คูมือการปฏิบัติงานของนางหนูทิพย เลิศนันทกิจ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1. ชืองาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอน
ทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.
แต่ไม่รวมถึงการดําเนินการในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทําคู่มือ
การปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าทีพัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2 เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ
5.3 เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี วสั ดุ
5.4 เจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามบัญชีหรื อทะเบียนคุม
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าทีพัสดุรับมอบพัสดุจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกเสนอ
ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกรายการพัสดุ
ในทะเบียน/บัญชี วสั ดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุ

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ทะเบียน/บัญชี วสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 3 ส่ วนที 2,3
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ)ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ตามทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

1

เจ้าหน้าทีพัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกเสนอ ผอ.สพท. เพือทราบและสังการ

ภายใน 1 วัน

3

เจ้าหน้าทีพัสดุบนั ทึกรายการพัสดุในทะเบียน/บัญชี /วัสดุ

ภายใน วัน

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
เจ้าหน้าทีพัสดุ ทีได้รับ

4

เจ้าหน้าทีพัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานทีเก็บพัสดุ

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

เวลาดําเนินการ
นาที

ผู้รับผิดชอบ

หมวด 3 ส่วนที 2, 3
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ ายพัสดุ)

1. ชืองาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอน
ทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
แต่ไม่รวมถึงการดําเนิ นการในระบบ GFMIS ซึงผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องจัดทํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การเบิก – จ่ ายพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าทีพัสดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ
5.2 เจ้าหน้าทีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ
รวมทังพัสดุทีมี
5.3 เจ้าหน้าทีพัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุผไู ้ ด้รับมอบหมาย
สังจ่ายพัสดุ
5.4 เจ้าหน้าทีพัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารทีเกียวข้อง
พร้อมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)

เจ้าหน้าทีพัสดุใน สพท.
จัดทําใบเบิกพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบรวมทังพัสดุทีมี

เจ้าหน้าทีพัสดุเสนอใบเบิกพัสดุหวั หน้าหน่วย
พัสดุผไู ้ ด้รับมอบหมายสังจ่ายสังจ่ายพัสดุ

เจ้าหน้าทีพัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู ้ อเบิกพัสดุ และบันทึก
ในเอกสารทีเกียวข้องพร้อมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ใบเบิกพัสดุ ทะเบียน/บัญชีวสั ดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 3 ส่ วนที 2
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ)ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องเป็ นระบบของขันตอนทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

เวลาดําเนินการ

1

เจ้าหน้าทีพัสดุใน สพท. จัดทําใบเบิกพัสดุ

2

เจ้าหน้าทีพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบรวมทังพัสดุทีมี

15 นาที

3

เจ้าหน้าทีพัสดุเสนอใบเบิกพัสดุให้หวั หน้าหน่วยพัสดุผไู้ ด้รับมอบหมาย สังจ่ายพัสดุ

20 นาที

4

เจ้าหน้าทีพัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผขู้ อเบิกพัสดุและบันทึกในเอกสารทีเกียวข้อง พร้อมเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

นาที

ภายใน 1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าทีพัสดุ เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เจ้าหน้าทีพัสดุ เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
หน.หน่วยพัสดุ ทีได้รับ
เจ้าหน้าทีพัสดุ

หมวด 3 ส่วนที 2
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)

1. ºÉ°µ
µ¦ª»¤¡´» (µ¦¥º¤¡´»)
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¥º¤¡´» ¼o°Á}¦³µ¤ ´Ê°¸É¦³Á¸¥Îµ®
3. °Á  °µ
µ¦¥º¤¡´» ¦³°oª¥ µ¦¥º¤Â¨³µ¦ª»¤ÂnÅ¤n¦ª¤¹µ¦ÎµÁ·µ¦
Ä¦³ GFMIS ¹É¼o·´·µ³o°´Îµ¼n¤º°µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ
4. ÎµÎµ´ªµ¤
5. ´Ê°µ¦·´·µ
µ¦¥º¤¡´»
5.1 ¼o¥º¤ÎµÄ¥º¤n°Áoµ®oµ¸É¼o¦´ ·°
5.2 Áoµ®oµ¸É ¦ª°Ä¥º¤µ¤®¨´Ár
5.3 ´¹Á° °.¡. ´Éµ¦
5.4 Áoµ®oµ¸Éª»¤µ¦¥º¤ µ¦nº¡´»Ä®oÁ}Åµ¤Îµ®
5.5 Áoµ®oµ¸É´ ¹Á°µ¦µ¦¥º¤/µ¦nºÄÁ°µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o°
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
การยืมพัสดุ
ผูย้ มื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที

ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

ไม่ถูกต้อง
บันทึกเสนอ
ผอ.สพท. สังการ
ถูกต้อง
ควบคุมการยืม การส่ งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกําหนด

บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 ใบยืมพัสดุ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด ส่ วนที
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ)
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและพัสดุ
มาตรฐานคุณภาพงาน : เพือให้การจัดหาพัสดุทนั ตามกําหนดเวลาทีต้องการใช้และดําเนินการจัดซือ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

1

ผูย้ มื ทําใบยืมต่อเจ้าหน้าที

0 นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ

2

เจ้าหน้าทีตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์

0 นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ

นาที

ผอ.สพท.

ไม่ถูกต้อง
3

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. สังการ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
173
กลุมบริหารงานการเงิน และสินทรัพย

ถูกต้อง
4

เจ้าหน้าทีควบคุมระยะเวลาการยืม การส่งคืนพัสดุให้เป็ นไปตามกําหนด

5

บันทึกเอกสารการยืม/การส่ งคืนในเอกสารทีเกียวข้อง

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

ตามระยะเวลาในใบยืมพัสดุ
นาที

เจ้าหน้าทีพัสดุ
เจ้าหน้าทีพัสดุ

หมวดที ส่วนที
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี

1. ชืองาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
2. วัตถุประสงค์
เพือให้การตรวจสอบพัสดุประจําปี ถูกต้องตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
3. ขอบเขตของงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.
แต่ไ ม่รวมถึ งการดํา เนิ นการในระบบ GFMIS ซึ งผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานจะต้องจัดทําคู่มื อการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองตามทีได้รับมอบหมายงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขันตอนการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.1.1 เจ้าหน้าทีบันทึกเสนอแต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
5.1.2 เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังเพือทราบและปฏิบตั ิหน้าที
5.1.3 เจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตังตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุ
ชํารุ ดเสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น
5.1.4 เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และรายงาน สตง.
5.1.5 กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง
5.1.6 เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพือ ผอ.สพท.สังการ
5.1.7 เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย
5.1.8 จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
5.1.9 เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี
5.1.10 รายงานต่อ สตง. ทราบ

13

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

การตรวจสอบพัสดุประจําปี
แต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี
แจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังเพือทราบและปฏิบตั ิหน้าที
ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น
เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริ ง
ไม่ ถูกต้อง

เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย
ถูกต้ อง

จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

รายงาน สตง.
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7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 แบบพิมพ์จดั ซื อจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 2 ส่ วนที 1
หมวด ส่ วนที 2
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การตรวจสอบพัสดุประจําปี ถูกต้องเป็ นระบบตามขันตอนทีระเบียบกําหนด
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องของขันตอนการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

เจ้าหน้าทีบันทึกเสนอแต่งตังเจ้าหน้าทีตรวจสอบพัสดุประจําปี

1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

2

เจ้าหน้าทีแจ้งผูไ้ ด้รับการแต่งตังทราบเพือปฏิบตั ิหน้าที

1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

3

เจ้าหน้าทีทีได้รับแต่งตังตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ/สู ญไปหรื อหมดความจําเป็ น

วันทําการ

เจ้าหน้าทีพัสดุ

4

เจ้าหน้าทีเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และ สตง.

3 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

5

กรณี มีพสั ดุชาํ รุ ดให้เจ้าหน้าทีเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

15 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

6

เจ้าหน้าทีเสนอรายผลการสอบหาข้อเท็จจริ งเพือ ผอ.สพท. สังการ

3 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เสนอขออนุมตั ิจาํ หน่าย

1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

8

จําหน่ายตามวิธีการทีได้รับอนุมตั ิ

60 วัน

ผอ.สพท.

9

เจ้าหน้าทีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

10

รายงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

30 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงานที
ได้รับ

ไม่ถกู ต้อง

7

ถูกต้อง

เอกสารอ้างอิง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

ส่วนที 2, 3
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ประเภทเอกสาร :
ชือเอกสาร
:

คู่มือขันตอนการดําเนินงาน
การจัดทําเอง

1. ºÉ°µ
µ¦´ÎµÁ°
2. ª´»¦³r
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦´®µ¡´» (µ¦´ÎµÁ°)Åo¦´¡´»´µ¤Îµ®Áª¨µ¸Éo°µ¦Äo
Â¨³ÎµÁ·µ¦´ºÊ° ´oµÂ¨³´®µ¡´»¼o°µ¤¦³Á¸¥
3. °Á  °µ
µ¦´®µ¡´» (µ¦´ÎµÁ°) µ¤¦³Á¸¥Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ªnµoª¥µ¦¡´»
¡.«. 2535 Ân Å ¤n ¦ ª¤¹  µ¦Î µ Á·  µ¦Ä¦³ GFMIS ¹É  ¼o  · ´ ·  µ³o ° ´  Î µ ¼n ¤º °
µ¦·´·µ °Á°µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ
4. ÎµÎµ´ªµ¤
µ¦´  Î µ Á°®¤µ¥¹  µ¦´  ®µ¡´  » °Ã¦Á¦¸ ¥ /¡. Á¡ºÉ ° Ä®o Å o ¤ µ¹É  µ¦
¦´¦»n°¤Â¤¡´»Ä®oµ¤µ¦ÄoµÅoµ¤£µ¡·
5. ´Ê°µ¦·´·µ

µ¦´ÎµÁ°
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

Îµ¦ªªµ¤o°µ¦Äo¡´» ° ¡.
ªµÂ/Îµ®Áª¨µ/¦ª°¦³¤µ¸É³ÄoÎµÁ·µ¦
Ân´Ê³¦¦¤µ¦´Îµ¦µ¥¨³Á°¸¥/Â¦¼¦µ¥µ¦Â¨³¦³¤µ¦µµ/
Îµ® ° nµ¥µ¸É³Îµ
Á° °.¡.Ä®oªµ¤Á®È°
ÎµÁ·µ¦´ºÊ°ª´»¸É³ÄoÄµ¦´ÎµÁ°µ¤ ´Ê° °¦³Á¸¥
Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ªnµoª¥µ¦¡´» ¡.«. 2535 ¹ ´Ê¦ª¦´¤°¡´»
Â¨³¨´¸ª´»
ÎµÁ·µ¦ °°»¤´·Ä®o oµ¦µµ¦/¨¼oµ·´·¦µµ¦°Áª¨µ/Ân´Ê
¼oª»¤¦´·°Äµ¦´ÎµÁ° Â¨³Ân´Ê³¦¦¤µ¦¦ªµ¦
·´·µµ¤¦³Á¸¥Îµ´µ¥¦´¤¦¸ ªnµoª¥µ¦¡´» ¡.«. 2535
¼oª»¤¦´·°µ¦´ÎµÁ°ÎµÁ·µ¦Ä®oÁ}Åµ¤¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨³®¦º°
Â¦¼¦µ¥µ¦
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5.8
5.9

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
การจัดทําเอง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงานให้เป็ นไปตามรายละเอียด
แบบรู ปรายการ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

การจัดทําเอง
สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของ สพท.

วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

แต่งตังคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรู ป
รายการและประมาณราคา/กําหนดขอบข่ายงาน
ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพท.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ

ดําเนินการจัดซื อวัสดุทีจะใช้ในการจัดทําเองตามขันตอนของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จนถึงขันตรวจรับมอบ
พัสดุและลงบัญชีวสั ดุ

ดําเนินการขออนุมตั ิให้ขา้ ราชการ/ลูกจ้างปฏิบตั ิราชการนอกเวลา/แต่งตังผู ้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และแต่งตังคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบตั ิงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
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ผูค้ วบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามรายละเอียดและหรื อแบบรู ปรายการ

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลา
ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานการจัดทําเอง

คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงาน
ให้เป็ นไปตามรายละเอียดแบบรู ปรายการ

7. แบบฟอร์ มทีใช้
7.1 แบบพิมพ์จดั ซื อจัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
7.3 บันทึกข้อความ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมวด 2 ส่ วนที 1
หมวด ส่ วนที 2
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9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชืองาน การจัดทําเอง
ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
มาตรฐานคุณภาพงาน : การจัดหา (การจัดทําเอง) ทันตามกําหนดเวลาทีต้องการใช้และดําเนินการจัดซือ จัดจ้างและจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชีวัดทีสําคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบตั ิทีถูกต้องตามขันตอนการจัดหาตามทีระเบียบกําหนด
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร

เวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

สํารวจความต้องการใช้พสั ดุของ สพท.

3 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

2

วางแผน/กําหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณทีจะใช้ดาํ เนินการ

3 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

3

แต่งตังคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด/แบบรู ปรายการและประมาณราคา/กําหนดขอบข่ายงาน
ทีจะทําตรวจสอบ

1 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ

เสนอ ผอ.สพท. ให้ความเห็นชอบ

1 วัน

ผอ.สพท.

ตามทีระเบียบกําหนด

เจ้าหน้าทีพัสดุ

6

ดําเนินการขออนุมตั ิให้ขา้ ราชการ/ลูกจ้างปฏิบตั ิราชการนอกเวลา/แต่งตังผูค้ วบคุมรับผิดชอบ
ในการจัดทําเอง และแต่งตังคณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ตามระยะเวลา
ทีกําหนด

เจ้าหน้าทีพัสดุ
คณะกรรมการฯ

7

ผูค้ วบคุมรับผิดชอบการจัดทําเองดําเนินการให้เป็ นไปตามรายละเอียดและหรื อแบบรู ปรายการ

ตามระยะเวลา
ทีกําหนด

คณะกรรมการฯ

8

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานการจัดทําเอง

7 วัน

เจ้าหน้าทีพัสดุ/
เจ้าหน้าทีการเงิน

9

คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานทําการตรวจงานให้เป็ นไปตามรายละเอียดแบบรู ปรายการ

1 วัน

คณะกรรมการฯ

4
5

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

ดําเนินการจัดซือวัสดุทีจะใช้ในการจัดทําเองตามขันตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จนถึงขันตรวจรับมอบพัสดุและลงบัญชีวสั ดุ

เอกสารอ้างอิง . ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลียนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริ มาณงาน
ทีได้รับ

หมวด 2 ส่วนที 1
หมวด ส่วนที 2
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