณบดีและสาขาวิชาต่าง ๆ
3.2 ฝ่ายนโยบายและแผน

55
เรื่องที่ต้องติดต่อ

สารวจความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประสานกับฝ่ายแผนเพื่อดาเนินงานตามแผนทีต่ ั้งไว้

1
ความถี่
1 ครั้ง/ปีงบประมาณ
1 ครั้ง/ปีงบประมาณ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 55 นาที/ ..... ชั่วโมง/ 1 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์................. นามสกุล ........อิสรานุเทพ...................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 07
งาน ............งานพัสดุ................................. กิจกรรมหลัก ........การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี……….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา…นามสกุล..ธรรมเจริญสถิต..ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.
แก้ไขครั้งที่ .................................................วันที่แก้ไข.............................................. วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานการจั ดซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ ตรงตามแผนประจ าปี ที่ ตั้ งไว้ และการใช้ จ่ าย
งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปีนั้นๆ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อนปีงบประมาณ
3.2 แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์
3.3 จัดทาคาขอเพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในหมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ (อ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ)
3.4 ประสานกับฝ่ายแผนเพื่อดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .............1................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ ................ ชัว่ โมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........1.......แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ............) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.8 การจัดทาทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานพัสดุ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 08
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก......................การจัดทาทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ 2.1.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซ่อม /
การซ่อมครุภัณฑ์
ซ่อมครัง้ ที่
- หน่วยนับ : รายการ
2.1.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
- สถิติย้อนหลัง 1 ปี
2.1.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง

รายละเอียดกิจกรรม
เก็บรวบรวมบันทึกการขออนุญาตซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ประสานงานผู้ ป ระกอบการเพื่ อ จะขอใบ
เสนอราคา
บันทึกแบบฟอร์มรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

2.1.4 บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ในระบบ ERP (PR) บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบขออนุญ าตซื้อ / จ้าง /ลงนาม ระบุซ่อม ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง PR
ครั้งที่
2.1.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงิน พิ ม พ์ ใ บสั่ ง ซื้ อ /สั่ ง จ้ า ง ตามรู ป แบบของ
กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.-

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
50
บันทึกการแจ้งซ่อม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง วัน
15

สัดส่วน
100%

50

ใบเสนอราคา

10

100%

50

แบบฟอร์มรายงานขอ
ซื้อ/ขอจ้าง
ใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง
PR ในระบบERP

15

100%

15

100%

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

10

100%

50
50
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เกิน 10,000.- บาท /ลงนาม
2.1.6 ผู้ประกอบการส่งของ ดาเนินการซ่อม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2.1.7 บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจ
รับ/กรรมการตรวจรับลงนาม
2.1.8 บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบ
เบิกจ่าย / ลงนาม
2.1.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
2.1.10 บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน
2.1.11แยกเอกสารการซ่อมที่เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้วแต่ละหน่วยงาน/สาขาเข้า
แฟ้มตามประวัติการซ่อม

ประสานงานผู้ประกอบการส่งของ

50

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้

10

100%

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ RE

50

ใบตรวจรับ RE ใน
ระบบERP

10

100%

บันทึกข้อมูลเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรม
ใบเบิกจ่าย US

50

ใบเบิกจ่าย US ใน
ระบบERP

10

100%

ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทุกใบอีกครั้ง

50

10

100%

บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

50

ความถูกต้องของฎีกา
ต่อ 1 เรื่อง
เอกสารการส่งเบิก
การเงินฎีกาที่ถูกต้อง
แฟ้มประวัติการซ่อม
ครุภณ
ั ฑ์แต่ละ
หน่วยงาน

10

100%

20

100%

เมื่อเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายสาเนา
การซ่อมแยกเข้าแฟ้มแต่ละหน่วยงาน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน

50

15
30
เรื่องที่ต้องติดต่อ

2
6

16
ความถี่
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4.1 คุณวุฒิการศึกษา : สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางาน : ด้านงานบริการ หรือด้านงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 16 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ....................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 08
งาน ............งานพัสดุ................................. กิจกรรมหลัก ..........การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์...................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา..นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่ ................................................. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้...............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ณ วันสิ้นปี หากมีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพฯ มีการซ่อมแซมหรือไม่
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตงาน
การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์จะกล่าวถึงการจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบ
การควบคุมครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนามาใช้งานได้ไม่คุ้มกับการซ่อมแซม ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการบริหารงานพัสดุต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานด้านครุภัณฑ์
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซ่อม / ซ่อมครั้งที่
3.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
3.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง
3.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP ในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR) ระบุซ่อมครั้งที่
3.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ ดาเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.7 บันทึกเข้าระบบERP ในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.8 บันทึกเข้าระบบERP ในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US)
3.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
3.10 บันทึกเลข(US)ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
3.11แยกเอกสารการซ่อมที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ละหน่วยงาน / สาขา เข้าแฟ้มตามประวัติการซ่อม
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ...............1................. หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........2.......แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ............) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน.......) (ตาแหน่ง ..รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน.)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.9 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่ายทั่วไป

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 09
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่ายทั่วไป.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่ายทั่วไป
- หน่วยนับ : ฎีกา
- สถิติย้อนหลัง1 ปีงบประมาณ

2.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การเบิกจ่าย ว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอน
ข อ งร ะ เบี ย บ พั ส ดุ / แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น
ประกอบ การเบิ ก จ่ า ยถู ก ต้ อ งสมบู รณ์
ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนัน
ทา หรือไม่

- ตรวจสอบเอกสารว่าจานวนเงิน
รายการ หน่วยนับที่ขอเบิกตรงกับ
ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้หรือไม่
- ตรวจสอบลายเซ็นผูร้ ับเงิน ผูส้ ่ง
ของ ความครบถ้วนถูกต้อง ของ
เอกสารเบิกจ่ายที่แนบครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่
- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ,
การสั่งจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่

2.1 .2 ส่ งคื น ต้ น เรื่ อ ง ห า ก เอ ก ส า ร ที่
ตรวจสอบไม่ ถู ก ต้ อ ง ก็ จ ะแจ้ งและส่ งคื น ผู้
เบิกให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ
700
เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป

700

เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป

ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
นาที ชั่วโมง วัน
12
100%

3

100%
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2.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่
แก้ไข

700

2.1.4น าฎี กาที่ ถู ก ต้ องค รบ ถ้ ว น เส น อ
ผู้บริหารคณะฯเซ็นอนุมัติต่อไป

700

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
1.ผู้จัดทาโครงการ/ผู้เบิกจ่าย

เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป
เอกสารเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง/
เบิกจ่ายทั่วไป

3

100%

2

100%

20
20

2

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่
700

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางานปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …20… นาที/ ...2.... ชั่วโมง/ …33… วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

33

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ..................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 09
งาน ............งานพัสดุ...................... กิจกรรมหลัก การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /เบิกจ่ายทั่วไป
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา..นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่ ........................................................ วันที่แก้ไข ......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส ามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง /
เบิกจ่ายทั่วไป
1.2 เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่าย
2. ขอบเขตงาน
2.1 ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง / เบิกจ่าย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ / และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวนสุนันทา หรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารว่าจานวนเงิน รายการ หน่วยนับที่ขอเบิกตรงกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ห รือไม่
- ตรวจสอบลายเซ็นผู้รับเงิน ผู้ส่งของ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารเบิกจ่ายที่แนบครบถ้วน
ถูกต้อง
หรือไม่
- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย , การสั่งจ่าย ว่าถูกต้องหรือไม่
3.2 ส่งคืนต้นเรื่อง หากเอกสารที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งและส่งคืนผู้เบิกให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง
- หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้อง ก็จะทาการแจ้งและส่งเอกสารให้เจ้าของเรื่องทาการแก้ไข
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่แก้ไข
- เจ้าของเรื่องส่งเรื่องมาแก้ไขก็ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ
3.4 นาฎีกาที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอผู้บริหารคณะฯเซ็นอนุมัติต่อไป
- เมื่อฎีกาถูกต้องแล้วก็ทาการเซ็นตรวจเอกสารแล้วเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติตามสายงาน
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4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน .................1............... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ..................1...................... แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.. ลงนาม ....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ.........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝา่ ยบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.10 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 10
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 การแจ้งซ่อมข้อมูลออนไลน์ 2.1.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
- หน่วยนับ : ครั้ง
2.1.2 เข้าเว็ปไซต์แจ้งซ่อมออนไลน์
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน
2.2.3 แจ้งปัญหาในระบบ
2.2.4 ติดตามงานในระบบ
2.2.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

- กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
10
ข้อมูลการแจ้งซ่อม 2
10
2

สัดส่วน
100%
100%

-กรอกข้อมู ลปัญ หาและรูปภาพที่ จะแจ้ง
ซ่อม
-เข้าเว็ปไซค์ดูวันนัดหมาย

10

3

100%

10

2

100%

- จั ด เก็ บ เอกสารเข้ าแฟ้ ม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
และสถิติในการแจ้งซ่อม

10

2

100%

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม

11
30

1
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 กองกลางฝ่ายอาคารสถานที่
3.2

เรื่องที่ต้องติดต่อ
-ประสานงานกับฝ่ายอาคารไปดูสถานที่ที่แจ้งซ่อม

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 30 นาที/1 ชั่วโมง/ ........ วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การแจ้งซ่อมออนไลน์
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ........................ รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 10
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม............................ การแจ้งซ่อมออนไลน์................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา…นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.
แก้ไขครั้งที่ ...................................................... วันที่แก้ไข ......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน
1.2 มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
2. ขอบเขตงาน
2.1 การให้บริการบุคลากรในการแจ้งซ่อมออนไลน์ท เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
3.2 เข้าเวปแจ้งซ่อมออนไลน์
3.3 แจ้งปัญหาในระบบ
3.4 ติดตามงานในระบบ
3.55 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน ................1................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 11 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .........1......แบบฟอร์ม

ลงนาม....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ...ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย.... ลงนาม....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ.......) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน.......) (ตาแหน่ง ..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.11 การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 11
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1 การจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ 2.1.1 จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุง
-จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์
1
รายละเอี ย ดการ 5
ซ่อมบารุง
ภายในคณะ เพื่ อ ให้ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ยู่ ใ น
ซ่อมบารุง
(1 ครั้ง/ปี)
สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด
2.1.2 สถิติการซ่อมบารุง
- จั ด ท าสถิ ติ จ านวนครั้ งในการซ่ อ มวั ส ดุ
1
10
ครุภัณฑ์
2.1.3 จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงประจาปี - จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงวัสดุครุ
1
ประวั ติ ก ารซ่ อ ม 10
ภัณ์ประจาปี
บารุง
รวม
25
รวมระยะเวลาทั้งหมด
25
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
100%
100%
100%
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 25 นาที/ ...... ชั่วโมง/ ....... วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ...................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 11
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม.............. การจัดทาทะเบียนประวัติซ่อมบารุง…………………
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา.นามสกุล..ธรรมเจริญสถิต..ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.
แก้ไขครั้งที่ ...................................................... วันที่แก้ไข ......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นสถิติในการซ่อมบารุง
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อควบคุมการซ่อมบารุง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุง
-จัดทาทะเบียนการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์ภายในคณะ เพื่อให้วัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอด
3.2 สถิติการซ่อมบารุง
- จัดทาสถิติจานวนครั้งในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
3.3 จัดทาสรุปรายงานการซ่อมบารุงประจาปี
-จัดทาสถิติจานวนครั้งในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมี มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 25นาที/ - ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ... ลงนาม.....นางรวินันท์..พระยาน้อย... ลงนาม ...อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ.........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน.......) (ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.12 การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคารและสถานที่
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 12
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การจัดทาสถิตซิ ่อมยานพาหนะ.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ
- หน่วยนับ : ครั้ง
- สถิติ ย้อนหลัง 6 เดือน

2.1.2 รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- รวบรวมรายละเอียดประวัติรถ ประวัติ
2
ประวัติรถ
10
คนขับรถ ประวัติการซ่อมรถ
- รายละเอียดการซ่อมรถแต่ละครั้ง
2
5

2.1.3 สรุปการซ่อมรถประจาปี

- จัดทาสถิติการซ่อมรถประจาปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 การจัดทาประวัติรถยนต์

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

2

ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร
ซ่อมรถ

1
10
20

6
5

สัดส่วน
100%
100%
100%

1
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 คนขับรถ
3.2 อู่ที่ซ่อมรถ

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

-ประสานงานเรื่องการซ่อมบารุง
-ประสานงานเรื่องเอกสาร

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 1 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ........................ รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 12
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม.......... การจัดทาสถิติซ่อมยานพาหนะ .....................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา.นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาประวัติรถยนต์
2. ขอบเขตงาน
2.1 เพื่อครอบคลุมทั้งการจัดทาประวัติรถยนต์ ประวัติการซ่อมรถในแต่ละครั้ง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
2.6.1 การจัดทาประวัติรถยนต์
2.6.2 รายละเอียดการซ่อมรถในรอบปี
2.6.3 สรุปการซ่อมรถประจาปี
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .............1................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 6 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน .......................1................. แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ..........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน......) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.13 การตรวจสอบซ่อมบารุง

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 13
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การตรวจสอบซ่อมบารุง.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การตรวจสอบซ่อมบารุง
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 1 ปี หรือ 6
เดือน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1.1 รับใบแจ้งซ่อม หรือ บันทึกข้อความแจ้ง รับใบแจ้งซ่อม/บันทึกข้อความ ตรวจสอบ
50
ข้อมูล
20
1
1
ซ่อม พร้อมตรวจสอบรายละเอียด
รายการวัส ดุ ห รือ เลขครุภั ณ ฑ์ ยี่ ห้ อ /รุ่ น
ในบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ของฝ่าย
2.1.2 กรณี ด าเนิ น การเองได้ ด าเนิ น การซ่ อ ม - เครื่องปรับอากาศ (กรณีนาหยด
้
20
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
4
8
บารุงให้เรียบร้อย
ดาเนินการถอดท่อน้าทิ้ง ใช้โบว์เวอร์เป่าไล่
สามารถ ใช้งานได้
น้าหรือวุ้นที่ค้างอยู่นท่อออก ถอดฝาครอบ
เครื่องด้านล่างแล้วซับน้าที่ค้างในถาดออก
ให้หมดแล้วประกอบคืน)
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีเบรคเกอร์ตัด
ดาเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. หน้าสัมผัส
เม็คเนติก ที่คอล์ยร้อนว่าทางานสมบูรณ์
หรือไม่ถ้าสกปรกให้ตัดไฟและถอดทา
ความสะอาด/เปลี่ยน 2.ระดับน้ายาภายใน
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
100%
100%
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คอมเพลสเซอร์ ถ้าน้ายาเกินคอมเพลสเซอ
จะทางานหนักและกินกระแสไฟฟ้ามาก
เกินโหลดที่เบรคเกอร์รับได้ ให้ดาเนินการ
ปล่อยน้ายาออก)
- เครื่องปรับอากาศ (กรณีไม่มีความเย็น
ดาเนินการตรวจสอบดังนี้ 1. กรองฝุ่น พัด
ลมคอลย์เย็น และคอล์ยเย็นตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดาเนินการล้าง 2. ตรวจสอบคอล์ย
ร้อนว่าครีบระบายความร้อนตันหรือไม่ ถ้า
ตันให้ดาเนินการล้างทาความสะอาด 3.
ระดับน้ายาสามารถตรวจสอบได้2วิธีคือ
3.1ใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแส ถ้า
ต่ากว่าที่กาหนดไว่แลดงว่าน้ายาขาด 3.2
ใช้เกจวัดน้ายาว่าอยู่ในระดับหรือไม่)
- ก๊อกน้าชารุด/สายน้าดีชารุด
ดาเนินการเปลียนอุปกรณ์
- ชักโครก น้ารั่ว / ลูกลอยค้าง เปลี่ยน
หรือซ่อมตามอาการ
- ท่อส่งน้าแตก ตัด/ต่อ หรือเปลีย่ น
-โทรศัพท์ สายขาด/ไม่มสี ัญญาณตัดแล้ว
ต่อใหม่ หรือเดินสายจากตูส้ าขาใหม่
- ปลั๊ ก ไฟชารุ ด (ปลั๊ ก ติ ด ผนั งด าเนิ น การ
เปลี่ยน ปลั๊กพ่วงสายขาดถอดบัดกรีใหม่)
- เดินปลั๊กไฟหรือแยกสวิตซ์ไฟใหม่
- หลอดไฟ (หลอดเสียเปลี่ยนหลอด ซึ่งT5
เดิมใช้บัลลัสอิเล็กทรอนิกซ์แบบ 2 หลอด/
ชุด กรณีบัลลัสเสีย ต้องดาเนินการตัดต่อ
วงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟใหม่ทั้งหมด)
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2.1.3 กรณี ต รวจส อบ แล้ วซ่ อ ม เองไม่ ได้ -ประสานบริษัทอย่างน้อย 2 บริษัท เข้ามา
ด าเนิ น การ ประสานบริ ษั ท เข้ า มาตรวจสอบ ตรวจสอบอุป กรณ์ ที่ชารุด พร้อมน าไปดู
พร้อมเสนอราคา
อุปกรณ์ ให้รายละเอียด เช่น เลขห้อง เลข
ครุภัณฑ์ ชื่อหรือรายละเอียดต่างๆที่ลงไว้
ในทะเบียนครุภัณฑ์
2.1.4 ดาเนินการประเมินราคา ความคุ้มค่าใน -ดาเนินการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอ
การซ่ อ มบ ารุ ง ให้ ค วามเห็ น พร้ อ มท าบั น ทึ ก ราคาของแต่ ล ะบริ ษั ท โดยเลื อ กที่ ราคา
ข้อความขออนุ มัติ เสนอคณบดีเพื่ อ ขออนุมั ติ ต่าสุด
ซ่อมบารุง
- เปรี ย บเที ย บราคาซ่ อ มบ ารุ ง กั บ ราคา
เครื่ อ งในทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ งราคา
กลางสานักงบประมาณและราคาตลาด
-ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอ อนุ มั ติ ซ่ อ มตาม
เส้นทางหน่วยงาน พร้อมแนบเอกสารใบ
เสนอราคา
2.1.5 อนุมัติประสานบริษัทเข้าดาเนินการ / ไม่ - ประสานช่างเข้าดาเนินการ แจ้งผู้เกี่ยว
อนุมัติแจ้งให้ผู้ดูแลหรือผู้แจ้งทราบ
ข อ้ ง(ผู้ แ จ้ ง)ท ร า บ ค วบ คุ ม ดู แ ล ให้
คาปรึกษา เป็นระยะ
2.1.6 ด าเนิ น การซ่ อ มแล้ ว เสร็ จ ตรวจสอบ/ - รายงานผลการซ่อมให้ผู้แจ้งซ่อม/คณบดี
รายงานผล(คณบดี/ผู้แจ้ง)
ทราบผลการดาเนินงาน
-บันทึกประวัติการซ่อมบารุงหรือรายการ
ปรั บ เปลี่ ย ต่ า งๆลงบั ญ ชี วั ส ดุ ห รื อ เล่ ม
ครุภัณฑ์
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

30

ใบเสนอราคา

30

เอ ก ส า ร บั น ทึ ก
ข้อความ

30

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
สามารถ ใช้งานได้

30

ข้ อ มู ล ประวั ติ ก าร
ซ่อมบารุง

2

10
20

4

100%

17

100%

2

4

100%

2

4

100%

3
4

1
39
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 สาขาวิชาและบุคลากรภายในคณะ
3.2 ผู้รับจ้าง

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

-รับเรื่องแจ้งซ่อม
-ตรวจเช็ค ขอใบเสนอราคา ซ่อมบารุง

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา ปริณญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางาน 5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 39 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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3.14 การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งานอาคาร/ ยานพาหนะ
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 14
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การควบคุมดูแลช่างและผูร้ ับเหมา.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานอาคาร /ยานพาหนะ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนในงานอาคาร /ยานพาหนะ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การควบคุมดูแลช่างและ
ผู้รับเหมา
- หน่วยนับ : เรื่อง
- สถิติ ย้อนหลัง 1 ครั้ง / ปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่
เข้ามาดาเนินการ
2.1.2 พาช่ า งไปที่ ห น้ า งานดู แ ลตรวจสอบการ -พาช่างไปดูหน้างานที่จะซ่อมเพื่อจะทาใบ
ทางานเบื้องต้น
เสนอราคา
2.1.3 ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยระหว่ า งช่ า ง -ตรวจดุ ค วามเรี ย บ ร้ อ ยระหว่ า งช่ า ง
ปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง
ปฏิบัติงาน ถ่ายรูป สอบถามรายละเอียด
การปฏิบัติงาน
2.1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างดาเนินการ - ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของงาน
แล้วเสร็จ
ถูกต้องตามที่จ้างซ่อมหรือปรับปรุง
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
50
ข้ อ มู ล ก า ร เข้ า 5
100%
ปฏิบัติงาน
50
ช่ า งสามารถเข้ า
1
ปฏิ บั ติ งานได้ ต รง
พื้นที่
50
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
1
100%
ได้รับการซ่อมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่จริง
50
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
1
100%
สามารถใช้งานได้
5
3
10
0
22
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1 ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา
3.2

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

- ประสานงานผูร้ ับจ้าง/ผู้รบั เหมาเข้ามาทางาน

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา ปริณญาตรี
4.2 ประสบการณ์ทางาน 5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน 10 นาที/ ...... ชั่วโมง/ 22 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 13
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม................ การควบคุมดูแลช่างและผู้รับเหมา…………………….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา…นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
แก้ไขครั้งที่ ..................................................... วันที่แก้ไข .......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อควบคุมการทางานของ ช่างและผู้รับเหมา ให้ดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
2. ขอบเขตงาน
ควบคุมการดาเนินงาน ของช่างและผู้รับเหมา ที่เข้ามาดาเนินงานต่าง ให้ดาเนินงานเป็น ไปอย่างเรียบร้อย และ
เป็นไปตามแผนการทางาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 แลกบัตรลงชื่อ รายละเอียดต่างๆ ของช่างที่เข้ามาดาเนินการ
3.2 พาช่างไปที่หน้างาน
3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยระหว่างช่างปฏิบัติงาน (ถ่ายรูป / สอบถาม ) เป็นช่วง
3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่างดาเนินการแล้ว
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

184

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 3 ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.... ลงนาม .....นางรวินนั ท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ..........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน......) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.15

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 15
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การตรวจติดตามคุณภาพภายใน.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2.1.1การจั ด ท าปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
- หน่วยนับ : ครั้ง
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- 4 ครั้ง/ปี
2.1.2การด าเนิ น การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน ตามปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
2.1.3 การสรุป ผลการตรวจติด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน ลงในแบบบันทึกการตรวจติดตาม
คุณ ภาพภายใน (Internal Audit Checklist)
และแบบรายงานผล การตรวจติ ด ตาม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
สัดส่วน
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
- DCC แจ้ ง บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ปฏิ ทิ น การตรวจ 30
100%
เพื่ อ ทราบก าหนดการการตรวจติ ด ตาม
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
คุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
ภายใน (Annual
- DCC จั ด ท าปฏิ ทิ น การตรวจติ ด ตาม
Audit Plan)
คุณภาพภายใน
- บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานด าเนิ น การ
ราย งาน ผ ล ก าร
100%
ตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
4
1
Audit Plan) ตามปฏิทินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจ
- ราย งาน การ
100%
ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน (Annual Audit
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
1
Plan) เพื่ อ รายงานผลลงในแบบบั น ทึ ก
คุ ณ ภ าพ ภ ายใน
ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
( Internal Audit
รายละเอียดกิจกรรม
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(Audit Report)

(Internal Audit Checklist) แ ล ะ แ บ บ
รายงานผลการตรวจติ ด ตาม (Audit
Report)

2.1.4 การสรุป ผลการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ - DCC จั ด ท าสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตาม
ภายใน พร้อ มทั้ งน าส่ งผลการตรวจติ ด ตาม คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน เพื่ อ เส น อ ต่ อ QMR
คุณภาพภายใน เสนอต่อ QMR
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(Quality Management Representative)
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1ผู้บริหาร/QMR/DCC/บุคลากร

3.2กรรมการตรวจติดตามคุณภาพ

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน

Checklist)
- รายงานผลการ
ต ร ว จ ติ ด ต า ม
(Audit Report)
ราย งาน ก าร
สรุ ป ผลการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ภายใน

เรื่องที่ต้องติดต่อ
การจัดทาคู่มือคุณภาพ/การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมเอกสาร
การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงาน/การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

100%
3
30

3

2
4
ความถี่
1 ปี/ครั้ง
ตลอดเวลา
6 เดือน/ครั้ง
1 เดือน/ครั้ง
6 เดือน/ครั้ง
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4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน …… นาที......ชั่วโมง..4..วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การตรวจติดตามคุณภาพภายใน........
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ..................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 15
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม....................ตรวจติดตามคุณภาพภายใน……………………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา…นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.
แก้ไขครั้งที่ ..................................................... วันที่แก้ไข .......................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ งระบบและวิธีก ารปฏิ บั ติ งานในการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน ตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อทราบกาหนดการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit
Plan)ผ่านระบบ E - Office
- DCC จั ดท า(ร่ าง)ปฏิ ทิ น การตรวจติ ดตามคุ ณ ภาพภายในและให้ บุ ค ลากรแจ้ งรายชื่อการตรวจติ ดตาม
คุณภาพภายในฝ่ายงานอื่น ๆ
- DCC จัดทาปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายในและเผยแพร่แก่บุคลากร
3.2 การดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามปฏิทินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- บุคลากรภายในหน่วยงานดาเนินการตรวจติ ดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan) ตามปฏิทินการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
3.3 การสรุ ป ผลการตรวจติดตามคุณ ภาพภายในลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณ ภาพภายใน (Internal
Audit Checklist) และแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report)
- DCC ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Annual Audit Plan)
- DCC รายงานผลลงในแบบบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Checklist) และแบบ
รายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report)
3.4การสรุป ผลการตรวจติด ตามคุณ ภาพภายใน พร้อ มทั้งน าส่ งผลการตรวจติดตามคุณ ภาพภายในเสนอต่ อ
QMR(Quality Management Representative)
- DCC จัดทาสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเสนอต่อ QMRเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........3........ ชัว่ โมง/ .........2........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.. ลงนาม ..นางรวินันท์..พระยาน้อย....ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน...) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.16 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ ……………………………นายกิตติพงศ์……………………….…………….. นามสกุล …………………….อิสรานุเทพ………………………………………..
รหัสเอกสาร JD - FA - FP - PM - 16
ฝ่าย…………… ฝ่ายคลังและพัสดุ……………….งาน...........พัสดุ…………….……..กิจกรรมหลัก...............การจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน.....………..…….
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ……อาจารย์กรีธา…………. นามสกุล……….ธรรมเจริญสถิต………….ตาแหน่ง……….…..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน……….…
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร
2.1.2การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่ายงาน
2.1.3 การนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละ ฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อ
พิจารณา
และลงนามเอกสาร
2.1.4 การน าส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ ละ
ฝ่ า ยงานให้ กั บ DCC (Document Control)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
วาระการประชุม
2
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะ
คู่มือการ
ฝ่ายงาน ตามที่ได้แจ้งแผนงาน/กิจกรรม
1
ปฏิบัติงาน
1
ที่ จ ะ ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า ไว้ ต่ อ DCC
และ QMR
การน าส่ ง (ร่ า ง) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
(ร่าง) คู่มือการ
ของแต่ ล ะฝ่ า ยงานเพื่ อ เสนอต่ อ QMR
ปฏิบัติงาน
และคณ บดี เ พื่ อ พิ จ ารณ าและลงนาม
เอกสารเพื่อนาเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ฝ่ า ยงานน าส่ งคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานให้ กั บ
คู่มือการ
30
DCC (Document Control) เพื่ อ จั ด เก็ บ
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดกิจกรรม

สัดส่วน
100%
100%

100%

100%
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เพื่ อ จั ด เก็ บ เอกสารและน าจ่ ายเอกสารแก่ ผู้ ที่ เอกสารและนาจ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง การบั ง คั บ การใช้ เอกสารต่ า ง ๆ
เนื่ อ งจากเป็ น เอกสารที่ มี ก ารควบคุ ม
เรียบร้อยแล้วตามระบบ ISO 9001
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1ผู้บริหาร/QMR/DCC/บุคลากร

3.2กรรมการตรวจติดตามคุณภาพ

30

2

เรื่องที่ต้องติดต่อ
การจัดทาคู่มือคุณภาพ/การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมเอกสาร
การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงาน/การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ...-... นาที ...-... ชั่วโมง 1 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ

1
1
ความถี่
1 ปี/ครั้ง
ตลอดเวลา
6 เดือน/ครั้ง
1 เดือน/ครั้ง
6 เดือน/ครั้ง
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มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน........
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ..................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 16
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม.............. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน…………..
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา.นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.
แก้ไขครั้งที่ ..................................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดประชุมผู้บริหาร/QMR/บุคลากร
- จัดเตรียมสถานที่ เอกสารในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3.2 การดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- ฝ่ายงานดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
3.3 การนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนาม
เอกสาร
- ฝ่ายงานดาเนินการนาส่ง (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อ QMR และคณบดีเพื่อพิจารณาและลงนาม
เอกสาร
3.4การนาส่งคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานให้กับ DCC (Document Control) เพื่อจัดเก็บเอกสารและนา
จ่ายเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ ายงานน าส่ ง คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานให้ กั บ DCC (Document Control) เพื่ อ จั ด เก็ บ เอกสารและน าจ่ า ย
เอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นมีจานวน .................1............... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......30...... นาที/ ........2........ ชัว่ โมง/ .........1........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................1.....................

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ...ลงนาม ..นางรวินนั ท์..พระยาน้อย.... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน.....) (ตาแหน่ง...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

196

3.17 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ....................นายกิตติพงศ์....................... นามสกุล............................... อิสรานุเทพ.........................รหัสเอกสาร JD – FA - FP – PM - 17
ฝ่าย ฝ่ายคลังและพัสดุ
งาน พัสดุ
กิจกรรมหลัก การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา
นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1 การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 12 ครั้ง/ปี

2.1.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทาวาระการ
ประชุม
2.1.2 ก ารจั ด ป ระ ชุ ม ผู้ บ ริ ห าร /QMR /
บุคลากรในการติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มาเพื่อนาผลสรุปและข้อเสนอแนะในการรับการ
ตรวจประเมินครั้งต่อไป

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล และจั ด ท าวาระ
เอกสารการ
3
การประชุม
ประชุม
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
12
วาระการประชุม
2
ติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ
น าผ ล ส รุ ป แ ล ะข้ อ เส น อแ น ะ จ าก
กรรมการผู้ตรวจจากภายนอก ในการ
รับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
DCCจัดทารายงานการประชุมนาเสนอ
รายงานการ
1
ต่อ QMR เพื่อพิจารณา
ประชุม
รายละเอียดกิจกรรม

2.1.3 DCCจัดทาบันทึกการประชุมและสรุปผล
การทบทวนระบบคุ ณ ภาพน าเสนอQMR เพื่ อ
พิจารณา
2.1.4 QMR พิ จารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/ QMR ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ง
จัดทาแผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุม นัดหมายประชุมในครั้งถัดไป
ในครั้งถัดไป

รายงานการ
ประชุม

1

สัดส่วน
100%
100%

100%
100%
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รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

0

6
3

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ....-.... นาที 3 ชั่วโมง 3 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

1
3

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ........การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร........
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์.................. นามสกุล ........อิสรานุเทพ...................... รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM - 17
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม............... การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร.................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ…อาจารย์กรีธา.นามสกุล.ธรรมเจริญสถิต.ตาแหน่ง..รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน..
แก้ไขครั้งที่ ..................................................... วันที่แก้ไข ........................................... วันประกาศใช้ ...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ งระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการประชุ ม ทบทวนฝ่ า ยบริ ห ารตลอดจนหน่ ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทาวาระการประชุม
- จัดเตรียมสถานที่ ข้อมูลและจัดทาวาระการประชุมในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.2 การจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริห าร /QMR / บุ คลากรในการติดตามผลการดาเนิ นงานที่ ผ่ านมาเพื่ อ นาผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
- ดาเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมานาผลสรุปและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการผู้ตรวจจากภายนอก ในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป
3.3 DCC จัดทาบันทึกการประชุมและสรุปผลการทบทวนระบบคุณภาพนาเสนอQMR เพื่อพิจารณา
- จัดทารายงานการประชุมเพื่อนาเสนอ QMR เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.4QMR พิจารณา ตรวจสอบ/มอบหมาย/จัดทาแผน/ติดตามผล พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป
- QMR ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม พร้อมทั้งนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......0...... นาที/ ........6........ ชั่วโมง/ .........1........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ..ลงนาม ...นางรวินนั ท์..พระยาน้อย.... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ...... (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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3.18 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน ISO 9001
ชื่อ................................นายกิตติพงศ์.................................................นามสกุล............................... อิสรานุเทพ......................................... รหัสเอกสาร JD FA - FP – PM - 18
ฝ่าย ฝ่ายคลังและพัสดุ
งาน พัสดุ
กิจกรรมหลัก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อาจารย์กรีธา
นามสกุล ธรรมเจริญสถิต ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1การรับการตรวจติดตาม
คุณภาพจากภายนอก
- หน่วยนับ : ครั้ง
- 2 ครั้ง/ปี

กิจกรรมรอง
2.1.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

รายละเอียดกิจกรรม
การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการ
ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก

2.1.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก การรับการตรวจติดตามคุณภาพจาก
ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
ภายนอก จากกรรมการตามกาหนดการ
ที่ได้กาหนดไว้
2.1.3 กรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก กรรมการตรวจติดตามฯ สรุปผลการตรวจ
แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการ
ติดตาม ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร QMR
ตรวจติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร QMR และ
และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมใน
บุคลากร
การรับการตรวจติดตามฯ ครั้งต่อไป
2.1.4 QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุม QMR แจ้ง DCC เพื่อนาผลการตรวจ
ทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
ติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2
เอกสารการรับการ
ตรวจติดตาม
1
คุณภาพ
2
กาหนดการตรวจ
ติดตามฯ
1
รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ
รายงานผลการ
ตรวจติดตามฯ

30
5

สัดส่วน
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ครั้งต่อไป
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ

35

0

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.2 ประสบการณ์ทางานเคยปฏิบตั ิงานด้านงาน ISO 9001 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ...-... นาที ........ ชั่วโมง 4 วัน

ลงนาม …นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ.…….
(ตาแหน่ง นักวิชากาพัสดุ)
ผู้จัดทา

ลงนาม ...นางรวินันท์..พระยาน้อย..........
(ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน)
ผู้ควบคุม

2
4

ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต..........
(ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
ผู้อนุมัติ
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การปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก .......การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก.............
ชื่อ ......นายกิตติพงศ์..................... นามสกุล ........อิสรานุเทพ........................ รหัสเอกสาร WI - FA - FP - PM
- 16
งาน ............งานพัสดุ........................ กิจกรรม
การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ …อาจารย์กรีธา… นามสกุล …ธรรมเจริญสถิต… ตาแหน่ง ....รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผนงาน....
แก้ ไขครั้ งที่ ............................................................ วัน ที่ แก้ ไข ................................................ วัน ประกาศใช้
...........................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
1.2 เพื่อใช้วิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอกได้
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการรับการตรวจติดตามคุณ ภาพจากภายนอกตลอดจน
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก
- จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถวิทยากร เอกสารประกอบการตรวจติดตามคุณภาพ
3.2 การรับการตรวจติดตามคุณภาพจากภายนอก ตามกาหนดการที่ประสานงานกับบริษัท
- ดาเนินการประสานงานวิทยากรผู้บริหารบุคลากร สถานที่
3.3 กรรมการผู้ ตรวจติดตามคุณ ภาพจากภายนอก แจ้งผลการตรวจติดตามฯ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจ
ติดตามและรายงานต่อผู้บริหาร QMR และบุคลากร
- บันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เพื่อจัดทาสรุปการดาเนินงานต่อ
QMR
3.4QMR นาผลการตรวจติดตามฯเข้าที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
- QMR ตรวจสอบคามถูกต้องของสรุปผลการตรวจติดตามฯ และแจ้ง DCC เพื่อนาเข้าที่ประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหารครั้งต่อไป
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4. ผังการดาเนินการ(Flow Chart)(เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ......35...... นาที/ ........0........ ชัว่ โมง/ .........2........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...............แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ... ลงนาม ...นางรวินนั ท์..พระยาน้อย.... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ.........) (ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน......) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน.)
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ทั้งนี้ ในงานบริหารทั่วไป มี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP ซึ่งรวบรวมกิจกรรม
หลักที่ 3.7 การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี, กิจกรรมหลักที่ 3.1 การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (โดยวิธีตก
ลงราคา), กิจกรรมหลักที่ 3.3 การออกเลขครุภัณฑ์-ควบคุมครุภัณฑ์ , กิจกรรมหลักที่ 3.8 การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
และกิจกรรมที่ 3.4 การจาหน่ายพัสดุ แสดงรายละเอียด ดังนี้

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
4.1 SOP ......การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี.....
ชื่อ ................นายกิตติพงศ์.................... นามสกุล ..............อิสรานุเทพ.................. รหัสเอกสาร SOP – FA - FP – PM
ฝ่าย ........................คลังและพัสดุ.............................................งาน ................................... .พัสดุ.....................................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ...อาจารย์กรีธา.นามสกุล..ธรรมเจริญสถิต..ตาแหน่ง....รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน......
แก้ไขครั้งที่ ................................................. วันที่แก้ไข ................................................. วันประกาศใช้ .............................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานในงานการการจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยงานดังนี้
2.1 WI – FA – FP – PM – 07 การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
2.2 WI – FA – FP – PM – 01 การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา)
2.3 WI – FA – FP – PM – 03 การออกเลขครุภัณฑ์-ควบคุมครุภัณฑ์
2.4 WI – FA – FP – PM – 08 การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
2.5 WI – FA – FP – PM – 04 การจาหน่ายพัสดุ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 การจัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาปี มีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 สารวจความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อนปีงบประมาณ
3.1.2 แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์
3.1.3 จั ดทาคาขอเพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในหมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ (อ้างอิงจากราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สานัก งบประมาณ)
3.1.4 ประสานกับฝ่ายแผนเพื่อดาเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้
3.2 การจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP (โดยวิธีตกลงราคา) มีขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง

207

3.2.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
3.2.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3.2.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERPในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR)
3.2.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.2.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ
3.2.7 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.2.8 บันทึกเข้าระบบERPในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US)
3.2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
3.2.10 บันทึกเลข (US) ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
3.3 การออกเลขครุภัณฑ์-ควบคุมครุภัณฑ์ มีขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 บันทึกเข้าระบบ ERP (รับเข้าคลังครุภัณฑ์)
3.3.2 บันทึกรับทรัพย์สิน ERP (อ้างเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
3.3.3 ลงทะเบียนทรัพย์สิน
3.3.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ์
3.3.5 ทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
3.4 การจัดทาทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ มีขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซ่อม / ซ่อมครั้งที่
3.4.2 แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา
3.4.3 กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง
3.4.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP ในหน้าโปรแกรมใบขออนุญาตซื้อ/จ้าง/ลงนาม (PR) ระบุซ่อมครั้งที่
3.4.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างกรณี วงเงินเกิน 10,000.-บาท /ลงนาม
3.4.6 ประสานผู้ประกอบการส่งของ ดาเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.4.7 บันทึกเข้าระบบERP ในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม (RE)
3.4.8 บันทึกเข้าระบบERP ในหน้าโปรแกรมใบเบิกจ่าย/ลงนาม (US)
3.4.9 ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
3.4.10 บันทึกเลข(US)ส่งเบิกจ่ายการเงินมหาวิทยาลัยฯ
3.4.11 แยกเอกสารการซ่อมที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ละหน่วยงาน / สาขา เข้าแฟ้มตามประวัติการซ่อม
3.5 การจาหน่ายพัสดุ มีขั้นตอน ดังนี้
3.5.1 สารวจครุภัณฑ์ประจาปี
3.5.2 รายงานวัสดุประจาปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ
3.5.3 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
3.5.4 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
3.5.5 บันทึกรายงานการจาหน่ายต่อหัวหน้าส่วนราชการ
3.5.6 รวบรวมต้นเรื่องการจาหน่ายพัสดุทั้งหมดเข้าแฟ้ม
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4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีจานวน ...........2.................... หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ....25...... นาที/ ......2...... ชั่วโมง/ ......59........ วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ...................5.....................แบบฟอร์ม

ลงนาม ....นายกิตติพงศ์..อิสรานุเทพ....
(ตาแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุ............)
ผู้จัดทา

ลงนาม .....นางรวินันท์..พระยาน้อย..... ลงนาม ....อาจารย์กรีธา..ธรรมเจริญสถิต.....
(ตาแหน่ง...หัวหน้าสานักงาน........) (ตาแหน่ง ...รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน...)
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ภาคผนวก
ก. แบบฟอร์ม
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ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน …………………………………………………………………

รหัส
หน่ว
ยงาน
ENG

รหั
ส
ฝ่า
ย

งาน
ENG

EN

ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ................................................................................... รหัสเอกสาร JD - _ _ - G_ _ - _ _
ฝ่าย .............................................................................งาน .............................................................................. สรุปมีกิจกรรมหลัก ............................... กิจกรรม
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ .................................................................. นามสกุล ........................................... ตาแหน่ง ..............................................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 ..........................................................................................................................................................................................
1.2 ..........................................................................................................................................................................................
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ระยะเวลาที่ใช้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
รายละเอียดกิจกรรม
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน
2.1
2.1.1
2.1.2
รวม
2.2
2.2.1
2.2.2
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ติดต่อ
3.1
3.2

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

สัดส่วน
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4. คุณสมบัติประจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒิการศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
ลงนาม .................................................................
ตาแหน่ง ................................................................
ผู้จัดทา

ลงนาม .................................................................
ตาแหน่ง .............................................................
ผู้ควบคุม

ลงนาม ......................................................................
ตาแหน่ง ...................................................................
ผู้อนุมัติ

215

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)
ชื่อ .............................................................. นามสกุล ............................................................................................
ฝ่าย ..................................................... ตาแหน่ง ......................... ....................................................................
หน่วยงาน .................................................................................................................... ....................................
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. งาน ................................................................................
1.1 กิจกรรมหลัก ............................................................................................................. ..............................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
1.2 กิจกรรมหลัก ................................................................................................................. .........................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
2. งาน ................................................................................
2.1 กิจกรรมหลัก ......................................................................... .............................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
2.2 กิจกรรมหลัก .................................................................................................. .......................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3. งาน ............................................................................
3.1 กิจกรรมหลัก ...........................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
3.2 กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................................................
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จานวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ .......... วัน
สรุป เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จานวน .......... นาที/ ......... ชั่วโมง/ .......... วัน
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)
ลงนาม .............................................
ตาแหน่ง ........................................
ผู้จัดทา

ลงนาม ...........................................
ตาแหน่ง ..........................................
ผู้ควบคุม

ลงนาม .........................................
ตาแหน่ง .......................................
ผู้อนุมัติ
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ลาดับ

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

รวม

ระดับ

จานวน
บุคลากรที่
พึ่งมี

บุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน
ข้าราช
การ

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
ประจา

พนักงาน
ราชการ

ตาแหน่งเพิ่มใหม่
พนักงาน
ชั่วคราว

เพิ่มในปี

รวม เพิ่ม ลด
2559

2560

2561

2562

กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก.....................................................

รหั
ส
หน่
วย
งา
น
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รหั
ส
ฝ่า
ย

งา
น
EN
G

EN

ชื่อ ............................................................ นามสกุล ........................................................... รหัสเอกสาร WI -EN_ _ -G _ _ - _ _
G
งาน ....................................................................กิจกรรมหลัก ..........................................................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 ..................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................
2. ขอบเขตงาน
2.1 ..................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง/รายละเอียด)
3.1 .........................................................................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................................................................
4. ผังกระบวนการ (Flow Chart)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................

ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง .............................................. ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP ..................................................................

รหั
ส
หน่
วย
งา
น

รหั
ส
ฝ่า
ย

งา
น
EN
G

ชื่อ .................................................................. นามสกุล ....................................................... รหัสเอกสาร SOP -EN_ _ -EN_ _ - _ G
G
ฝ่าย ................................................................................งาน ..........................................................................................................
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ............................................ นามสกุล ....................................... ตาแหน่ง ....................................
แก้ไขครั้งที่ .................................................... วันที่แก้ไข .................................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 ..................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................
2. ขอบเขตงาน
2.1 ..................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนัน้ ๆ
3.1 .........................................................................................................................................................................................
3.2 .........................................................................................................................................................................................
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน ................................ หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน ............ นาที/ ................ ชั่วโมง/ ................. วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน ........................................

ลงนาม .................................................. ลงนาม ...................................................... ลงนาม ..............................................
ตาแหน่ง .............................................. ตาแหน่ง ..................................................... ตาแหน่ง .............................................
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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ภาคผนวก
ข. คณะผู้จัดทา
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คณะผู้จัดทา
1. นายกิตติพงศ์
2. นางสาวจิรัตน์สิริ

อิสรานุเทพ
จันทร์เพ็ญ

