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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานกระบวนการบริหารพัสดุ ฝ่ายคลังและพัสดุ ครอบคลุมตั้งแต่ ขั้นตอนการตรวจ
เอกสารโครงการ การจัดท ารายงานขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  การจัดท าใบตรวจรับ  
และจัดท าใบบันทึกเบิกจ่าย ในระบบ ERP.ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สามารถน ากระบวนการ
บริหารพัสดุและการเงิน ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท า จะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือ
ฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      กุมภาพันธ์ 2565  
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1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน ฝ่ายคลังและ
พัสดุ ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารพัสดุและ
การเงิน ฝ่ายคลังและพัสดุ ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน ฝ่ายคลังและ
พัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมตั้งแต่ ขั้นตอนการตรวจเอกสารโครงการ  การ
จัดท ารายงานขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  การจัดท าใบตรวจรับ  และจัดท า  
ใบบันทึกเบิกจ่าย ในระบบ ERP  
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่มุ่งเน้นให้ภารกิจเกิดผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์            
ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้แก่ผู้รับบริหาร 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็น 
สิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ
สามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกก่อตั้ง มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็นภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดย
จัดท าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น จึงน าพัฒนากิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจัดต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น
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หน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียน
ร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ     โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์
มาพิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว 
ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว ในการก าหนดค่าเป้าหมาย
ในล าดับต่อไป 

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่าในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการท าอะไร ให้ได้
เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะ
ก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ
ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ และ
เราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับกรม หรือเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือ
การให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐ
จัดท าบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความ
ต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ
ให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กร
ภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จ าแนกประเภทรายจ่าย
ที่ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ 
งบรายจ่ายอื่น 

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
ดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดไว้จ่ายเพ่ือเป็นค่าบ ารุงหรือช่วยเหลือสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงาน และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 

1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
   ติดตามและเร่งรัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินไปอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 
2. ประเมินระบบการจัดการ และทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

1) พิจารณาวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 
    50,000 บาท 
2) ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ 
   -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3) พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
    งานพัสดุ   

หัวหน้าภาค/หัวหน้าสาขา/
เจ้าของโครงการ 

1) พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
   หลักฐานการเบิกจ่ายในระบบ ERP และลงนามขอเบิกจ่าย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1) ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ตามงานต่างๆ  
    -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
    -กระบวนการควบคุมและจ าหน่าย 
    -กระบวนการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
    -กระบวนการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี 
2) ศึกษาเก่ียวกับระเบียบพัสดุ และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
   กับงานพัสดุ 
3) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า 
   ในการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ และ มีคู่มือการ 
   ปฏิบัติงาน 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 1) ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายตาม 
    ประเภทต่างๆ และบันทึกเอกสารในระบบ ERP พร้อมทั้งเสนอ 
    เอกสารให้ผู้บริหารพิจารณา ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับ 
    มอบหมาย เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
    ผู้รับบริการ 
2) ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
    ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงิน เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ :  
1) ผู้ประกอบการ  บริษัท ร้านค้าที่ส่งวัสดุ อุปกรณ ์
2) หน่วยงานมหาวิทยาลัย  
 

 
1) รายละเอียดของพัสดุที่น ามาใช้
ในการเรียนการสอน 
2) ได้พัสดุตรงความต้องการ 
ถูกต้องและทันเวลา 

ผู้รับบริการ : บุคลากร 
ได้พัสดุตรงความต้องการ ถูกต้อง
และทันเวลา 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะ และมหาวิทยาลัย ถูกต้อง โปรงใส่ และตรวจสอบได้ 

คู่ความร่วมมือ : ผู้ประกอบการ 
ช่วยด าเนินการให้ได้พัสดุ ถูกต้อง
และตรงตามความต้องการของ
หน่วยงาน 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 การบริหารงบประมาณ ประกอบไปด้วย การท าค าของบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่า ย
งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติการ ตลอดจนการลงบัญชี ซึ่งมีระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 
 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่ง
มอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1.การตรวจสอบโครงการ      

2.รายงานขออนุญาตจดัซื้อ/จดัจ้างใน 
   ระบบ ERP 

     

3.การจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง      

4.การตรวจรับพัสดุ ในระบบ ERP      

5.การบันทึกเบิกจ่าย ในระบบ ERP      
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการบริหารพัสดุ 

ค าจ ากัดความ  การจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง ตามระเบียบ ส่งทันเวลาและสถานที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 การตรวจเอกสารโครงการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
 

40นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน 1 บันทึกขออนุมัติ
โครงการ/ ขอซื้อวัสดุ
หรืองานจ้าง 
2. โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณบด ี
3 ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
ด าเนินการในโครงการ 
4 ค าสั่งเดินทางไป
ราชการ (ในกรณีที่
เดินทางออก นอก
สถานท่ีราชการ) 

2 การจัดท ารายงานขออนุญาต 
จัดซื้อ/จดัจ้างใน ระบบ ERP 

60นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน บันทึกรายงานขอ
อนุญาต จัดซื้อ/จัดจา้ง 
ในระบบ ERP 
(205PR) 

3 การจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กรณี
เกิน 100,000 บาท) 

20นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตาม 
แบบฟอร์มพัสด ุ
มหาวิทยาลยั 

4 การจัดท าใบตรวจรับพัสดุ ในระบบ 
ERP 

30นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน ใบตรวจรับพสัดุ ใน
ระบบ ERP(205RE) 

5 จัดท าใบบันทึกเบิกจ่าย กรณ ี
จัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบERP 

88นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน บันทึกเบิกจ่าย จัดซื้อ
จัด จ้าง ในระบบ 
ERP(205US) 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการงานการเงิน 

ค าจ ากัดความ     ระบบการเบกิจ่ายเงิน มีความถูกต้อง แม่นย า สามารถตรวจสอบได้ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 การเบิกจ่ายค่าสอน 
- ค่าสอนเกินภาระงาน 12 

ชั่วโมง 
- ค่าสอนภาคพิเศษ 
- ค่าสอนอาจารย์พิเศษ 

30 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน - หนังสือขออนุมัติ
อาจารยผ์ู้สอน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้สอน 
- ตารางการเรียนการ
สอน 
- แบบฟอร์มใบลง

เวลาการปฏิบัติการ
สอน 

- หลักฐานการจ่ายเงิน 
FM 15/04(00) 

- สรุปจ านวน
นักศึกษาตาม
รายวิชาและกลุ่ม
เรียน 

2 เบิกจ่ายทั่วไป  
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา 
- การเบิกจ่ายค่า

สาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์, 
ค่าไปรษณีย์) 

- การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน
อบรม 

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการต่าง ๆ ของ
คณะฯ 

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมต่าง ๆ ของคณะฯ 

20 นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน - ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
- แบบบันทึกรายงาน
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
- แบบฟอร์มใบลงเวลา
การปฏิบัติงาน 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- แบบฟอร์มใบส าคญั
รับเงิน FM-15/25(00) 
- หนังสือขออนุมัติการ
อบรม 
- รายละเอียดการ
อบรม 
- ใบเสร็จคา่ใช้จ่ายใน
การอบรม 
- บันทึกอนุมัติเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
- หลักฐานการจ่ายเงิน 
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- ค าสั่งแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 
- ใบเซ็นชื่อของ
คณะกรรมการ 
- บันทึกอนุมัติจัด
ประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- ใบเสร็จคา่ใช้จ่าย 
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้า
ประชุม 

3 การยืมเงินทดรองราชการ 20นาที/ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน - บันทึกขออนุมัติไป
ราชการ 
- รายละเอียดการขอ
อนุมัติโครงการ 
- สัญญายืมเงิน FM 
15/12 (00) 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-SO 01-01 แบบฟอร์มใบขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง (ส านักงานคณบดี) 
FM-15/07(01) บันทึกขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร 
FM-15/07(00) ใบส าคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนวิทยากร) 

FM-FN-01 REV:01 บันทึกขออนุมัติค่าอาหาร 
FM-15/05(00) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
FM-15/06(00) แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
FM-15/20(00) ใบลงเวลาการปฏิบัติการสอน 
FM-15/04(00) หลักฐานการจ่ายเงิน 
FM-15/25(00) ใบส าคัญรับเงิน(ค่าสาธารณูปโภค) 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
      7.4.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล  
             ข้อ 35 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย 
             งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การวัดและตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
      7.4.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      7.4.3 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
              พ.ศ. 2545 ข้อ 1(10) ติดตามวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
              ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ  
              และข้อ 4 – ข้อ 10(จ) ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ 
      7.4.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
             พ.ศ.2560 
      7.4.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   1. ร้อยละของเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างที่ตี กลับให้แก้ไข (≥ ร้อยละ 5.00) 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
    การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน นั้น มรีะบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบด ี

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบด ี

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประ เมินผลการด า เนิ น งานของ
กระบวนการ 
 

มีนาคม, กันยายน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบด ี

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 
 

มีนาคม, กันยายน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบด ี

5. น า ข้ อ เ ส น อแ น ะ ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ 
 

มีนาคม, กันยายน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบด ี

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบด ี
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 15 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 16 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 17 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 18 

 
 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 19 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 20 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 21 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 22 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 23 

 
 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 24 

 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดแุละการเงิน 25 

 
คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน 

 
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฒาลศิา เนียมมณ ี          รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชินวฒัน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. นางกอบกูล      ข าสุวรรณ   หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 

4. นายอ าพร      ชิราพฤกษ์   นักวิชาการพัสดุ 

5. นางสาวจีรนันท์  ปัตตพงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นางมาลี          ทองพิมพ์   พนักงานพิมพ์ดีด ส.3 

7. นายอิทธิเชษฐ์  กาฬสุวรรณ   เจ้าหน้สที่บริหารงานทั่วไป 
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