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คานา
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการบริหารงานพัสดุนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานการทาจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน การดาเนินการตามประมวลกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ
ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถนากระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่ มื อ ฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ย 1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าคู่ มื อ 2) ขอบเขตของกระบวนการ
3) นิ ย ามศัพท์เฉพาะ 4) หน้ าที่ความรับ ผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(เดิม และใหม่) 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือ
ฉบับนี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ

ผู้จัดทา
วิภารัตน์ ไชยภักดี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 กันยายน 2564
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1.ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) ได้กาหนดเป้าหมาย
อย่ า งชั ด เจนว่ า คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามพร้อ มทั้ ง ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความสามารถแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่าง
มี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง
(พ.ศ. 2552-2559) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกคล้องรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและเพิ่ม
ศักยภาพของการแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความต้องการที่จะขยายโอกาสทางด้านการศึกษา
ออกสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ดาริเบื้องต้นที่จะจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย
ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี (อบจ.) ในการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ
และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยใช้ รู ป แบบการท างานในลั ก ษณะของการคู่ ข นานไปกั บ การ
บริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ในขณะที่
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดอุดรธานี จ ะดาเนินการในส่ ว นของการเตรียมการด้านอาคารสถานที่
ครุภัณฑ์
โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแผนพัฒนาเบื้องต้น จัดตั้ง ศูนย์การศึกษา
นอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ป็ น วิ ท ยาลั ย เขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี แ ละพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งเป็ น
มหาวิทยาลัยอุดรธานีในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอนที่โดด
เด่นตรงกับยุทธศาสตร์ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ดังนั้นเพื่อให้โ ครงการดังกล่ าว
ดาเนิ น ต่อไปได้อย่ างเหมาะสม มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สวนสุนันทา จึงได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้น
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 พันธกิจ (Mission)
1. เพื่อให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น
2. เพื่อดาเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อดาเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
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1.4 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนอย่างมีความสุข
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทย
1.5 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Moral)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.6 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
1.7 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุ่ง
ทาความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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1.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่
สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ส ากล หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.9 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ
4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม
5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร
1.10 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Development Gloals)
เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมุ่ง
ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี มุ่งที่จะสร้างแลพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพั นธ์ด้านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในชุมชน
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เป้ าหมายที่ 4 : มีการบริ ห ารจัดการ เพื่อให้ ส ามารถพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุน
การจัดหารายได้
1.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
๒. โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
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๓. โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
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4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการบริหารงานพัสดุสาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารงานพัสดุ
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. ขอบเขตของกระบวนการบริหารงานพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนขั้นตอนการสั่งซื้อสั่งจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
6. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยมีก รอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ ด้วย
การพัสดุ หมายความว่าการจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินงานอื่น ๆ
ที่
กาหนดไว้ในระเบียบ
พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการตามระเบียบของกระ
ทรวงการคลัง การรับขอในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การจ้ างที่ป รึ กษา การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือ
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ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ
และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
7. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1)ผู้บริหารระดับ
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
มหาวิทยาลัย
2. มอบอานาจในการอนุมัติงบประมาณให้กับรองอธิการบดี
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) คณบดี ผูอ้ านวยการสานัก เพื่อเป็นการกระจายอานาจสู่
หน่วยงาน
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้กับหน่วยงาน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน
50,001 บาทขึ้นไป
(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่
(คณบดี/ผู้อานวยการ)
เกิน 50,000 บาท
2. ควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
ขั้นตอน
3. พิจารณา กลั่นกรอง การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ
1. ดาเนินการจัดหาพัสดุ
หน่วยงาน/ศูนย์การศึกษา
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมาย
จังหวัดอุดรธานี
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายเงิน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคาชมเชย เพื่อเสนอ
ให้ผู้บริหารได้พิจารณา
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8. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. อบรมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน
2. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ
8.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(แบบฟอร์มแนบในภาคผนวก ก)
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560
3. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการกาหนดประเภทรายจ่ายและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
9. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการบริหารงานพัสดุ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

การจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตาม
ระเบียบและแล้วเสร็จทันเวลา

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
กฎหมาย
ผู้เรียน/ ผู้มีส่วน
คู่ความ ระเบียบ
ผู้ส่งมอบ
ผู้รับ
ได้/
ร่วมมือ ข้อบังคับ
บริการ ส่วนเสีย
/
/
/
/
/
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ
10.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผังกระบวนการปฎิบต
ั ง
ิ าน (Quality Work Procedure)

ฝ่าย

บริหารงานทัว
่ ไป

กิจกรรมหลัก

จัดซือ
้ -จัดจ้าง ด้วยวิธเี ฉพาะเจาะจง

FM-xx-yy

วัน

ระยะเวลาที่ ใช้ปฏิบัติงาน/หน่ว ย/ ครั้ ง

4

ชั่วโมง

นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

i.j.k

Work Intrucion

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

1

วางแผนการจั ดซื้อจั ดจ้ าง

2

ประสานงานผู้ขาย

3

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้ขาย (กรณีผู้ขายรายใหม่)

4

4. บันทึกอนุ มต
ั จ
ิ ั ดซื้อจั ดจ้ าง ในระบบ E-Office

รายละเอียด (งานทีส
่ ม
ั พันธ์)
เจ้าหน้าที่

ผูข
้ าย

ผูอ
้ านวยการ

เวลา
คณะกรรมการ

ฝ่ายพัสดุ กองคลัง

นาที

ชม.
1

เริ่ม

วัน

เอกสารทีเ่ กีย
่ วข้ อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

ข้อมูลรายการ

วางแผน

ประสานงาน
ตรวจสอบ

15

ใบเสนอราคา

15

แบบฟอร์มในระบบ

15

บันทึกข้อความขออนุ มต
ั ิ

5

บันทึกข้อความขออนุ มต
ั ิ

5

บันทึกข้อความขออนุ มต
ั ิ

พร้อมแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ
5

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

6

เสนอลงนามในเอกสารขออนุ มต
ั จ
ิ ั ดซื้อจั ดจ้ าง

7

บันทึกขออนุ มต
ั จ
ิ ั ดซื้อจั ดจ้ าง (PR) ในระบบ ERP
พร้อมแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ

8

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

9

เสนอลงนามในเอกสารขออนุ มต
ั จ
ิ ั ดซื้อ/จั ดจ้ าง

10

จั ดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง (กรณีวงเงินเกิน 100,000)

11

เสนอลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

12

ประสานงานผู้คา
้ ให้เซ็นรับใบสั่งซื้อ/จั ดจ้ าง

13

นั ดหมายผู้คา
้ ส่งมอบงาน/สินค้า

14

บันทึกใบตรวจรับจั ดซื้อ/จั ดจ้ าง (RE) ในระบบ ERP

15

ประสานงานนั ดหมายคณะกรรมการตรวจรับ

16

คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจรับ

15

ใบ PR

5

ใบ PR

ความถูกต้องของใบ PR

ใบ PR

ร้อยละ 100

ใบ PR

5

ใบ PR
ความถูกต้องของใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

ร้อยละ 100

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

ใบ RE

ความถูกต้องของใบ RE

ใบ RE

ร้อยละ 100

ใบ RE

ใบตรวจรับจั ดซื้อ/จั ดจ้ าง/ใบส่งมอบ

ความถูกต้องของใบตรวจรับ

ใบตรวจรับจั ดซื้อ/จั ดจ้ าง/ใบส่ง

ร้อยละ 100

ใบตรวจรับ

งาน/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ/ใบสั่งซื้อ/

จั ดซื้อ/จั ดจ้ าง

มอบงาน/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ/

จัดทาใบ PR
ตรวจสอบ
ลงนาม

15

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

5

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

5

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

5

ใบส่งมอบงาน/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ

จัดทาใบสั่งซื้อ

ประสานงาน

นัดหมาย

15
จัดทาใบ RE

17
18

บันทึกขออนุ มต
ั เิ บิกจ่ ายจั ดซื้อ/จั ดจ้ าง (US) ใน
เสนอผู้บริหารลงนามบันทึกอนุ มต
ั เิ บิกจ่ ายจั ดซื้อ/จั ด
จ้ าง (US)

20

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมสาเนา/
สแกน

21

นัดหมาย

ส่งฎีกาเบิกจ่ ายฝ่ายพัสดุทางไปรษณีย์

30

ตรวจรับ

เสนอใบตรวจรับจั ดซื้อ/จั ดจ้ างให้ผู้บริหารลงนาม

ระบบ ERP
19

5

5

ลงนาม

จั ดซื้อ/จั ดจ้ าง

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ าง

งาน/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ/ใบสั่งซื้อ/

จัดทาใบ US
ลงนาม

ใบเบิกจ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง

สั
่งจ้ าง บจั ดซื้อ/จั ดจ้ าง/ใบส่งมอบ
ใบตรวจรั

ตรวจสอบ
ส่งฎีกา

พิจารณา

5

สั่งจ้US
าง
ใบ

5

ใบ US

5

ฎีกาเบิกจ่ าย

5

ฎีกาเบิกจ่ าย

ความถูกต้องของใบ US

ใบ US

ร้อยละ 100

ใบ US

ความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ าย

ฎีกาเบิกจ่ าย

ร้อยละ 100

ฎีกาเบิกจ่ าย

ตัวชี้วัด (KQI)

ร้อยละ 100

ฎีกาเบิกจ่ าย

จบ

รวม

185

1
4

หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี

ผูจ
้ ัดทา นางสาวกานดา สารพล

2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ

ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีพ
่ ัสดุ

3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูค
้ วบคุม นางสาวจารวัล ของอ่อน
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน

ผูอ
้ นุมัติ

นายศุภมิ ตร ศรีสวัสดิ์

ตาแหน่ง ผู้ อานวยการศู นย์การศึ กษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่

ฎีกาเบิกจ่ าย
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10.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การบริหารงานพัสดุ
คาจากัดความ
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่
ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฏหมายเพ่งและกฏหมาย
พาณิ ช ย์ การจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งของลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตาม ระเบี ย บการ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
1. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อมูลรายการ
2. ประสานงานผู้ขาย
15 นาที
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ใบเสนอราคา
3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
ผู้ขาย (กรณีผู้ขายรายใหม่)
4. บันทึกอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ระบบ E-Office พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร
6. เสนอลงนามใบขออนุญาต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
7. บันทึกอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
(PR) ในระบบ ERP พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
8. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร
9. เสนอลงนามใบขออนุญาต
จัดซื้อ/จัดจ้าง

15 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบฟอร์มในระบบ

20 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

บันทึกข้อความขอ
อนุมัติ

10 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

บันทึกข้อความขอ
อนุมัติ

10 นาที

ผู้อานวยการฯ

15 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจ้าง

5 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจ้าง

5 นาที

ผู้อานวยการฯ
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10. จัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กรณี
วงเงินเกิน 50,000 บาท)
11. เสนอลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
12. ประสานผู้ค้าให้เซ็นรับใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง
13. นัดหมายผู้ค้าส่งมอบงาน/
สินค้า
14. บันทึกตรวจรับจัดซื้อ/จัดจ้าง
(RE) ในระบบ ERP
15. ประสานนัดหมาย
คณะกรรมการตรวจรับ
16. คณะกรรมการตรวจรับ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุ

17. เสนอใบตรวจรับพัสดุให้
ผู้บริหารลงนาม

15 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

5 นาที
5 นาที

ผู้อานวยการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

5 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

15 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

30 นาที

5 นาที

18. บันทึกอนุมัติเบิกจ่ายจัดซื้อ/
5 นาที
จัดจ้าง (US) ในระบบ ERP
19. เสนอผู้บริหารลงนามบันทึก
5 นาที
อนุมัติเบิกจ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง
(US)
20. ตรวจสอบความถูกต้องของ
5 นาที
เอกสารพร้อมสาเนา/สแกน
21. ส่งฎีกาเบิกจ่ายไปที่ฝ่ายพัสดุ 3-5 วัน ทาการ
ทางไปรษณีย์

ใบส่งมอบงาน/ส่ง
สินค้า/ใบเสร็จ
ใบตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรับ สินค้า/บริการ /ใบส่ง
มอบงาน/ใบส่ง
สินค้า/ใบเสร็จ/
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/ใบ
ตรวจรับพัสดุ
ผู้อานวยการฯ
ใบส่งมอบงาน/ใบส่ง
สินค้า/ใบเสร็จ/
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/ใบ
ตรวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ใบอนุมัติเบิกจ่าย
จัดซื้อ/จัดจ้าง (US)
ผู้อานวยการฯ
ใบอนุมัติเบิกจ่าย
จัดซื้อ/จัดจ้าง (US)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ฎีกาเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ฎีกาเบิกจ่าย
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10.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(แบบฟอร์มแนบในภาคผนวก ค)
11. มาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ
12. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานพัสดุนั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการดังนี้
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับ
ดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ตุลาคม
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการศูนย์
ในการติดตามประเมินผลการ
การศึกษาจังหวัด
ดาเนินงานของ กระบวนการ
อุดรธานี
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการ ธันวาคม, มีนาคม,
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการศูนย์
ดาเนินงานของกระบวนการ
มิถุนายน,
การศึกษาจังหวัด
กันยายน
อุดรธานี
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ธันวาคม, มีนาคม,
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการศูนย์
ประเมินผลการดาเนินงานของ
มิถุนายน,
การศึกษาจังหวัด
กระบวนการ
กันยายน
อุดรธานี
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล ธันวาคม, มีนาคม,
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการศูนย์
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
มิถุนายน,
การศึกษาจังหวัด
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
กันยายน
อุดรธานี
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
มีนาคม, กันยายน
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการศูนย์
กระบวนการ
การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี
6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ตุลาคมของปีถัดไป
หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการศูนย์
ดาเนินงานตามมาตรฐานการ
การศึกษาจังหวัด
ปฏิบัติงาน
อุดรธานี
หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการกาหนดประเภทรายจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย

17

18

19

20

21

ภาคผนวก ข
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

22

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้ า ดร.ณัฐ ณภรณ์ เอกนราจินดาวั ฒ น์ ตาแหน่งผู้ อานวยการศูน ย์ การศึ กษาจั ง หวั ด
อุดรธานี ได้พิจารณาและเห็นชอบกับคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
ไม่เกิน ๕0,000 บาท ในฐานะผู้บังคับบัญชาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
โดยยิ น ยอมให้ น างสาววิภารัตน์ ไชยภักดี ตาแหน่งนั กวิช าการพัส ดุ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี นาคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕0,000 บาท
มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.256๓ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน 256๓
(ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
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ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

24
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โทร.๐๔๒ ๑๒๙ ๕๕๖
ที่ ศอ. ...............

วันที…่ ……………………….

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง/จัดซื้อพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เรียน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ด้วย ส านั กงานศูนย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมี ความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน..........รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซือ้ คือ .............................................................................................
๒. รายละเอียดและงานที่จะซือ้ คือ .................................... จานวน............รายการ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ จานวน ........................... บาท (.............................)
๔. วงเงิ น ที่ จ ะขอซื้ อ เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ...............บาท
(.........................................)
๕. กาหนดเวลาทางานแล้วเสร็จภายใน..................วัน นับจากวันลงนามในขออนุมัติ
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ คือ ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซือ้ พัสดุที่มี
การผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน วงเงินที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
.................................................
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
................................................. ตาแหน่ง
อานาจหน้าที่ ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียด
ในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานพัสดุ
1. นางสาววิภารัตน์ ไชยภักดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

