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คํานํา 

               คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนหนวยงานสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏสวนสุนันทา การควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ เปนงานสวนหน ึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารงานรวมกับฝายตางๆ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อทําใหการปฏ ิบัติงานการ

ควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ ื้อจัดจางและการบริหารงาน

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงจําเปนตองจัดทาํคูมือการปฏิบัติงาน การควบคุม ดูแลรักษาวัสด ุ 

    คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสําคัญ 2) วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  

3) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 4) ขอบเขตของคูมือ 5) นิยามศัพทเฉพาะ 6) โครงสรางของหนวยงาน  

7) ภาระหนาที่ของหนวยงาน 8) บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  

10) หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ขอจํากัด ปญหา

อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

    คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ

ฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาค ูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากสําหรับ ผูปฏิบัติงาน

ดานพัสดุและผูบรหิาร 

 

 

 

 

             คณะผูจัดทํา 

      มกราคม 2566 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการใหบริการแกคณาจารยและนักศึกษาซึ่งการจัดหาพัสดุการจัดซ ื้อจัดจาง         

จึงจําเปนและสําคัญตอการดําเนินงานของทุกๆ หนวยงาน และยังเปนเคร ื่องมือท ี่ชวยอํานวยความ

สะดวกในดานการบร ิหารงานดานการสนับสนุน เร ื่องอุปกรณการจัดการเรียนการสอนให ม ี

ประส ิทธ ภิาพและประส ทิธ ผิลมากย ิง่ข ึ้นการจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแลรักษาวัสดุ จึงมีความจําเปน 

อยางย ิ่งท ี่ชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีการเตรียมความพรอมของวัสดุ ครุภัณฑ  อุปกรณในการ 

ดําเนินงานตางๆ  ทําใหองคกรประสบความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหากหนวยงานใด 

ขาดการจัดหา และการควบคุมดูแล รักษาวัสดุท่ีดีนั้น การทํางานยอมทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค      

เกิดความยุงยากซับซอนอาจทําใหหนวยงานนั้นขาดประสิทธิภาพ 

ดังนั้นในสวนของฝายพัสดุซึ่งมีหนาท่ี จัดหา และอํานวยความสะดวก ใหบริการกับสวนของ 

คณะและสาขาวิชาตางๆ ไมวาจะเปนในเร่ืองของการหาวัสดุ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใช     

ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย ใหมีประสิทธิภาพและรวดเรว็ตอการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

ในระยะเวลา 5 ป ย อนหล ัง 2560 - 2565  มีการจัดหาและการควบคุมดูแลวัสดุของแตละป

จากประสบการณในการทํางานมาเปนระยะเวลา 10 ป พบวาการจัดหา การควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ      

มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับเร่ืองของนิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและคณะผ ูบริหาร 

คณะเ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จากความสําคัญและความจําเปนดังกลาวผูเขียนซึ่งทํางานในตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จึงได

จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแล รักษาวัสด ุ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเปนคู มือในการปฏิบัติงานและใหเพื่อนผูรวมปฏิบัติงานสามรถทํางานทดแทนกันได 

1.2 วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.2.1 เพื่อเปนคู มือในการปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพื่อให เพ่ือนผูรวมปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

1.3 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.3.1 ได ค ูมือในการปฏิบัติงาน 

1.3.2 ไดคูมือการปฏิบัติงานใหเพ่ือนผูรวมปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได  

1.4 ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน 

การควบคุมวัสดุ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดภุาครัฐ  



 

2  

พ.ศ. 2560 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 คณะ หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ระเบียบ หมายถึง เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานและใหเพ่ือนผูรวมปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได  

 การพัสดุ หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน        

การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคมุ การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ  ที่กําหนดไวในระเบียบนี้   

 พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ  ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

 การซื้อ หมายถึง  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ แตไมรวมถึง

การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

 การจาง หมายถึง ใหหมายรวมถึงการจางทําของการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การ

จางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังการรับขนในการ

เดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการการจางที่ปรึกษาการจางออกแบบและ

ควบคุมงานและการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 เงินงบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและเงนิซึ่ง     สวน

ราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมาย วาดวย

วิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกูและเงนิชวยเหลือตามระเบียบนี้ 

 สวนราชการ หมายถึง  กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทั้งในสวนกลาง        

สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ราชการ

แผนดินสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน ทองถิ่น 

 เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผูไดรับแตงตั้งจาก 

หัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

 หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ซึ่งปฏิบัติงาน

ใน สายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามที่องคกลางบริหารงานบุคคลกําหนดหรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งจาก 

หัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณ ี



 
 

บทที่ 2 

โครงสราง และหนาที่ความรับผดิชอบ 

 

2.1 โครงสรางขององคกร (Organization Chart) / โครงสรางหนวยงาน 
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2.2 โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) / โครงสรางของฝาย 
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2.3 โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) / โครงสรางงานของตนเอง JD งานทั้งหมดของตนเอง 

 

 

 

                                        ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธุ  รัตนาวะดี 

                                       คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  

 

                                         ผูชวยศาสตราจารยรุจิพรรณ  แฝงจันดา 

                                             รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

                                            นางพจนา  ไอยรัตย 

                                         หัวหนาสํานักงานคณบดี 

 

 

 

 

          นางสาวปทุมวดี  นินํา                                              นายรชต  ศรีสกุล 

              นักวิชาการพัสดุ                                                    เจาหนาท่ีพัสดุ 
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2.4  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจาง ผานระบบ ERP จํานวน ๕ สาขาวิชา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

 -  สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยากรอาคาร 

 -  สาขาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดยี 

 -  สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสามมิติ 

 -  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 -  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร 

          1.1 สํานักงานคณะ/สาขาวิชา แจงความประสงคท่ีตองการจัดซื้อจัดจาง  

          1.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา           

          1.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจาง                         

 1.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซื้อ/จาง/ ลงนาม  

          1.5 แนบหนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง กรณีวงเงินเกิน๕๐,๐๐๐ บาท/ ลงนาม  

          1.6 ผูประกอบการสงของ  

          1.7 บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม 

          1.8 บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย/ ลงนาม  

         1.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา                 

        1.10 บันทึกในเอกสารสงเบิกจายการเงิน      

2. บันทึกขอมูลจัดซื้อ/จัดจางในระบบ EGP 

 2.1 รับเอกสารเบิกจายจากงานพัสดุ กองคลัง เพื่อบันทึกขอมูล  

          2.2 คนหาขอมูลงบประมาณ (รหัสงบประมาณ/แหลงเงิน) และขอมูลผูขายเพ่ือบันทึกขอมูล  

          2.3 บันทึกขอมูลลงในระบบ EGP  

            - จัดทํารายงานขอซื้อขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ 

            - บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคําสั่ง 

           - บันทึกราคาผูเสนอราคา 

           - จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 

            - จัดทํารางสัญญา 

            - ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 

            - ตรวจสอบขอมูลสาระสําคัญในสัญญาบริหารสัญญา 

  2.4 นําสงงานพัสดุ กองคลัง  

3. การควบคุมพสัดุ 

          3.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท                    

          3.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ    

          3.3 กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม            



 
7 

          3.4 เบิกวัสดุโดยใชวิธี FIFO   

          3.5 ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ   

          3.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน   

 

4. การออกเลขครุภัณฑ 

          4.1 บันทึกเขาระบบ ERP (รบัเขาคลังครุภัณฑ)   

          4.2 บันทึกรับทรัพยสิน (อางอิงเอกสารระบบจัดซื้อจัดจาง 

          4.3 ลงทะเบียนทรัพยสิน   

          4.4 รวบรวมใบเบิกครุภัณฑ   

5. การจําหนายพัสดุ 

         5.1 สํารวจครุภัณฑชํารดุประจําป                   

         5.2 รายงานวัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ   

         5.3  บันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จายพัสดุ   

         5.4 บันทึกขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการจําหนายพัสดุ   

         5.5 บันทึกรายงานการจําหนายตอหัวหนาสวนราชการ  

         5.6 รวบรวมเอกสารการจําหนายพัสดทุั้งหมดเขาแฟม   

6. การจัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําป 

          6.1 ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําปปจจุบัน         

          6.2 รายงานผลการตรวจนับตอหนาหัวหนาสวนราชการ   

          6.3 รวบรวมเอกสารการรายงานวัสดุคงเหลือทั้งหมดเขาแฟม   

7. การข้ึนทะเบียนผูขาย 

          7.1  ประสานขอเอกสารรายละเอียดของผูประกอบการรายใหม  

          7.2 บันทึกทะเบียนเจาหนี้ในระบบ ERP (ผูขายรายใหม)  

 

  8. การจัดทําทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑ 

          8.1 รวบรวมบันทึกการขออนุญาตซอม/ซอมครั้งท่ี... 

          8.2 แจงผูประกอบการจัดทําใบเสนอราคา          

          8.3 กรอกรายงานขอซื้อ/ขอจาง              

          8.4 บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซื้อ/จาง ลงนาม ระบุซอมครั้งที่...                  

          8.5 แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

          8.6 ผูประกอบการสงของ ดําเนินการซอมเสร็จเรยีบรอย  

          8.7 บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม  

          8.8 บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย/  ลงนาม  
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          8.9 ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 

          8.10 บันทึกเอกสารสงเบิกจายการเงิน 

9. ใหบริการยืม – คืนพัสดุ / ครุภัณฑ 

          9.1  กรอกแบบฟอรมขอยืม-คืน พัสดุ/ครุภัณฑ  โดยระบุรายละเอียดในแบบฟอรมใหชัดเจนและครบถวน

พรอมลงนาม  

          9.2  ตรวจเช็คสภาพพัสดุ/ครุภัณฑ ตามรายการที่ขอยืมวามีสภาพพรอมใชงานหรือไมถามีสภาพพรอมใช

งานใหเสนอแบบฟอรมตอหัวหนาหนวยงาน  ลงนาม     

         9.3  รับใบยืม - คืน พัสดุ/ครุภัณฑจากหัวหนาหนวยงานพรอมตรวจสอบความถูกตองและจัดเตรียมพัสดุ/

ครุภัณฑตามใบยืมใหผูขอยืม     

 9.4  ประสานผูยืมใหนําพัสดุคร/ุภัณฑที่ยืมไปมาสงคืนเมื่อครบกําหนดเวลา   

         9.5  ตรวจเช็คพัสดุ/ครุภัณฑ ตามรายการ  ในแบบฟอรมขอยืม – คืน วาพัสดุ/ครุภัณฑมีสภาพเหมือนเดิม

หรอืไมและจัดเก็บครุภัณฑเขาที่พรอมจัดเก็บเอกสารเขาแฟม  

           - หากครุภัณฑไมอยูในสภาพที่สามารถใชงานได ตามปกติ ใหผูยืมทําการชดใชพัสดุ/ครุภัณฑน้ัน

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๐๙   

10. การประชุมงานกอสราง/ปรับปรุง 

 10.1 รับสัญญาและคําสั่งจากพัสดุกลาง        

          10.2 แจกเอกสารใหกับคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน  

          10.3 ประสานกับผูรับเหมาหรือผูประกอบการ  

          10.4 นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน/ประชุมแกไขปญหางานกอสราง/ปรับปรงุ 

 

11. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจายจัดซื้อจัด  

 11.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการ เบิกจาย วามีการดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุ 

และหลักฐานประกอบการเบิกจายถูกตองสมบูรณครบถวนเปนไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หรอืไม  

      11.2 สงคนืตนเร่ือง หากเอกสารที่ตรวจสอบไม ถูกตอง ก็จะแจงและสงคืนผูเบิกใหกลับไปแกไขใหถูกตอง       

 11.3 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่แกไข  

      11.4 นําฎีกาที่ถูกตองครบถวนเสนอผูบริหาร คณะ เซน็อนุมัติตอไป  

 

 

      

 

 

 

 



 
บทที่ 3 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

3.1 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

               3.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

การควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ จะตองดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 

การบรหิารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

การควบคุม ดูแลรักษาวัสด ุ 

1.1 จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภทวัสดุแยกตามหมวดหมู 

1.2 บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ 

1.3  กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ / ลงนาม 

1.4  เบิกวัสดุโดยใชวิธ ี FIFO 

1.5  ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ 

1.6  เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน / ลงนาม 

1.7  รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจายเขาแฟมไวตรวจสอบ 
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3.3 วิธีการปฏบิัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 

 

 
 
 
 

 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
งานควบคุม ดูแลรักษาว ัสดุ 

คําจํากัดความ 

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) เปนด ัชนีชี้วัดหรือหน วยว ัดความสําเร็จของการปฏ ิบัติงานท่ี 

ถูกกําหนดขึ้น โดยเปนหนวยวัดที่ควรมผีลเปนตัวเลขท่ีนับไดจริง และตองส่ือถึงเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

สําคัญ ทั้งนี้ เพ่ือสรางความชัดเจนในการกําหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ 

(จากสํานักงาน ก.พ.) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

ระยะเวลา  
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารท่ี 

ดําเนินการ เก่ียวข อง 

จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภทวัสดุแยกตาม 

หมวดหมู 

2 ชั่วโมง เจาหนาที่พัสดุ ใบสงของ 

บุคลากรแจงความประสงคตองการใชวัสดุ 5 นาที เจาหนาที่พัสดุ แบบขอเบิกวัสดุ 

กรอกแบบฟอรมขอเบิกวัสดุ/ลงนาม 5 นาที เจาหนาที่พัสดุ แบบขอเบิกวัสดุ 

เบกิวัสดโุดยใชวิธ ี FIFO 5 นาที เจาหนาที่พัสดุ แบบขอเบิกวัสดุ 

ตัดจายตามทะเบียนคุมวัสดุ 15 นาที เจาหนาที่พัสดุ แบบขอเบิกวัสดุ 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

 
งานควบคุม ดูแลรักษาว ัสด ุ

คําจํากัดความ 

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) เปนด ชันีชี้วัดหรือหน วยว ัดความสําเร็จของการปฏ ิบัติงานที่ 

ถูกกําหนดขึ้น โดยเปนหนวยวัดที่ควรมผีลเปนตัวเลขท่ีนับไดจริง และตองส่ือถึงเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

สําคัญ ทั้งนี ้เพ่ือสรางความชัดเจนในการกําหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ 

(จากสํานักงาน ก.พ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี 

ดําเนินการ เก่ียวข อง 

เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือน / ลงนาม 3 ชั่วโมง เจาหนาที่พัสดุ แบบฟอรม 

ขอเบิกวัสด ุ

รวบรวมเอกสารเบกิ / ตัดจายเขาแฟมสาํหรับ 15 นาที เจาหนาที่พัสดุ แบบขอเบิก 

ตรวจสอบ วัสดุ 
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3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

 

 

การควบคุม ดูแล รักษาวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

                -  ถูกตองรอยละ 90 - 100 

        -  ทันเวลา ทําใหเสร็จกอนเวลา ใหไดของภายใน 5 นาที 

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปฏิทินในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

งานท่ีทําการปฏิบัติ ระยะเวลา การดําเนนิการ หมายเหตุ 

- จัดซื้อวัสด ุตามแผนประจําป 1 ต.ค. ปปจจุบัน –    
30 ก.ย. ของปถัดไป 

ฝายพัสดุดําเนินการ  

งบประมาณ จัดซื้อวัสดตุามแผน

ประจําปงบประมาณ 

 

-  สํารวจวัสด ุคงเหลือประจําป ี 1 ต.ค. - 30 ต.ค. 
ของปปจจุบัน 

ฝายพัสดุสํารวจ  

งบประมาณ รายการพัสดุคงเหลือ 

ประจําป รายงานตอ 

หัวหนาสวนราชการ 

ภายใน 30 วันทําการ 

เร่ิมตั้งแต 1 ต.ค.เปน 

ตนไป 

ปรบัปรุงขอมูลทะเบียนวัสด ุใหเปน มี.ค. ฝายพัสดุดําเนินการ  

ปจจุบัน สรุปยอดคงเหลือจาก 

การสํารวจวัสดุ 

คงเหลือประจําป ี 

4.3 เทคนคิการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน 

4.3.1 จัดซื้อครุภัณฑ ตามแผนประจําป ีงบประมาณฝาย / งบประมาณสาขาวิชา พัสดุดําเนินการ

จัดหาวัสดุเปนตามแผนประจําปงบประมาณ 

4.3.2 ดําเนินการสํารวจพัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณเปนไปตามแผน 

4.3.3 ดาํเนินการปรับปรุงขอมูลทะเบียนควบคุมวัสดุคงเหลือใหเปนปจจุบัน 
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4.4 วิธีการต ิดตามและประเมินผลการปฏ ิบัติงาน / ความสําเร็จ 

4.4.1 ต ิดตามการจัดหาวัสด ตุามแผนประจําปงบประมาณฝายพ ัสดุดําเนินการจัดหาวัสดุเปนตามแผน  

ประจําปงบประมาณท่ีไดตั้งไว 

4.4.2 ต ดิตามการดําเนินการสํารวจพัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณใหเปนไปตามแผน 

4.4.3 ต ิดตามการดําเนินการปรับปรงุขอมูลทะเบียนวัสด ุใหเปนปจจุบัน 

4.5 เทคนคิใหผูรับบริการใหมีความพึงพอใจ 

4.5.1 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็วทันตอความตองการของผูรับบรกิาร 

4.5.2 ใหบริการขอมูลรายการวัสดุที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได 

4.5.3 ใหบริการแกผูรบับริการอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ 

4.5.4 ใหบริการแกไขปญหาและใหคําปรกึษา แนะนําที่ถูกตองแกผูรับบริการไดเปนอยางด ี 

4.5.5 ใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใสตอผูรบับรกิาร 

4.5.6 ให ความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัต ิและใชถอยคําสุภาพเหมาะสมตอผูรับบรกิารทุกคน 

4.6 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

บ ุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอตนเองดงันี้ 

4.6.1 มีศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในจรยิธรรมและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม ประพฤติตนใหเหมาะสม 

กับการเปนบุคลากร 

4.6.2 มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่อยาง

ตรงไปตรงมา 

4.6.3 มีทัศนคติที่ดี รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีคณุธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4.6.4 มีความอดทนอดกลั้น เสียสละ และรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติ 

4.6.5 มีความสุภาพ ออนโยน สัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธอันดี   

4.7 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

บ ุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพดังน ี้ 

4.7.1 รัก ศร ัทธา รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพของตน 

4.7.2 ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ในกรณ ีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กําหนดไว ก็ตองปฏิบัต ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย 

4.8 จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานดังน้ี 

4.8.1 รัก ศร ัทธา และมีเจตคติท่ีดีตอมหาวิทยาลัย ไมทําใหมหาวิทยาล ัยเสื่อมเสีย 
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4.8.2 ดูแลรกัษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย อยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือ  

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

4.8.3 อุทิศตนและเวลาใหเปนประโยชนแกมหาว ิทยาลยั อยางเต็มท่ี 

4.8.4 ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร มุงสัมฤทธ์ิผล     

ของงาน รักษาคุณภาพมาตรฐานแหงวิชาชีพและคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

4.8.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ ื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบ ัติ

อยางไมเปนธรรม 

4.8.6 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน หรือของบุคลากร

อ่ืนไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรอ่ืนโดยมิชอบธรรม 

4.8.7 ไมกระทําการใดหรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ ึ่งก อให เก ิดความเคล อืบแคลง

หรอืสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรบัผิดชอบของหนาที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรอืสงสัย

วาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบใหยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา 

หัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยเปนประการ 

ใดแลว จึงปฏิบัติตามนั้น 

4.8.8 ปฏิบัติหนาที่โดยไมแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

 



 

บทที่ 5 

ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 
 

               การดําเนินงานในการจัดทํากระบวนการ การควบคมุ ดูแลและรักษาวัสดุ มีขอจํากัด และอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

5.1 ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพฒันา 

ขอจํากัด และปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

     การจัดซื้อจัดจางมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการ

จัดซื้อจัดจางจากเด มิระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     

ว า ด ว ย ก า ร พั ส ดุ  พ . ศ .  2535 เ ป  น็ ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บรหิารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

     เจาหน าที่พัสดุจะตองศึกษาระเบียบและวิธีการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบร หิารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยาง

เครงครัดเพื่อใหการควบคุมการเบิกจายวัสดุเปนไป

ดวยความถูกตองตรงตามระเบียบ 

     ในการปฏิบัติงานการควบคุม ดูแลร ักษาวัสดุ 

มักจะพบปญหาในเรื่องของเอกสารในการเบิกวัสดุ ทํา

ใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

     เจาหน าที่พัสดุ ทําการสรางแบบฟอรมการเบิก

วัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกในการเบิกวัสดุใหเร็ว

ยิ่งขึ้นโดยการสรางแบบฟอรมการเบิก Google Form 

และสามารถสงลิงคการเบิกวัสดุใหกับคณาจารยและ

บุคลากรเบิกวัสดโุดยผานลิงคการเบิกวัสดุไดเลย 

     เจาหนาที่พัสดุควรรูเปาหมายของการปฏิบัติงาน

วาตองการอะไรและดําเนินการทําตามเปาหมายที่

กําหนดไว 

     เจาหน าที่พัสดุดําเนินการสรุปยอดคงเหลือจากการ

สํารวจวัสดุคงเหลือประจําปใหเปนปจจุบัน 

 

 

     เจาหน าที่พัสดุดําเนินการสรุปยอดคงเหลือจากการ

สํารวจวัสดุคงเหลือประจําปใหเปนปจจุบัน 

     เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดหาวัสดุใหเปนไปตาม

แผนประจําปงบประมาณที่กําหนดไว 

    

     เจาหนาที่พัสด ุดําเนินการจัดหาวัสดุตามแผน

ประจําปงบประมาณท่ีกําหนดไว  เจาหน าที่ พัสดุ

ดําเนินการสํารวจพัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  

 

     เจาหนาที่พัสดุดําเนินการปรับปรุงขอมูลทะเบียน

พัสดุใหเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได 
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ภาคผนวก 

แบบฟอรมบัญชีควบคุมวัสดุ 
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แบบฟอรมใบเบิกวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผูจัดทํา 

 

ช่ือ – นามสก ุล            นางสาวปทุมวดี  นินํา 

      วุฒิการศกึษา              ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากาบัญชี                     

         มหาว ิทยาลัยรามคําแหง 

                              ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

                   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประสบการณ ทํางาน 

2564 – ปจจุบัน นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

2549 - 2563 นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 

                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

      ชื่อ - นามสกุล        นายรชต  ศรีสกุล 

      วุฒิการศึกษา              ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  

                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

                                     ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  

                                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

     ประสบการณ ทํางาน 
                                     2561- ปจจุบัน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 


