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คํานํา 
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เกี่ ยวของ 6)  ขอ กําหนดที่สํ าคัญของกระบวนการ 7 )  กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบั ติงาน  
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ 
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1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุ ฝายคลังและพัสดุ สําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารพัสดุ ฝาย
คลังและพัสดุ ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการบริหารพัสดุ ฝายคลังและพัสดุ ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครอบคลุมต้ังแตขั้นตอนต้ังแต  ขั้นตอนการตรวจเอกสารโครงการ    การ
จัดทํารายงานขออนุญาตจัดซื้อ จัดจาง การจัดทําใบสั่งซือ้สั่งจาง  การจัดทําใบตรวจรับ  และจัดทําใบ
บันทึกเบิกจาย ในระบบ ERP  

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตรที่เปนแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่มุงเนนใหภารกิจเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค และมีผลเช่ือมโยงสูผลลัพธที่
มหาวิทยาลัยราชตองการใหแกผูรับบริหาร 

ยุทธศาสตร หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังน้ัน จุดหมายจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญย่ิงในการจัดทํายุทธศาสตร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนดจุดหมายของหนวยงานใหชัดเจน
เพ่ือใหยุทธศาสตรที่ไดออกมาน้ันตรงตามความตองการ และดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน การกําหนดพันธกิจ
สามารถทําไดโดยนําภารกิจ (หรือหนาที่ความรับผิดชอบ) แตละขอที่หนวยงานไดรับมอบหมายต้ังแต
แรกกอต้ัง มาเปนแนวทาง ทั้งน้ี ผูจัดทําตองกําหนดใหชัดเจนวาพันธกิจแตละขอมีความหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแคไหน และแตละขอมีความแตกตางกันอยางไร เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในขั้นตอนตอไปเปนไปอยางสะดวกและถูกตอง 

วิสัยทัศน หมายถึง สิ่งที่เราตองการใหหนวยงานเปนภายในกรอบระยะเวลาหน่ึง ๆ โดย
จัดทําวิสัยทัศนของหนวยงาน ควรกระทําเมื่อไดกําหนดพันธกิจของหนวยงานเปนที่เรียบรอยแลว
จากน้ัน จึงนําพัฒนากิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม วาหนวยงานจัดตองดําเนินการในเรื่องใดบาง
และเพ่ือใหหนวยงานสามารถบรรลุพันธกิจไดครบถวนทุกขอ หนวยงานตองมีความเปนเลิศในดานใด
หรือควรมุงเนนไปในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น
ยุทธศาสตรน้ี สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอน้ัน
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หนวยงานตองการดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนที่เรียน
รอยแลว ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เปาประสงค หมายถึง สิ่งที่หนวยงานปรารถนาจะบรรลุ     โดยตองนําประเด็นยุทธศาสตร
มาพิจารณาวา หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลว 
ใครเปนผูไดรับผลประโยชน และไดรับประโยชนอยางไร 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบงช้ีวาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคที่วาง
ไวไดหรือไม ขั้นตอนน้ี เราจะตองพิจารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงช้ีดังกลาว ในการกําหนดคาเปาหมาย
ในลําดับตอไป 

คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวช้ีวัดความสําเร็จ ที่หนวยงานตองการบรรลุ
ขั้นตอนน้ี เปนขั้นตอนของการกําหนด หรือ ระบุวาในแผนงานน้ัน ๆ หนวยงานตองการทําอะไร ใหได
เปนจํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย 

กลยุทธ หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค โดยกลยุทธน้ีจะ
กําหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical success factors) เปนสําคัญ กลาวคือ
ตองพิจารณาวาในการที่จะบรรลุเปาประสงคขอหน่ึง ๆ น้ัน มีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และ
เราจําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดน้ันได 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
หนวยงานระดับกรม หรือเมื่อดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามที่ กําหนด ซึ่งจะนําไปสู
ความสําเร็จของเปาหมายการใหบริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือ
การใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐ
จัดทําบริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Provider) ใหกับประชาชนเปาหมายตามความ
ตองการของรัฐบาลในฐานะผูซื้อบริการ (Service purchaser) ใหกับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ
ใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพ่ือนําไปใชในการใหบริการแกองคกร
ภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง
คาใชจายตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระรา
บัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจาย
เพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจาย ตามหลักเกณฑจําแนกประเภทรายจาย
ที่สํานักงบประมาณกําหนด ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจายอ่ืน 

งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ไดแก 
รายจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะดังกลาว 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดไวจายเพ่ือเปนคาบํารุงหรือชวยเหลือสนับสนุน
การดําเนินงานของหนวยงาน และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจายในงบรายจายน้ี 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ  
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 

1. กําหนดแนวทางและคูมือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วิเคราะห 
   ติดตามและเรงรัดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินไปอยาง 
   มีประสิทธิภาพ 
2. ประเมินระบบการจัดการ และทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

1) พิจารณาวงเงินอนุมัติในการเบิกจายการจัดซื้อจัดจาง ไมเกิน 
    150,000 บาท 
2) ควบคมุการปฏิบัติงานพัสดุ 
   -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3) พิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
    งานพัสดุ   

หัวหนาภาค/หัวหนาสาขา/
เจาของโครงการ 

1) พิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
   หลักฐานการเบิกจายในระบบ ERP และลงนามขอเบิกจาย 

เจาหนาที่พัสดุ 1) ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ ตามงานตางๆ  
    -กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
    -กระบวนการควบคุมและจําหนาย 
    -กระบวนการเบิกจายในระบบ GFMIS 
    -กระบวนการจัดทําแผนจดัซื้อครุภัณฑประจําป 
2) ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 
   กับงานพัสดุ 
3) ถายทอดความรูดานงานพัสดุ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา 
   ในการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ และ มีคูมือการ 
   ปฏิบัติงาน 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 1) ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายตาม 

    ประเภทตางๆ และบันทึกเอกสารในระบบ ERP พรอมทั้งเสนอ 

    เอกสารใหผูบริหารพิจารณา ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับ 

    มอบหมาย เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ 

    ผูรับบริการ 

2) ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ 

    ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

3) ถายทอดความรูดานการเงิน เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ 
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ :  
1) ผูประกอบการ  บริษัท รานคาท่ีสงวัสดุ อุปกรณ 
2) หนวยงานมหาวิทยาลัย  
 

 
1) รายละเอียดของพัสดุท่ีนํามาใชใน
การเรียน 
    การสอน 
2) ไดพัสดุตรงความตองการ ถูกตอง
และ 
   ทันเวลา 

ผูรับบริการ : บุคลากร ไดพัสดุตรงความตองการ ถูกตองและ
ทันเวลา 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะ และมหาวิทยาลัย ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

คูความรวมมือ : ผูประกอบการ 
ชวยดําเนินการใหไดพัสดุ ถูกตองและ
ตรงตามความตองการของหนวยงาน 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 

 การบริหารงบประมาณ ประกอบไปดวย การทําคําของบประมาณรายจาย การเบิกจาย
งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจายและการปฏิบัติการ ตลอดจนการลงบัญชี ซึ่งมีระเบียบ 
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการเบิกจายงบประมาณ 
2. ระเบียบสํานักงบประมาณวาดวยการบริหารงบประมาณ 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 
 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 

 ขอกําหนดที่สําคัญ  ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 

ผูสง
มอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

1.การตรวจสอบโครงการ      

2.รายงานขออนุญาตจัดซ้ือ/จัดจางใน 
   ระบบ ERP 

     

3.การจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง      
4.การตรวจรับพัสดุ ในระบบ ERP      

5.การบันทึกเบิกจาย ในระบบ ERP      
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7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP) 
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
กระบวนการบริหารพัสดุ 

คําจํากัดความ  การจดัซื้อจัดจางไดถกูตอง ตามระเบียบ สงทันเวลาและสถานที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1 การตรวจเอกสารโครงการ
จัดซื้อ จัดจาง 
 

40นาที/ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน 1 บันทึกขออนุมัติ
โครงการ/ ขอซ้ือวัสดุ
หรืองานจาง 
2. โครงการท่ีไดรับการ
อนุมัติจากคณบด ี
3 คําสั่งแตงตัง้ 
คณะกรรมการ
ดําเนินการในโครงการ 
4 คําสั่งเดินทางไป

ราชการ (ในกรณีท่ี

เดินทางออก นอก

สถานท่ีราชการ) 

2 การจัดทํารายงานขออนุญาต จัดซ้ือ/
จัดจางใน ระบบ ERP 

60นาที/ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน บันทึกรายงานขอ
อนุญาต จัดซ้ือ/จัดจาง 
ในระบบ ERP (205PR) 

3 การจัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง (กรณีเกิน 
100,000 บาท) 

20นาที/ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง ตาม 
แบบฟอรมพัสดุ 
มหาวิทยาลัย 

4 การจัดทําใบตรวจรับพัสด ุในระบบ 
ERP 

30นาที/ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใน
ระบบ ERP(205RE) 

5 จัดทําใบบันทึกเบิกจาย กรณี จัดซ้ือ 
จัดจาง ในระบบERP 

88นาที/ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ/การเงิน บันทึกเบิกจาย จัดซ้ือ
จัด จาง ในระบบ 
ERP(205US) 
 

 

 
7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน  

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
FM-…..-01 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 ตามหลักเกณฑการวัดและตัวช้ีวัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 
      7.4.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
      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. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
   1. รอยละของเอกสารการจัดซื้อ จัดจางที่ตี กลับใหแกไข (≥ รอยละ 5.00) 

 
9. ระบบตดิตามประเมินผล 
    การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ น้ัน มีระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

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

ตุลาคม รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

คณบดี 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

คณบดี 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผลก า ร ดํ า เ นิ น ง านข อ ง
กระบวนการ 
 

มีนาคม, กันยายน ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 
 

มีนาคม, กันยายน ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

 และประกัน
คุณภาพ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

ตุลาคมของปถดัไป รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

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 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสด ุ

 
1. ผูชวยศาตราจารย อดิศัย โทวิชา           รองคณบดีฝายบริหาร 

2. อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

2. นางกอบกูล      ขําสุวรรณ  หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 

3. นายอําพระ      ชิราพฤกษ  นักวิชาการพัสดุ 

4. นางสาวจีรนันท  ปตตพงษ  นักวิชาการเงินและงบประมาณ 

5. นางมาลี          ทองพิมพ  พนักงานพิมพดีด ส.3 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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