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คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
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8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ
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1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุ ฝายคลังและพัสดุ สําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารพัสดุ ฝาย
คลังและพัสดุ ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการบริหารพัสดุ ฝายคลังและพัสดุ ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนตั้งแต ขั้นตอนการตรวจเอกสารโครงการ การ
จัดทํารายงานขออนุญาตจัดซื้อ จัดจาง การจัดทําใบสั่งซือ้ สั่งจาง การจัดทําใบตรวจรับ และจัดทําใบ
บันทึกเบิกจาย ในระบบ ERP

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย
แผนงบประมาณ หมายถึ ง แผนงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร ที่ เป นแนวทางการจั ด สรร
ทรัพยากรที่ มุ งเน นให ภารกิ จ เกิ ดผลสํ า เร็จบรรลุตามวัตถุ ประสงค และมีผ ลเชื่อมโยงสูผ ลลัพธ ที่
มหาวิทยาลัยราชตองการใหแกผูรับบริหาร
ยุทธศาสตร หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนดจุดหมายของหนวยงานใหชัดเจน
เพื่อใหยุทธศาสตรที่ไดออกมานั้นตรงตามความตองการ และดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง
พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน การกําหนดพันธกิจ
สามารถทําไดโดยนําภารกิจ (หรือหนาที่ความรับผิดชอบ) แตละขอที่หนวยงานไดรับมอบหมายตั้งแต
แรกกอ ตั้ ง มาเป น แนวทาง ทั้ ง นี้ ผู จั ดทํ า ต อ งกํ า หนดให ชัด เจนว าพั น ธกิ จ แต ล ะข อ มี ค วามหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแคไหน และแตละขอมีความแตกตางกันอยางไร เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในขั้นตอนตอไปเปนไปอยางสะดวกและถูกตอง
วิสัยทัศน หมายถึง สิ่งที่เราตองการใหหนวยงานเปนภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดย
จัดทําวิสัยทัศนของหนวยงาน ควรกระทําเมื่อไดกําหนดพันธกิจของหนวยงานเปนที่เรียบรอยแลว
จากนั้น จึงนําพัฒนากิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม วาหนวยงานจัดตองดําเนินการในเรื่องใดบาง
และเพื่อใหหนวยงานสามารถบรรลุพันธกิจไดครบถวนทุกขอ หนวยงานตองมีความเปนเลิศในดานใด
หรือควรมุงเนนไปในทิศทางใด
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร นี้ สามารถทํ า ได โ ดยการนํ า พั น ธกิ จ แต ล ะข อ มาพิ จ ารณาว า ในพั น ธกิ จ แต ล ะข อ นั้ น
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หนวยงานตองการดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนที่เรียน
รอยแลว ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
เปาประสงค หมายถึง สิ่งที่หนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนําประเด็นยุทธศาสตร
มาพิจารณาวา หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลว
ใครเปนผูไดรับผลประโยชน และไดรับประโยชนอยางไร
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบงชี้วาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคที่วาง
ไวไดหรือไม ขั้นตอนนี้ เราจะตองพิจารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงชี้ดังกลาว ในการกําหนดคาเปาหมาย
ในลําดับตอไป
คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่หนวยงานตองการบรรลุ
ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนของการกําหนด หรือ ระบุวาในแผนงานนั้น ๆ หนวยงานตองการทําอะไร ใหได
เปนจํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย
กลยุทธ หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงค โดยกลยุทธนี้จะ
กําหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical success factors) เปนสําคัญ กลาวคือ
ตองพิจารณาวาในการที่จะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่ง ๆ นั้น มีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และ
เราจําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดนั้นได
เป า หมายการให บ ริ ก ารหน ว ยงาน หมายถึ ง ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานของ
หน ว ยงานระดั บ กรม หรื อ เมื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ผลผลิ ต /โครงการตามที่ กํ า หนด ซึ่ ง จะนํ า ไปสู
ความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการ
ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือ
การใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐ
จัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Provider) ใหกับประชาชนเปาหมายตามความ
ตองการของรัฐบาลในฐานะผูซื้อบริการ (Service purchaser) ใหกับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ
ใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแกองคกร
ภายนอกหนว ยงานหรื อ ประชาชน โดยมี ตั วชี้ วั ด ผลสํ าเร็ จ ในเชิ งปริ ม าณ คุ ณ ภาพ เวลา รวมทั้ ง
คาใชจายตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระรา
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจาย
เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ
งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจาย ตามหลักเกณฑจําแนกประเภทรายจาย
ที่สํานักงบประมาณกําหนด ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ไดแก
รายจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะดังกลาว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดไวจายเพื่อเปนคาบํารุงหรือชวยเหลือสนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงาน และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจายในงบรายจายนี้
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
อธิการบดี/รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัย

บทบาทและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. กําหนดแนวทางและคูมือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วิเคราะห
ติดตามและเรงรัดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. ประเมินระบบการจัดการ และทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 1) พิจารณาวงเงินอนุมัติในการเบิกจายการจัดซื้อจัดจาง ไมเกิน
เทคโนโลยี
150,000 บาท
2) ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) พิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
งานพัสดุ
หัวหนาภาค/หัวหนาสาขา/ 1) พิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
เจาของโครงการ
หลักฐานการเบิกจายในระบบ ERP และลงนามขอเบิกจาย
เจาหนาที่พัสดุ
1) ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ ตามงานตางๆ
-กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
-กระบวนการควบคุมและจําหนาย
-กระบวนการเบิกจายในระบบ GFMIS
-กระบวนการจัดทําแผนจัดซื้อครุภัณฑประจําป
2) ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
กับงานพัสดุ
3) ถายทอดความรูดานงานพัสดุ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ และ มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน
1) ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายตาม
เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทตางๆ และบันทึกเอกสารในระบบ ERP พรอมทั้งเสนอ
เอกสารใหผูบริหารพิจารณา ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ผูรับบริการ
2) ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
3) ถายทอดความรูดานการเงิน เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ

ความตองการ

ผูสงมอบ :

1) ผูประกอบการ บริษัท รานคาที่สงวัสดุ อุปกรณ
2) หนวยงานมหาวิทยาลัย

ผูรับบริการ : บุคลากร
ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะ และมหาวิทยาลัย

1) รายละเอียดของพัสดุที่นํามาใชใน
การเรียน
การสอน
2) ไดพัสดุตรงความตองการ ถูกตอง
และ
ทันเวลา
ไดพัสดุตรงความตองการ ถูกตองและ
ทันเวลา
ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได
ชวยดําเนินการใหไดพัสดุ ถูกตองและ
ตรงตามความตองการของหนวยงาน

คูความรวมมือ : ผูประกอบการ

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
การบริหารงบประมาณ ประกอบไปดวย การทําคําของบประมาณรายจาย การเบิกจาย
งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจายและการปฏิบัติการ ตลอดจนการลงบัญชี ซึ่งมีระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการเบิกจายงบประมาณ
2. ระเบียบสํานักงบประมาณวาดวยการบริหารงบประมาณ
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดที่สําคัญ

1.การตรวจสอบโครงการ
2.รายงานขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจางใน
ระบบ ERP
3.การจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง
4.การตรวจรับพัสดุ ในระบบ ERP
5.การบันทึกเบิกจาย ในระบบ ERP

ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ
ผูสง
มอบ

ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/ คูความ
บริการ
สวนเสีย
รวมมือ

























กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ
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7. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.1 กระบวนการปฏิบตั งิ านที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)

7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ
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7.2 วิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
กระบวนการบริหารพัสดุ
คําจํากัดความ การจัดซื้อจัดจางไดถกู ตอง ตามระเบียบ สงทันเวลาและสถานที่
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

1 การตรวจเอกสารโครงการ
จัดซื้อ จัดจาง

40นาที/ฉบับ

เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน 1 บันทึกขออนุมัติ

2 การจัดทํารายงานขออนุญาต จัดซื้อ/
จัดจางใน ระบบ ERP

60นาที/ฉบับ

เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน บันทึกรายงานขอ

3 การจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีเกิน
100,000 บาท)

20นาที/ฉบับ

4 การจัดทําใบตรวจรับพัสดุ ในระบบ
ERP
5 จัดทําใบบันทึกเบิกจาย กรณี จัดซื้อ
จัดจาง ในระบบERP

30นาที/ฉบับ
88นาที/ฉบับ

โครงการ/ ขอซื้อวัสดุ
หรืองานจาง
2. โครงการที่ไดรับการ
อนุมัติจากคณบดี
3 คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินการในโครงการ
4 คําสั่งเดินทางไป
ราชการ (ในกรณีที่
เดินทางออก นอก
สถานที่ราชการ)

อนุญาต จัดซื้อ/จัดจาง
ในระบบ ERP (205PR)
เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ตาม
แบบฟอรมพัสดุ
มหาวิทยาลัย
เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใน
ระบบ ERP(205RE)
เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน บันทึกเบิกจาย จัดซื้อ
จัด จาง ในระบบ
ERP(205US)

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

รหัส
FM-…..-01

ชื่อแบบฟอรม
แบบฟอรมใบขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง (สํานักงานคณบดี)
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7.4 เอกสารอางอิง

7.4.1 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล
ขอ 35 (1) กําหนดใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย
งบประมาณ ตามหลักเกณฑการวัดและตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว
7.4.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
7.4.3 กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2545 ขอ 1(10) ติดตามวิเคราะห และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ เสนอตอคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ
และขอ 4 – ขอ 10(จ) ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ
7.4.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
7.4.5 แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. รอยละของเอกสารการจัดซื้อ จัดจางที่ตี กลับใหแกไข (≥ รอยละ 5.00)

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา ตุลาคม
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของ กระบวนการ
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คณบดี

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ ธันวาคม, มีนาคม,
ดําเนินงานของกระบวนการ
กันยายน

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คณบดี

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม มีนาคม, กันยายน
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล มีนาคม, กันยายน
การดํ า เนิ น งานของกระบวนการต อ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ให ข อ เสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ

ฝายแผนงานและประกัน รองคณบดี
คุณภาพ
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
ฝายแผนงานและประกัน รองคณบดี
คุณภาพ
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

5.
นํ า ข อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง มีนาคม, กันยายน
กระบวนการ

ฝายแผนงานและประกัน รองคณบดี
คุณภาพ
ฝายแผนงาน
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ
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กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ ตุลาคมของปถดั ไป รองคณบดีฝายแผนงาน
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
และประกันคุณภาพ
ปฏิบัติงาน

ผูกํากับ
และประกัน
คุณภาพ
คณบดี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ข
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
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คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบตั ิงานกระบวนการบริหารพัสดุ
1. ผูชวยศาตราจารย อดิศัย โทวิชา

รองคณบดีฝา ยบริหาร

2. อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

2. นางกอบกูล

ขําสุวรรณ

หัวหนาฝายคลังและพัสดุ

3. นายอําพระ

ชิราพฤกษ

นักวิชาการพัสดุ

4. นางสาวจีรนันท ปตตพงษ

นักวิชาการเงินและงบประมาณ

5. นางมาลี

พนักงานพิมพดีด ส.3

ทองพิมพ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Suan Sunandha Rajabhat University

