ขัน้ ตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานบริหารพัสดุ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

1
สำรวจควำมต้องกำร

2
ขออนุมัติ

YES

NO

รายละเอียดของงาน
1. สำรวจจำนวนพัสดุคงเหลือของหน่วยงำน
2. สำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุของบุคลำกร
ในหน่วยงำน
3. รวบรวมและสรุปผลควำมต้องกำร
4. วำงแผน กำหนดเวลำ ตรวจสอบ
งบประมำณที่จะใช้ดำเนินกำร
5. รับเอกสำรเสนอขออนุญำตซือ้ วัสดุจำก
กลุม่ งำนภำยใน
6. ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและรูปแบบ
รำยกำรของพัสดุที่ต้องกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
1. ประสำนขอรำยชื่อบุคลำกรภำยสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 เป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ
2. จัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงโดยวิธีตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. บันทึกขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ/กำรขอซือ้ ขอจ้ำง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
3 วัน
1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

มีกำรวำงแผนในกำรใช้วัสดุหรือ
สำรวจสภำพวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อจะ
วำงแผนในกำรซ่อมบำรุง

1. แบบสำรวจควำมต้องกำรใช้พัสดุ
2. แผนกำรสำรวจควำมต้องกำรใช้/
กำรซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์
ประจำปี

มีกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้
ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ และผู้อนุมัติตำมที่
ระเบียบกำหนด

1. เอกสำรรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง
2. บันทึกขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/
กำรขอซือ้ ขอจ้ำง
3. บันทึกขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง
4. ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง

1 วัน
1 วัน
5 นำที
1 วัน
30 นำที

30 นำที

10 นำที

[หน้า 1 : 5]

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกำรันยวีร์ อรรคดี
กลุม่ อำนวยกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

2

3

ทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

4
เก็บรักษำพัสดุ

รายละเอียดของงาน
4. ประสำนขอรับใบเสนอรำคำจำกผู้ขำย
เพื่อเปรียบเทียบรำคำพัสดุที่ต้องกำรซือ้
5. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง/บันทึกขออนุมัติ
สั่งซือ้ สั่งจ้ำงเสนอ ศึกษำธิกำรภำค 2
เห็นชอบ
1. รับมอบพัสดุ/ใบส่งของจำกผู้ขำยและ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของพัสดุ
2. จัดทำใบตรวจพัสดุ/ประสำน
คณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบพัสดุ
3. คณะกรรมกำรตรวจพัสดุรับลงนำมใน
ใบตรวจรับพัสดุภำยในระยะเวลำที่
ระเบียบกำหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS
4. รวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยและ
จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติเบิกจ่ำยจำก
ศึกษำธิกำรภำค 2
5. มอบเรื่องกำรตรวจรับให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ดำเนินกำรเบิกเงินเพื่อจ่ำยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
1. รับมอบพัสดุจำกคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ
2. บันทึกรำยกำรพัสดุในทะเบียนบัญชีวัสดุ
หรือทะเบียนครุภัณฑ์ (แล้วแต่กรณี)
3. เก็บรักษำพัสดุในสถำนที่เก็บพัสดุให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมบัญชี/ทะเบียนคุม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

5 นำที
30 นำที

10 นำที

1. บันทึกเสนอขออนุมัติเบิกจ่ำย
2. ใบตรวจรับพัสดุ/เอกสำรประกอบ
กำรเบิกจ่ำย

30 นำที
1 ชั่วโมง

30 นำที

5 นำที
5 นำที
1 ชั่วโมง
10 นำที

มีกำรดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุโดย - ทะเบียนบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์
กำหนดรหัส/ลงหมำยเลขประจำ
ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย
และเป็นปัจจุบันทุกครัง้ รวมทั้งกำรขอ
จำหน่ำยได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
ทีก่ ำหนด

[หน้า 2 : 5]

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

5

ควบคุมกำรเบิก-จ่ำย

6
ตรวจสอบพัสดุ

รายละเอียดของงาน
1. รับใบเบิก/ใบยืมพัสดุจำกบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน
2. ตรวจสอบใบยืมตำมหลักเกณฑ์/
ควำมถูกต้องของใบเบิกและเอกสำร
ประกอบ รวมทั้งพัสดุที่มี
3. เสนอใบเบิก/ใบยืมพัสดุให้หัวหน้ำ
หน่วยพัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมำยสั่งจ่ำยพัสดุ
4. จ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิก/ยืมพัสดุและ
บันทึกในเอกสำรที่เกี่ยวข้องพร้อมเก็บไว้
เป็นหลักฐำน
5. ควบคุม ติดตำมกำรยืม/กำรส่งคืนพัสดุให้
เป็นไปตำมกำหนด
6. บันทึกเอกสำรกำรยืม/กำรส่งคืนใน
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. ประสำนบุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 เพื่อเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พัสดุประจำปี
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
3. จัดทำบันทึกเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
4. แจ้งผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อทรำบและ
ปฏิบัติหน้ำที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 นำที
10 นำที

10 นำที
30 นำที

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

- มีกำรติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน 1. ใบเบิก/ใบยืมพัสดุ
ภำยใน 7 วันนับแต่วันครบกำหนดยืม 2. ทะเบียนบัญชีวัสดุ
ทุกครัง้
- มีกำรบันทึกกำรรับ–จ่ำยวัสดุให้เป็น
ปัจจุบันและมีเอกสำรหลักฐำน
กำรรับ-จ่ำยประกอบกำรบันทึก
รำยกำรในบัญชีวัสดุครบถ้วนทุก
รำยกำร (ร้อยละ 100)

10 นำที
10 นำที
30 นำที

มีกำรตรวจนับวัสดุคงคลังโดย
ตีรำคำทรัพย์สนิ ตำมหลักเกณฑ์กำรตี
รำคำ (FIFO)

15 นำที
10 นำที
5 นำที
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1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
2. บันทึกเสนอขอแต่งตั้ง
3. ทะเบียนบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
6

7

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

รายละเอียดของงาน
5. คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบ
กำรรับ-จ่ำยพัสดุ พัสดุคงเหลือ พัสดุ
ชำรุดเสื่อมสภำพ หรือสูญหำยไป หรือ
หมดควำมจำเป็น
1. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี
2. ประสำนบุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 เพื่อเป็นคณะกรรมกำรสอบหำ
ข้อเท็จจริง
3. จัดทำคำสั่ง/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบหำข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชำรุด
4. แจ้งผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อทรำบและ
ปฏิบัติหน้ำที่
5. คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
6. เสนอรำยงำนผลกำรสอบหำข้อเท็จจริง
เพื่อให้ศึกษำธิกำร ภำค 2 สั่งกำร
7. เสนอขออนุมัติจำหน่ำยพัสดุตำมวิธที ี่
กำหนดในระเบียบ
8. จำหน่ำยตำมวิธีกำรที่ได้รับอนุมัติ
9. ลงจ่ำยพัสดุออกจำกทะเบียน/บัญชี
10. จัดทำหนังสือนำส่งรำยงำนผล
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปีให้สำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

- มีกำรดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีในวันเปิดทำกำรวันแรกของ
เดือนตุลำคมเป็นต้นไปและเสนอ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
ผู้บริหำรภำยใน 30 วันทำกำร
นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
- มีกำรลงจ่ำยพัสดุนั้นออกจำกบัญชี
หรือทะเบียนทันที เมื่อได้ดำเนินกำร
จำหน่ำยพัสดุและแจ้งให้สำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ ำคทรำบ
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ำย
พัสดุทุกครั้ง

1. เอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
พัสดุประจำปี
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำ
ข้อเท็จจริง
3. เอกสำรรำยงำนผลกำรสอบหำ
ข้อเท็จจริง
4. บันทึกขออนุมัติจำหน่ำยพัสดุ
5. ทะเบียนครุภัณฑ์
6. หนังสือนำส่งรำยงำนผล
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี

3-5 วัน

1 วัน
30 นำที

15 นำที
5 นำที
1-3 วัน
1 วัน

1 ชั่วโมง
1 วัน
30 นำที
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

7

รำยงำนผล
กำรตรวจสอบ

รายละเอียดของงาน
11. เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีต่อ ศึกษำธิกำรภำค 2
เพื่อทรำบ/ลงนำมในหนังสือนำส่ง
12. ส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

5 นำที

5 นำที

[หน้า 5 : 5]

เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

