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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารพัสดุนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจ
ความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อนปีงบประมาณ การแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์ การจัดท าค าขอเพ่ือ
ก าหนดงบประมาณประจ าปีในหมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ (อ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านั กงบประมาณ)  
การประสานกับฝ่ายแผนเพื่อด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ และการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP (โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ให้สามารถน ากระบวนการบริหารพัสดุไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4) ขอบเขตของคู่มือ 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) โครงสร้างของหน่วยงาน  
7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  
10) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจ ากัด ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ตดิก าแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มี

โรงละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  (ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร)  ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคาร

เฉลิมพระเกียรต ิ10 พรรษา  มหาวชริาลงกรณ” เป็นอาคารคณะศลิปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 

40 ปี โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์”   เปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 

36 แห่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” 

ตามล าดับ   อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้าน

ศลิปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง    ดังนั้น ใน

ปี พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

สมัยนั้น  จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ   จึงได้ริเริ่ม 

“โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งคณบดี 

 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์)  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึน้ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมาและ

ได้สานต่อ ผลักดันนโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 

2547 กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับการยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์          มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการ

จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ ามา

บริหารคณะจนถึงปัจจุบันจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
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 พ.ศ. 2548 – 2552 รองศาสตราจารย์  ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  (ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์) 

 พ.ศ. 2552 - 2556 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1) 

          พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 2 ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.) 

 พ.ศ. 2560 – 2564 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา  

 พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ ์ อินเกือ้  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ

การละคร  โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมี

หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 

                    1. หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 7 หลักสูตร 

                       1.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

                       - แขนงนาฏศลิป์ไทย 

                     - แขนงศลิปะการละคร 

       1.2 สาขาวิชาจติรกรรม 

1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

1.4 สาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์สรา้งสรรค์ 

             1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  

             1.6 สาขาวิชาดนตรี 

                          - แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย 

                         - แขนงวิชาการแสดงดนตรีสากล 

            1.7 สาขาวิชาการออกแฟชั่นและสนิค้าไลฟ์สไตล์ 

                  - การออกแบบแฟช่ัน 

                  - การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 

   2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ มี 1 หลักสูตร 

      2.1  สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

                        - แขนงวิชานาฏศลิป์ไทย 

                        - แขนงวิชาศลิปะการละคร 
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 3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร  

             3.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง  

                   3.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

  1.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุ  ส าหรับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง  

2.  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการ

บริหารพัสดุ ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานที่ท างานทดแทนกัน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1 . บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

กระบวนการบริหารพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ         สวนสุนันทา 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝา่ยคลังและพัสดุและผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด  

        3.  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานและผูร้่วมงานที่ท างานทดแทนกัน ใน

กรณีที่มกีารปรับเปลี่ยนบุคลากร หรือมีการโยกย้ายต าแหน่ง ในคณะศลิปกรรมศาสตร์  

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มอืการปฏิบัติงานนีค้รอบคลุมการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี โดยเริ่มตัง้แตก่าร

ส ารวจความตอ้งการจัดซื้อครุภัณฑก์่อนปีงบประมาณ การแจ้งความประสงค์ที่จะซือ้ครุภัณฑ ์การจัดท า

ค าขอเพื่อก าหนดงบประมาณประจ าปีในหมวดรายจ่ายครุภัณฑ ์(อ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านัก

งบประมาณ)  การประสานกับฝา่ยแผนเพื่อด าเนินงานตามแผนที่ตัง้ไว้ และการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

ผา่นระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

1.  ส านักงานคณะ/สาขาวิชา/แจง้ความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.  แจ้งผูป้ระกอบการจัดท าใบเสนอราคา  

3.  ท าบันทึกข้อความรายงานขอซือ้ขอจา้ง/ลงนาม  
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4.  บันทึกขออนุมัตใินระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซือ้ / จ้าง /ลงนาม 

5.  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลพิจารณาอนุมัตซิือ้/จา้ง/

ลงนาม   

6.  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท จัดท าหนังสือสั่งซือ้สั่งจา้ง /ลงนาม 

7.  ผูป้ระกอบการส่งของ  

8.  บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม 

   9.  บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย / ลงนาม   

10. ตรวจสอบความถูกต้องของฎกีา  

11. บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 

 

1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ 

1.  การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความวา่ การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 

เชา่แลกเปลี่ยน  หรอืโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 2.  พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งที่ปรึกษา และงานจ้าง

ออกแบบหรอื ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 3.  สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงาน

บริการที่ รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แตมู่ลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกว่าของมูลค่า”สินค้า”นั้น   

 4.  บริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของและการรับ

ขน    

 5.  งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรอืสิ่งปลูก

สร้างอื่นใด และ การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรอืก ารกระท าอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

กับอาคาร สาธารณูปโภค หรอืสิ่งปลูกสร้างนัน้ รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงาน

บริการตอ้งไม่สูง กว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง”นั้น  

 6.  อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่หรอืใช้สอยได้ เชน่ อาคารที่

ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรอืสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มลีักษณะเดียวกัน รวมถึงงานอื่นๆ ซึ่ง

สร้างขึ้นเพื่อ ประโยชน์ใชส้อยส าหรับ“อาคาร” นั้น เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า ถังน้ า ถนน ประป า ไฟฟ้า 

เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องตกแต่ง 

7.  สาธารณูปโภค หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการประป า การไฟฟ้า การสื่อสาร การ

โทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทางราง หรอือื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 



5 
 

8.  งานจ้างที่ปรึกษา หมายความวา่ งานจ้างจากบุคคลธรรมด าหรอืนิตบิุคคล เพื่อเป็น

ผูใ้ห้ค าปรึกษา หรอืแนะน าแก่หนว่ยงานของรัฐ ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมอืง กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ การเงนิ การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สาธารณสุข ศลิปวัฒนธรรม การ

ศกึษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ใน ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

9.  งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดา

หรอืนิตบิุคคล  เพื่อออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้าง   

10.  การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ

ตรวจสอบ การบ ารุง รักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

11.  ราคากลาง หมายความว่า ราคาที่ใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ

ได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซือ้จัดจา้งได้จรงิ มดีังนี้ 

1. ราคาที่ได้จากการค านวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดท า 

3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรอืหนว่ยงานกลางอื่นก าหนด 

4. ราคาที่ได้จากการสบืราคาจากท้องตลาด 

                            5. ราคาที่เคยซือ้หรอืจา้งครัง้หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

12.  เงินงบประมาณ หมายความวา่   

                               - เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย

วิธีการ งบประมาณ หรอืกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 

                              - เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตร ีให้โดยไม่ต้องน าส่ง

คลังตาม กฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรอืกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลัง 

                              - เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินตาม

กฎหมาย 

                             - เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรอืผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการ

ส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายหรอืที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 

                             - เงินกู้ เงนิช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

13. หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ

ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร

ตาม รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ 

ของรัฐสภา หนว่ยงานอสิระของรัฐ และหนว่ยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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14.  เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการบริหารพัสดุ 

หรอืผูท้ี่ได้รับ มอบหมายจากผูม้ีอ านาจให้ปฏิบัติหนา้ที่เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งหรือการบริหารพัสดุของ

หนว่ยงาน ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

บทท่ี 2 

โครงสร้ำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 

การปฏิบัติงานฝ่ายบริการการศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา  ตามกรอบโครงสร้างภาระงาน ประกอบด้วยงานหลัก 4 งาน ได้แก่ ประกอบด้วย   งานการเงิน งาน

บัญชงีบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารและยานพาหนะ งานโสตทัศนศึกษา จงึมบีุคลากรที่รับผดิชอบภาระ

งาน เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก ดังนัน้หนว่ยงานต้องก าหนด ภารกิจที่รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อ ส าคัญเกี่ยวกับบทบาท

หนา้ที่รับผดิชอบดังนี้ 

1. โครงสร้างของหน่วยงาน 

2. ภาระหน้าที่ของหนว่ยงาน 

3. บทบาทและหนา้ที่ความความรับผดิชอบของต าแหน่ง 
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2.1 โครงสร้ำงของหน่วยงำน 

 

 
ภาพที่ 1  โครงสรา้งการบริหารจัดการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2.2 ภำระหน้ำที่ของฝ่ำยคลังและพัสดุ 

 

ภาพที่ 2  โครงสรา้งภาระหน้าที่ของฝา่ยบริการการศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2.3 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 จากหน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มี

ภาระงานที่ปฏิบัติทั้งหมด 3 งาน 11 กิจกรรม สามารถน ามาจ าแนกตามลัษณะงานที่ปฏิบัติตาม

รายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย 

 2.3.1  การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบERP 

 2.3.2  การควบคุมวัสดุ 

 2.3.3  การออกเลขครุภัณฑ์ 

 2.3.4  การจ าหน่ายพัสดุ 

 2.3.5  การจัดท ารายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี 

 2.3.6  การขึ้นทะเบียนผู้ขาย 

 2.3.7  การจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑป์ระจ าปี 

 2.3.8  การจัดท าทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ 

 2.3.9  การตรวจสอบสัญญาเชา่รถ/สัญญาจา้ง 

 2.3.10 การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 2.3.11 การตรวจเอกสารและเบิกจ่าย 

 ตามรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การจัดหาพัสดุ/จัดซือ้จัดจา้งผา่นระบบERP 

     1.1)  ส านักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจา้ง 

     1.2)  แจ้งผูป้ระกอบการจัดท าใบเสนอราคา 

     1.3)  กรอกรายงานขอซือ้ / ขอจ้าง 

     1.4)  บันทึกขออนุมัตใินระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซือ้ / จ้าง /ลงนาม 

     1.5)  แนบหนังสอืสั่งซื้อสั่งจา้งกรณี วงเงนิเกิน 100,000.- บาท /ลงนาม  

     1.6)  ผูป้ระกอบการส่งของ 

     1.7)  บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม 

     1.8)  บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย / ลงนาม 

     1.9)  ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา 

     1.10) บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 
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 2.  การควบคุมวัสดุ 

      2.1)  จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท 

      2.2)  บุคลากรแจ้งความประสงค์ต้องการใชว้ัสดุ 

      2.3)  กรอกแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ/ลงนาม 

      2.4)  เบิกวัสดุโดยใช้วธิี FIFO 

      2.5)  ตัดจา่ยตามทะเบียนคุมวัสดุ 

      2.6)  เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจ าเดือน / ลงนาม 

      2.7)  รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจา่ยไว้ตรวจสอบ 

 3.  การออกเลขครุภัณฑ์ 

     3.1)  บันทึกเข้าระบบ ERP (รับเข้าคลังครุภัณฑ)์ 

     3.2)  บันทึกรับทรัพย์สิน (อ้างเอกสารจากระบบจัดซือ้จัดจา้ง) 
      3.3)  ลงทะเบียนทรัพย์สิน 

     3.4)  รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ์ 

     3.5)  ท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

 4.  การจ าหนา่ยพัสดุ 

     4.1)  ส ารวจครุภัณฑป์ระจ าปี 

     4.2)  รายงานวัสดุประจ าปีตอ่หัวหนา้ส่วนราชการ 

     4.3)  บันทึกขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ 

     4.4)  บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 

     4.5)  บันทึกรายงานการจ าหน่ายต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

     4.6)  รวบรวมตน้เรื่องการจ าหน่ายพัสดุทั้งหมดเข้าแฟ้ม 

 5.  การจัดท ารายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี 

     5.1)  ตรวจนับพัสดุคงเหลอืประจ าปีปัจจุบัน 

     5.2)  รายงานผลการตรวจนับต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 6.  การขึ้นทะเบียนผูข้าย 

      6.1)  บันทึกทะเบียนเจา้หนี้ในระบบ ERP (ผูข้ายรายใหม)่ 

 7.  การจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี 
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     7.1)  ส ารวจความต้องการจัดซือ้ครุภัณฑก์่อนปีงบประมาณ 

 

     7.2)  แจ้งความประสงค์ที่จะซือ้ครุภัณฑ์ 

     7.3)  จัดท าค าขอเพื่อก าหนดงบประมาณประจ าปีในหมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ (อ้างองิจากราคา

มาตรฐาน 

      ครุภัณฑส์ านักงบประมาณ) 

      7.4)  ประสานกับฝ่ายแผนเพื่อด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ 

 8.  การจัดท าทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 

      8.1)  รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซ่อม / ซ่อมครั้งที่ 

      8.2)  แจ้งผูป้ระกอบการจัดท าใบเสนอราคา 

      8.3)  กรอกรายงานขอซือ้ / ขอจ้าง 

      8.4)  บันทึกขออนุมัตใินระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซือ้ / จ้าง /ลงนาม ระบุซ่อมครัง้ที่ 

      8.5)  แนบหนังสอืสั่งซือ้สั่งจา้งกรณี วงเงนิเกิน 100,000.- บาท /ลงนาม 

       8.6)  ผูป้ระกอบการส่งของ ด าเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

      8.7)  บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม 

       8.8)  บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย  

       8.9)  ตรวจสอบความถูกต้องของฎกีา 

      8.10) บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงนิ 

       8.11)  แยกเอกสารการซ่อมที่เบิกจา่ยเรียบร้อยแล้วแตล่ะหน่วยงาน/สาขาเข้าแฟ้มตามประวัติ

การซ่อม 

 9. การตรวจสอบสัญญาเช่ารถ/สัญญาจ้าง 

     9.1)  รับสัญญาเชา่รถจากผู้จัดท าโครงการ 

     9.2)  ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา 

     9.3)  ลงนามพร้อมเสนอผูบ้ริหารลงนาม 

     9.4)  น าคืนเจ้าของโครงการ 

 10. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจัดซือ้จัดจา้ง/ เบิกจ่ายทั่วไป 
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      10.1)  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ว่ามีการด าเนินการตามขั้นตอนของ

ระเบียบพัสดุ  

        และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ มรภ.สวน

สุนันทา หรอืไม่ 

       10.2)  ส่งคืนต้นเรื่อง หากเอกสารที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ก็จะแจ้งและส่งคืนผู้เบิกให้กลับไป

แก้ไขใหถู้กต้อง 

       10.3)  น าฎีกาที่ถูกต้องครบถ้วนเสนอผู้บริหารคณะฯเซ็นอนุมัตติ่อไป 

 11.  การจัดท าบันทึกข้อความ 

       11.1)  พิมพ์บันทึกข้อความ รายงายขอซื้อ/ขอจา้ง 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

 2.4.1  ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

          ในการด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑป์ระจ าปีมกีระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ(เดิม) 

โดยขั้นตอนตา่ง ๆ ผูเ้ขียนได้วิเคราะห์แนวทางพัฒนา ดังตาราง 

 

 

 

แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์กิจกรรมที่ต้องกำรพัฒนำ 

กระบวนกำรบริหำรพัสดุ 

กิจกรรมกำรจัดท ำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ ำปี 

 

ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำน (เดิม) แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ส ารวจความต้องการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ 

แบบส ารวจความต้องการจัดซื้อ 

 

 

 

ท าวาระเข้าที่ประชุม

กรรมการบริหารคณะแจ้งให้

หัวหน้าสาขาวิชาส ารวจความ

ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ

สาขาวิชาเพื่อท าแบบส ารวจความ

ต้องการครุภัณฑ์ 

2. หน่วยงานภายในแจ้ง

ที่จะซือ้ครุภัณฑ ์

รายงานสรุปความตอ้งการ 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะครุภัณฑ์

และใบเสนอราคาเพื่อเสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

3. จัดท าค าขอเพื่อ

ก าหนดงบประมาณ

ประจ าปีในหน่วย

รายจ่ายครุภัณฑ ์

(อ้างองิจากราคา

มาตรฐานครุภัณฑส์ านัก

งบประมาณ) 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

เ มื ่อ ผู ้บ ร ิห า ร พ ิจ า รณ า อ น ุม ัต ิ 

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

FM-WM-02 
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4. ประสานกับงานแผน

เพื่อด าเนินงานตามแผน

ที่ตัง้ไว้ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดซือ้จัดจา้ง  

 

 

 

ด า เ น ิน ก า ร จ ัด ซื ้อ จ ัด จ ้า ง ต า ม

พระราชบัญญัติ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ . พ.ศ. 

๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)  กระบวนกำรบรหิำรพัสดุ 

 

 
 

 

 

 

 

บุคลากร/อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ ผูป้ระกอบการ คณะกรรมการตรวจรับ คณบดี/รองคณบดี/หวัหน้าส านักงาน กองคลัง อธิการบดี นาที ชม. วัน จุดควบคุม (control item)

ส ำรวจควำมต้องกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อน
ปีงบประมำณ

1 ร้อยละ 100 รำยงำนกำร
ประชุม

แจ้งควำมประสงค์ท่ีจะซ้ือครุภัณฑ์ 20 ร้อยละ 100 บันทึกใบแจ้ง
ควำมประสงค์

จัดท ำค ำขอเพ่ือก ำหนดงบประมำณประจ ำปีใน
หมวดรำยจ่ำยครุภัณฑ์ (อ้ำงอิงจำกรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ )

20 ร้อยละ 100 แบบฟอร์มค ำ
ขอเพ่ือก ำหนด
งบประมำณ
ครุภัณฑ์

ประสานกบัฝ่ายแผนเพ่ือด าเนินงานตามแผน

ทีต่ัง้ไว ้

15 ร้อยละ 100 แผนกำรจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
ประจ ำปี

W
I –

 F
A

 –
 F

P 
– 

PM
 –

 0
7 

 ก
าร

จัด
ท า

แผ
นจั

ดซื้
อค

รุภั
ณ

ฑ์
ปร

ะจ
 าปี

 

แบบฟอร์มค ำขอเพ่ือ
ก ำหนดงบประมำณ
ครุภัณฑ์

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน: กระบวนการบริหารพัสดุ

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง
รายละเอียด (งานที่สัมพนัธ)์ ระยเวลาในการด าเนินการ

ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส)

การวางแผน

แผนกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปี

ควำมถูกต้องของแผนกำรจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ประจ ำปี

แผนกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ประจ ำปี

บันทึกใบแจ้งควำมประสงค์ ควำมถูกต้องของบันทึกใบแจ้ง
ควำมประสงค์

บันทึกใบแจ้งควำมประสงค์

แบบฟอร์มค ำขอเพ่ือก ำหนด
งบประมำณครุภัณฑ์

ควำมถูกต้องของแบบฟอร์มค ำขอ
เพ่ือก ำหนดงบประมำณครุภัณฑ์

ผลลัพธ์

บันทึกผลกำรประชุม ควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม

การป ิบัตงิานทั่วไป  การตดัสนิ     เริ่มตน้   ส ิน้ส  ด   ม่ือป ิบัตงิานWork Intrucion   ดเ ื่อม ยง การสือ่สาร สายงาน  กั สายงานยอ้นก บั สายงานไปแ ะก บั

i.j.k
 มายเ  ด ันีวัด

FM-xx-yy

แบบ อร ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

        1 
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ส านกังาน ณะ/ภา ว ิา/สา าว ิา/แ ง้ วาม

ประสง  ที ่ะตอ้งการ ดัซือ้ ดั า้ง

15 ร้อยละ 100 บันทึกข้อควำม
 ใบแจ้งควำม
ประสงค์ท่ี
จะต้องกำร
จัดซ้ือ/จัดจ้ำง

แ ง้ผ ป้ระกอบการ ดัท า บเสนอรา า 10 ร้อยละ 100 ใบเสนอรำคำ

กรอกรายงาน อซือ้ /  อ า้ง 15 ร้อยละ 100 รำยงำนขอ
ซ้ือ/ขอจ้ำงท่ี

ถูกต้อง

บนัทกึ ออน มตัิ นระบบ ERP (PR)  บ ออน ญาต

ซือ้ /  า้ง / งนาม

15 ร้อยละ 100 ควำมถูกต้อง
ของใบขอ

อนุญำตซ้ือ/
จ้ำงในระบบ 

ERP

แนบ นงัสือสั่งซือ้สั่ง า้งกรณี วงเงินเกิน 

100,000.- บาท / งนาม

10 ร้อยละ 100 ควำมถูกต้อง
ของหนังสือ
ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง

ประสานงานผ ป้ระกอบการส่ง อง 10 ร้อยละ 100 ควำมถูกต้อง
ของใบส่งของ
 / ใบแจ้งหน้ี /
 ใบเสร็จรับเงิน

บนัทกึ อ้ม  เ า้ระบบ ERP น นา้ ปรแกรม บ

ตรว รบั (RE)

10 ร้อยละ 100 ควำมถูกต้อง
ของใบตรวจรับ
ในระบบ ERP 

(RE)

บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ ERP ใบเบิกจ่ำย (US)              10 ร้อยละ100 ควำมถูกต้อง
ของใบเบิกจ่ำย

ในระบบ 
ERP(US)

ตรว สอบ วามถ กตอ้ง อง กีา 10 ร้อยละ 100 ควำมถูกต้อง
ของฎีกำต่อ1 

เร่ือง

บนัทกึ นเอกสารส่งเบกิ า่ยการเงิน 10 ร้อยละ 100 ควำมถูกต้อง
ของเอกสำร
กำรส่งเบิก
กำรเงินท่ี
ถูกต้อง

บนัทกึ อ้ม  เ า้ระบบ ERP  น นา้ ปรแกรม

รบัเ า้  ัง ร ภณัฑ 

5 ควำมถูกต้องของเอกสำรตรวจรับ ร้อยละ 100 ใบลงทะเบียน
ทรัพย์สิน

บนัทกึ อ้ม  เ า้ระบบ ERP  น นา้ ปรแกรม

บนัทกึรบัทรพัย สิน อา้งเอกสาร ากระบบ ดัซือ้ ดั

 า้ง

10 ร้อยละ 100 เลขรับ
ทรัพย์สินใน
ระบบ ERP

 งทะเบยีนทรพัย สิน 5 ร้อยละ 100 เลขครุภัณฑ์ใน
ระบบ ERP

รวบรวม บเบกิ ร ภณัฑ 1 ร้อยละ 100 ใบเบิกครุภัณฑ์

ควำมถูกต้องของฎีกำต่อ 1 เร่ือง ฎีกำต่อ 1 เร่ือง

เอกสำรกำรส่งเบิกกำรเงินท่ี
ถูกต้อง

ควำมถูกต้องของเอกสำรกำรส่งเบิก
กำรเงินท่ีถูกต้อง

เอกสำรกำรส่งเบิก
กำรเงินท่ีถูกต้อง

หนังสือส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง

ใบส่งของ / ใบแจ้งหน้ี/
ใบเสร็จรับเงิน

ควำมถูกต้องของใบส่งของ/ใบแจ้ง
หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน

ใบส่งของ / ใบแจ้งหน้ี/
ใบเสร็จรับเงิน

ใบตรวจรับในระบบ ERP 
(RE)

ควำมถูกต้องของใบตรวจรับใน
ระบบ ERP (RE)

ใบตรวจรับในระบบ ERP 
(RE)

ใบเบิกจ่ำยในระบบ ERP 
(US)

ควำมถูกต้องใบเบิกจ่ำยในระบบ 
ERP (US)

หนังสือส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง ควำมถูกต้องของหนังสือส่ังซ้ือ/ส่ัง
จ้ำง

บันทึกข้อควำม ใบแจ้ง
ควำมประสงค์ท่ีจะต้องกำร
จัดซ้ือ/จัดจ้ำง

ควำมถูกต้องของบันทึกข้อควำม 
ใบแจ้งควำมประสงค์ท่ีจะต้องกำร
จัดซ้ือ/จัดจ้ำง

ใบแจ้งควำมประสงค์จัดซ้ือ/จ้ำง

ใบเสนอรำคำ ควำมถุกต้องของใบเสนอรำคำ ใบเสนอรำคำ

รำยงำนขอซ้ือ/ขอจ้ำง ควำมถูกต้องของรำยงำนขอซ้ือ / 
ขอจ้ำง

รำยงำนขอซ้ือ/ขอจ้ำง

ใบขออนุญำตซ้ือ/จ้ำงใน
ระบบ ERP (PR)

ควำมถูกต้องใบขออนุญำตซ้ือ/จ้ำง
ในระบบ ERP (PR)

ใบขออนุญำตซ้ือ/จ้ำงใน
ระบบ ERP (PR)

W
I –

 F
A 

– 
FP

 –
 P

M
 –

 0
1 

  ก
ำร

จัด
หำ

พัส
ดุ-

จัด
ซื้อ

จัด
จ้ำ

งผ่
ำน

ระ
บบ

ER
P 

(โด
ยวิ

ธีต
กล

งร
ำค

ำ)

ใบเบิกจ่ำยในระบบ ERP 
(US)

ฎีกำต่อ 1 เร่ือง

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ควำมถูกต้องของทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์

5

ระบบ ERP ในหน้ำ
โปรแกรมรับเข้ำคลังครุภัณฑ์

ใบลงทะเบียนทรัพย์สิน

เลขครุภัณฑ์ในระบบ ERP

ใบเบิกครุภัณฑ์

ควำมถูกต้องของกำรลงทะเบียน
ทรัพย์สิน

ควำมถูกต้องของเลขครุภัณฑ์ใน
ระบบ ERP

ควำมถูกต้องของใบเบิกครุภัณฑ์

ระบบ ERP ในหน้ำ
โปรแกรมรับเข้ำคลัง

ครุภัณฑ์

เลขรับทรัพย์สินในระบบ 
ERP

เลขครุภัณฑ์ในระบบ ERP

ใบเบิกครุภัณฑ์

ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์

W
I –

 F
A 

– 
FP

 –
 P

M
 –

 0
3 

 ก
าร

ออ
กเ

ลข
ครุ
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ท าทะเบยีน  ม ร ภณัฑ 

         2

                    
                 

           

       

              
       ERP

          

                      
                  

        1

                
                  PR   
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รวบรวมบนัทกึการ ออน ญาตซอ่ม / ซอ่ม รัง้ที่ 15 ร้อยละ 100 บันทึก
ข้อควำมกำร
แจ้งซ่อม

แ ง้ผ ป้ระกอบการ ดัท า บเสนอรา า 10 ร้อยละ 100 ใบเสนอรำคำ

กรอกรายงาน อซือ้ /  อ า้ง 15 ร้อยละ 100 รำยงำนขอซ้ือ
ขอจ้ำง

บนัทกึ ออน มตัิ นระบบ ERP (PR)  บ ออน ญาต

ซือ้ /  า้ง / งนาม

15 ร้อยละ 100 ใบขออนุญำต
จ้ำงในระบบ 

ERP (PR)

แนบ นงัสือสั่งซือ้สั่ง า้งกรณี วงเงินเกิน 

10,000.- บาท / งนาม

10 ร้อยละ 100 หนังสือส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้ำง

ประสานงานผ ป้ระกอบการส่ง อง 10 ร้อยละ 100 ใบส่งของ / 
ใบแจ้งหน้ี

บนัทกึ อ้ม  เ า้ระบบ ERP น นา้ ปรแกรม บ

ตรว รบั (RE)

10 ร้อยละ 100 ใบตรวจรับใน
ระบบERP

บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ ERP ใบเบิกจ่ำย (US)              10 ร้อยละ 100 ใบเบิกจ่ำยใน
ระบบERP

ตรว สอบ วามถ กตอ้ง อง กีา 10 ร้อยละ 100 ฎีกำกำรซ่อม 1
 เร่ือง

บนัทกึ นเอกสารส่งเบกิ า่ยการเงิน 10 ร้อยละ 100

เอกสำรส่งเบิก
กำรเงิน

20 ร้อยละ 100 แฟ้มประวัติ
กำรซ่อม
ครุภัณฑ์แต่ละ
หน่วยงำน

ส ารว  ร ภณัฑ ประ  าปี 1 บันทึกรำยงำนส ำรวจครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 บันทึกรำยงำน
ส ำรวจครุภัณฑ์

รายงานวสัด ประ  าปีต่อ วั นา้ส่วนรา การ 15 บันทึกรำยงำนวัสดุ ร้อยละ 100 บันทึกรำยงำน
วัสดุ

บนัทกึ ออน มตัิแต่งตัง้ ณะกรรมการตรว สอบ

การรบั- า่ยพัสด 

15 ร้อยละ 100 ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ตรวจรับ-จ่ำย
พัสดุ

บนัทกึ ออน มตัิแต่งตัง้ ณะกรรมการ  า น่ายพัสด 15 ร้อยละ 100 ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
จ ำหน่ำยพัสดุ

บนัทกึรายงานการ  า น่ายต่อ วั นา้ส่วนรา การ 15 บันทึกรำยงำนกำรจ ำหน่ำย ร้อยละ 100 บันทึกรำยงำน
กำรจ ำหน่ำย

รวม 25 2 59 ร้อยละ 100

หมายเหตุ           ผู้จัดท า     นายนายกิตติพงศ์  อิสรานุเทพ

 2.  ก าหนดให้ 1 วัน = 7  ช่ัวโมงท าการ                  (ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ) ผู้อนุมัติ ผศ.ดร. เอกพงศ์  อินเก้ือ

 3.  ก าหนดให้ 1 คน ท างาน 230 วัน/ปี ต าแหน่ง คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันท่ี    ......../....../………/………….

แผนการ
จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์
ประจ าปี

ฎีกำกำรซ่อม 1 เร่ือง ควำมถูกต้องของฎีกำต่อ 1 เร่ือง

ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี ควำมถูกต้องของใบส่งของ/ใบแจ้ง
หน้ี

ใบตรวจรับในระบบ ERP 
(RE)

ควำมถูกต้องใบตรวจรับในระบบ 
ERP (RE)

ใบขออนุญำตจ้ำงในระบบ 
ERP (PR)

ควำมถูกต้องใบขออนุญำตจ้ำงใน
ระบบ ERP (PR)

หนังสือส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง ควำมถูกต้องของหนังสือส่ังซ้ือ/ส่ัง
จ้ำง

บันทึกข้อควำมกำรแจ้งซ่อม ควำมถูกต้องของบันทึกข้อควำม
กำรแจ้งซ่อม

บันทึกข้อควำมกำรแจ้งซ่อม

WI
 – 

FA
 – 

FP
 – 

PM
 – 

08
  ก

ารจั
ดท

 าท
ะเบี

ยน
ปร

ะวัติ
ครุภั

ณฑ์

แยกเอกสารการซอ่มทีเ่บกิ า่ยเรยีบรอ้ยแ ว้แต่ ะ

 น่วยงาน/สา าเ า้แ ้มตามประวตัิการซอ่ม

เอกสำรกำรส่งเบิกกำรเงิน ควำมถูกต้องของเอกสำรส่งเบิก
กำรเงิน

ใบเบิกจ่ำยในระบบ ERP 
(US)

ควำมถูกต้องใบเบิกจ่ำยในระบบ 
ERP (US)

ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี

ใบตรวจรับในระบบ ERP 
(RE)

ใบขออนุญำตจ้ำงในระบบ
 ERP (PR)

หนังสือส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง

ใบเสนอรำคำ

แบบฟอร์มรำยงำนขอซ้ือ/
ขอจ้ำง

ควำมถูกต้องของรำยงำนขอซ้ือ/ขอ
จ้ำง

รำยงำนขอซ้ือ/ขอจ้ำง

รวบรวมตน้เรือ่งการ  า น่ายพัสด ทัง้ มดเ า้แ ้ม

เอกสำรกำรส่งเบิกกำรเงิน

แฟ้มประวัติกำรซ่อม
ครุภัณฑ์แต่ละหน่วยงำน

ควำมถูกต้องแฟ้มประวัติกำรซ่อม
ครุภัณฑ์แต่ละหน่วยงำน

แฟ้มประวัติกำรซ่อม
ครุภัณฑ์แต่ละหน่วยงำน

ใบเบิกจ่ำยในระบบ ERP 
(US)

ฎีกำกำรซ่อม 1 เร่ือง

ใบเสนอรำคำ ควำมถุกต้องของใบเสนอรำคำ

WI
 – 

FA
 – 

FP
 – 

PM
 – 

04
  ก

ารจ
 าห

น่า
ยพั

สดุ

15

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

         ผู้ควบคุม  นางสาวชญาภา  แจ่มใส        

                (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)            

บันทึกรำยงำนส ำรวจ
ครุภัณฑ์

บันทึกรำยงำนกำรจ ำหน่ำย

แฟ้มต้นเร่ืองกำรจ ำหน่ำย

แผนการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ประจ าปี

ตัวช้ีวัด (KQI) 
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 แฟ้มต้นเร่ือง
กำรจ ำหน่ำย

ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจ ำหน่ำย

พัสดุ

ค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจรับ-

จ่ำยพัสดุ

บันทึกรำยงำนวัสดุ

ควำมถูกต้องของบันทึกรำยงำน
ส ำรวจครุภัณฑ์

ควำมถูกต้องของบันทึกรำยงำนวัสดุ

ควำมถูกต้องของบันทึกแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุ

บันทึกขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจรับ-

จ่ำยพัสดุ

บันทึกแต่งต้ังคณะกรรมกำร
จ ำหน่ำยพัสดุ

ควำมถูกต้องของบันทึกขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับ-จ่ำย

พัสดุ

ควำมถูกต้องของบันทึกรำยงำน
กำรจ ำหน่ำย

ควำมถูกต้องของกำรจ ำหน่ำยพัสดุแฟ้มต้นเร่ืองกำรจ ำหน่ำย
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2.4.2 แบบฟอร์มแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำน (ใหม่) 

 

 

วิธีกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรมกระบวนกำรบริหำรพัสดุ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 

1. ส ารวจความ

ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 

กองนโยบายและแผนได้มอบหมายใหค้ณะศลิปกรรมศาสตร์ ด าเนินการ

ส ารวจความตอ้งการการจัดซือ้ครุภัณฑ์ 

2. หนว่ยงานภายใน

แจ้งที่จะซือ้ครุภัณฑ์ 

 

นักวิชาการพัสดุได้รับข้อมูลความตอ้งการครุภัณฑ์จากทางสาขาวิชา 

3. จัดท าค าขอเพื่อ

ก าหนดงบประมาณ

ประจ าปีในหน่วย

รายจ่ายครุภัณฑ ์

(อ้างองิจากราคา

มาตราฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ) 

 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการจัดท าค าขอครุภัณฑเ์พื่อก าหนดงบประมาณ

ประจ าปีในหน่วยรายจ่ายครุภัณฑ์ 

4. ประสานกับฝา่ย

แผนเพื่อด าเนินตาม

แผนที่ตั้งไว้ 

 

นักวิชาการพัสดุ ประสานข้อมูลกับฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อ

น าข้อมูลไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. ส านักงานคณบดี/

สาขาวิชา/แจ้งความ

ประส่งที่ตอ้งการจัดซื้อ

จัดจา้ง 

 

นักวิชาการพัสดุได้รับข้อมูลความตอ้งการครุภัณฑ์จากส านักงานคณบดี

และสาขาวิชา 

FM-WM-01 
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6. แจ้งผูป้ระกอบ

จัดท าใบเสนอราคา 

 

นักวิชาการพัสดุแจ้งผู้ประกอบการจัดท าใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ

เสนอค าขอครุภัณฑ์ 

7. จัดท าบันทึกรายงาน

ขอซือ้ / ขอจา้ง 

นักวิชาการพัสดุจัดท าบันทึกรายงานขอซือ้ขอจ้าง 

8. บันทึกขออนุมัตใิน

ระบบ ERP (PR) ใบขอ

อนุญาตซือ้/จ้าง/ลง

นาม (กรณีเกิน 

50,000 บาท อธิการ

เป็นคนลงนาม) 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการบันทึกขออนุมัตใินระบบ ERP 

9. จัดท าบันทึก

ข้อความรายงานผล

พิจารณาจัดซื้อจัดจา้ง 

เสนออธิการบดี ลง

นาม (กรณีวงเงนิเกิน 

100,000 บาท) 

นักวิชาการพัสดุจัดท าบันทึกข้อความรายงานผลพิจารณาจัดซื้อจัดจา้ง 

10. จัดท าหนังสือสั่งซื้อ

สั่งจา้ง กรณีวงเงนิเกิน 

100,000 บาท เสนอ

อธิการบดีลงนาม 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการจัดท าหนังสอืสั่งซื้อสั่งจา้ง ในกรณีที่วงเงินเกิน 

100,000 บาท 

11. แจ้งผูป้ระกอบการ

ส่งของ 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการ ประสานผูป้ระกอบการเพื่อน าส่งของตามที่ตก

ลง 

12. บันทึกเข้าระบบ 

ERP (RE) ใบตรวจรับ/

กรรมการตรวจรับลง

นาม 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ ERP (RE) 
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13. บันทึกเข้าระบบ 

ERP (US) ใบเบิกจ่าย/

ลงนาม 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฏีกาเบิกจ่ายใน

เอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 

14. ตรวจสอบความถูก

ต้องของฎีกาเบิกจ่าย

ในเอกสารเบิกจ่าย

การเงนิ 

 

นักวิชาการพัสดุด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาในเอกสารส่ง

เบิกจ่ายการเงิน 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำน 

 

3.1 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

     กำรจัดท ำแผนครุภัณฑ์ประจ ำปี มีเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนดังน้ี 

      1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไข

เพิ่มเติม 

      2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และแก้ไขเพิ่มเติม 
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บทท่ี 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

  มีการจัดท าหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายะ

ละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย 

สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ

ของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อ

พัสดุ ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าแผนครุภัณฑ์ประจ าปี ฝ่ายคลังและพัสดุ ต้องศึกษากฏ ระเบียบให้เข้าใจถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีด าเนนิการ ดังนี้ 

      1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไข

เพิ่มเติม 

      2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และแก้ไขเพิ่มเติม 

 

4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

      การจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี ฝ่ายคลังและพัสดุ ด าเนินการด้วยเอกสาร และได้บันทึกข้อมูล

ลงในระบบ ERP และท าบันทึกข้อความในระบบออนไลน์ E-office ด้งรายละเอียดดังนี้ 

      4.2.1  ส ารวจความตอ้งการครุภัณฑ ์โดยให้สาขาวิชาส่งรายละเอียดครุภัณฑเ์พื่อสบืราคา 

      4.2.2  จัดท าค าขอเพื่อก าหนดงบประมาณในหน่วยรายจา่ยครุภัณฑ์ (อ้างอิงจากราคามาตราฐาน

ครุภัณฑส์ านักงบประมาณและสืบราคา) 

      4.2.3  ประสานงานกับฝา่ยแผนเพื่อด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ 
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      4.2.4  ด าเนินการจัดซื้อตามแผนที่ตัง้ไว้ โดยท าบันทึกข้อความรายงานขอซือ้  
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4.2.5  บันทึกข้อมูลใบขออนุญาตจัดซือ้/จัดจ้าง ในระบบ ERP 
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4.2.6  แจ้งผูป้ระกอบการส่งของ และบันทึกข้อมูลใบตรวจรับ ในระบบ ERP 
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4.2.7  บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องของฎกีาเบิกจ่ายในเอกสาร

เบิกจ่ายการเงิน 
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บทที่ 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 การด าเนินงานในการจัดท ากระบวนการบริหารพัสดุมีข้อจ ากัด และอุปสรรคใน 

การปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าชา้จงึท าให้

การจัดหาข้อมูลความต้องการครุภัณฑข์อง

หนว่ยงานไม่ทันกับการคีย์งบประมาณประจ าปี

ท าให้ตอ้งโอนงบซือ้ครุภัณฑภ์ายหลัง 

 

- น างบประมาณคาดว่าจะได้รับ มาจัดสรรก่อน

เพื่อให้สามารถจัดหาข้อมูลความตอ้งการ

ครุภัณฑไ์ด้เร็วขึน้ และทันกับการคีย์งบประมา

ประจ าปี 

2. ครุภณัฑบ์างรายการไม่สามารถจัดซือ้ได้

เนื่องจากไม่มีข้อมูลผูข้ายหรอืตัวแทนจ าหน่าย 

 

- ศกึษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตหรอืสอบถาม

หนว่ยงานที่เคยจัดซือ้เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

3. สาขาวิชาส่งขอ้มูลความต้องการครุภัณฑล์่าช้า 

 

 

 

- ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าสาขาวิชาในส่ง

ข้อมลูความต้องการครุภณัฑแ์ละก าหนดเวลา

การส่งให้ชัดเจน 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

 

พระรำชบญัญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ภำคผนวก ข 

 

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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