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บทที่  4   

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 

 การดําเนินงานด้านการบันทึกการจ้างเหมาบริการในระบบ  KKUFMIS  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้รับมอบหมายภาระงานตามคู่มือ  มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  (Work  Manual)   
ประกอบด้วย   

1. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(ยกเว้นครุภัณฑ์)โดยวิธีตกลงราคา รหัส  AR-PRC-01 
 

  ซึ่งกระบวนงานข้างต้นได้มีการกําหนดคํานิยามและรหัสกระบวนงานที่ใช้ในคู่มือไว้  ดังต่อไปนี้ 
 คํานิยาม 
  1.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้  โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐาน
หลาย ๆ ด้าน  อาทิ  เช่น  ด้านปริมาณ  คุณภาพ  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานประเภทนั้น ๆ  ด้วย 

  2.  มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ข้อกําหนด  หรือขั้นตอนในการ
บริหารกระบวนการทํางานให้แก่ผู้รับบริการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  กล่าวคือ  ไม่ปฏิบัติราชการเกินขั้นตอนและระยะเวลา
ที่จําเป็น 

3. ตัวช้ีวัด  หมายถึง เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

4.  เกณฑ์การประเมิน หมายถึง  เกณฑ์ที่จําแนกความแตกต่างของระดับความก้าวหน้าของการ
บรรลุความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

 
การกําหนดรหัสกระบวนงาน 
ตามท่ีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในกระบวนงานด้านการเงินและบัญชี  ด้าน

การพัสดุ และด้านธุรการของกลุ่มงาน  รวมทั้งสิ้น  35  กระบวนงาน  ดังนี้  
1.  งานด้านการเงินและบัญชี  จํานวน  24  กระบวนการ  

          (รหัส  AR-FN-01) – (รหัส  AR-FN-24) 
2.  งานด้านการพัสดุ จํานวน  9  กระบวนการ  

            (รหัส  AR-PRC-01) – (รหัส  AR-PRC-09) 
3.  งานด้านธุรการของกลุ่มงาน จํานวน  2  กระบวนการ  

          (รหัส  AR-FN–PRC-ADM-01) –  (รหัส  AR-FN-PRC-ADM-02) 
 สําหรับการกําหนดชื่อรหัสกระบวนงานนั้น  มีหลักการในการกําหนดรหัสดังนี้ 
  AR  มาจากคําว่า  Architecture 
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     ซึ่งหมายถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
  FN  มาจากคําว่า  Finance 
     ซึ่งหมายถึงงานด้านการเงินและบัญช ี
  PRC  มาจากคําว่า Procurement 
     ซึ่งหมายถึงงานด้านการพัสดุ 
  ADM  มาจากคําว่า Administration 
     ซึ่งหมายถึงงานด้านธุรการของกลุ่มงาน 
  ส่วนรหัสซึ่งเปน็ตัวเลขด้านท้าย  หมายถึง  เป็นกระบวนงานลําดับที่เท่าใดของกระบวนงานนั้น ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น 

AR-FN-01  หมายถึง  กระบวนงานด้านการเงินและบัญชีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
                           ลําดับที่  1  ซึ่งในทีน่ี้ได้แก่  กระบวนงานการรับและนําส่งเงินรายได้คณะ 
 
   รูปแบบตารางแสดงมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  เลือกประยุกต์ใช้โครงสร้างตารางแสดงมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามรูปแบบจากสื่อเผยแพร่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
ช่ือเรื่อง  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Work Manual)  ซึ่งปรากฏบนเว็ปไซต์ช่ือ 
http://www.km.thaicyberu.go.th/SelfLearningToolkits/work_manual.pdf 
ตามรูปแบบ  ดังนี้ 
 
ลําดบัท่ี ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 
ราย 

ละเอียดงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
แบบ 

ฟอร์มท่ีใช้ 
เอกสาร 
อ้างอิง 
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สัญลักษณ์ซึ่งใช้ในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ในการเขียนแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่าง ๆ กลุ่มงานคลังและทรัพย์สินได้ใช้

สัญลักษณ์แทนความหมายต่าง ๆ ไว้ในผังกระบวนงาน  ดังนี ้ 
 

สัญลักษณ ์
ความหมาย 

 
 
 
 

จุดเริ่มต้น  และสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 

กิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

การตัดสินใจ  การอนุมัติ  (กรณีไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ (No) ให้ส่งกลับ  กรณี
เห็นชอบ/อนุมัติ (Yes)  ให้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 แสดงทิศทาง  หรือการเคลื่อนไหวของงานหรือเส้นทาง 
 
 

 
องค์ประกอบของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน

เล่มนี้  จะแจกแจงมาตรฐานเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 
1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

1.1  ผังกระบวนงาน  เพื่อแสดงถึงลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนหลังในแต่ละกระบวนงาน 
1.2  ระยะเวลา  เพื่อแสดงถึงระยะเวลามาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้น 

  1.3  รายละเอียดงาน  เพื่ออธิบายสรุปวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้น 
1.4  ผู้รับผิดชอบ  เพื่อแสดงถึงผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้น 

                  1.5  แบบฟอรม์ที่ใช้  เพื่อแสดงถึงรายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนหรอื
กระบวนงานนั้น 
        1.6   เอกสารอ้างอิง  เพื่อแสดงถึงรายชื่อเอกสารที่มีรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 
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2. มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
        2.1  ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน  ซึ่งอาจเป็นตัวช้ีวัดด้านปริมาณ  คณุภาพ  และระยะเวลา  
ค่าใช้จ่าย  หรอืพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนงานนั้น 

2.2  เกณฑ์การประเมิน  เปน็เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 2.1)  
โดยกําหนดให้มี  5  ระดับ  ได้แก่ 

  ระดับ  1  ต้องปรับปรุง 
  ระดับ  2  พอใช้ 
  ระดับ  3  ดี 
  ระดับ  4  ดีมาก 
  ระดับ  5  ดีเด่น 

 ซึ่งเกณฑ์ประเมินดังกล่าวนี้  จะใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายงวด/ปี  ของกลุ่ม
งานและบุคลากรด้วย  

 
 

4.1  มาตรฐานขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติังาน  และมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
      4.1.1  กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(ยกเว้นครุภัณฑ์)โดยวิธีตกลงราคา รหัส  AR-PRC-01 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างอิง 

1  
 
  

5  นาที รับและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในใบขอให้จัดซื้อ/
จ้างจากบุคลากรกลุ่มงาน/หลักสูตร   

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ ใบขอให้จัดซื้อ/จ้าง  

2  30  นาที 
 
 

สืบราคาตามรายการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง  และเสนอต่อผู้มี
อํานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ 1.ใบขอให้จัดซื้อ/จ้าง 
2.ใบเสนอราคา 

 

3  
 
 
 
 

1  วัน ผู้มีอํานาจ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 
     1.  สํานักงานคณบดี  :   หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
                                         เลขานุการคณะ/ 
                                         รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
     2.  หลักสูตร  :               หัวหน้าหลักสูตร/ 
                                        หัวหน้าสายวิชา/ 
                                        รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
     3.  ฝ่ายต่าง ๆ  :          รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
เลขานุการคณะ/ 
หัวหน้าหลักสูตร/ 
หัวหน้าสายวิชา/ 
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

1.ใบขอให้จัดซื้อ/จ้าง 
2.ใบเสนอราคา 

 

4  30  นาที 
 

จัดทํารายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกรอกข้อมูลลงบนระบบ 
KKUFMIS  และพิมพ์เอกสารรายงานขอซื้อ (แบบ.มข.-
กง.-01)  หรือรายงานขอจ้าง (แบบ.มข.-กง.-12)  จากระบบ  
เพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ 
  

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ แบบ.มข.-กง.-01  
แบบ.มข.-กง.-12 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27,29 

 
 

รับใบขอให้จัดซื้อ/จ้าง 

สืบราคาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน 
 

N 

Y 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างอิง 

5  
 
 
 
 

30 นาที/ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1.  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง ของระเบียบ ,  
     โครงการ/ กิจกรรมตามแผนงบประมาณของคณะฯ , งบ 
     รายจ่าย, หมวดรายจ่าย, สิทธิบุคคลในการใช้จ่าย,  
     สัญญาเงินยืมและงบประมาณที่ขอยืมเงินทดรองจ่าย   
     (ถ้ามี) , คุมยอดงบประมาณ , บันทึกอนุมัติผูกพันใน  
     ระบบ KKUFMIS  และลงชื่อรับรองในแบบ.มข.-กง.01   
     หรือแบบ.มข.-กง.-12 
2.  หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สินตรวจสอบ และลงชื่อ 
     รับรองความถูกต้องในแบบ.มข.-กง.-01 หรือ 
     แบบ.มข.-กง.-12 
3.  เลขานุการคณะตรวจสอบและลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
     ในแบบ.มข.-กง.-01 หรือแบบ.มข.-กง.-12 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและ
ทรัพย์สิน 
เลขานุการคณะ 
 

แบบ.มข.-กง.-01  
แบบ.มข.-กง.-12 
 

 

6  
 
 
 
 

30 นาที/ครั้ง คณบดี/ผู้มีอํานาจ   ลงนามอนุมัติหลักการ คณบดี/ผู้มีอํานาจ แบบ.มข.-กง.-01  
แบบ.มข.-กง.-12 

 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

N 

Y 

N 

 

คณบดี/ผู้มีอํานาจ 
ลงนาม 

Y 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างองิ 

7  30 นาที/ครั้ง 1. พิจารณาเสนอชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อ  
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในแบบ.มข.-กง.-01 หรือ 
    แบบ.มข.-กง.-12  
2.  กรณีวงเงินเกิน  10,000  บาท 
     2.1  จัดทําข้อตกลงพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     2.2  เอกสารที่จะต้องแนบข้อตกลง  ประกอบด้วย 
           2.2.1  ใบเสนอราคา 
           2.2.2   แคตตาล็อก  
           2.2.3  หนังสือมอบอํานาจลงนามในข้อตกลงซื้อ/ 
                    ขาย (กรณีผู้จัดการไม่ได้มาเอง) 
           2.2.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา 
                   ทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ 
                   อํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
          2.2.5  หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   
                   (ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันทําข้อตกลง  
                   ซื้อ/จ้าง) 
         2.2.6  หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษทั 
          2.2.7  ทะเบียนการค้าและใบภาษีมูลค่าเพิ่ม   
    2.3  ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างมาลงนามรับข้อตกลงซื้อ/จ้าง   
          ในช่องผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
      

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ แบบ.มข.-กง.-01  
แบบ.มข.-กง.-12 
ข้อตกลงซื้อ 
ข้อตกลงจ้าง 
 

 

 
 
 

เสนอชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน 
และจัดทําข้อตกลงซื้อ/จ้าง 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างองิ 

8  
 
 
 
 
 

10 นาที/ครั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาลงนามเห็นชอบให้จัดซื้อ/จ้าง 
จากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อเสนอใน
แบบ.มข.-กง.-01  และข้อตกลงซื้อ หรือแบบ.มข.-กง.-01 
หรือแบบ.มข.-กง.-12  และข้อตกลงจ้าง 
           

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

แบบ.มข.-กง.-01 
แบบ.มข.-กง.-12 
ข้อตกลงซื้อ 
ข้อตกลงจ้าง 
 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 
 

9  30 นาที/ครั้ง ยืนยันการสั่งซื้อ/จ้าง  และจัดส่งคู่ฉบับข้อตกลงซื้อ/จ้าง ให้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นหลักฐานจํานวน 1 ฉบับ 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ ข้อตกลงซื้อ 
ข้อตกลงจ้าง 

 

10  30 นาที/ครั้ง 1.  รับพัสดุจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามกําหนดวันส่งมอบที่ระบุ  
     ตามข้อตกลงซื้อ/จ้าง และแจ้งเตือนหรือแจ้งสงวนสิทธิ์ 
     การปรับ  หากส่งมอบพัสดุเกินกําหนด 
2.  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ  โดยแนบแบบ.มข.-กง.-01  
      และข้อตกลงซื้อ หรือแบบ.มข.-กง.-12 และข้อตกลง 
      จ้างพร้อมกับใบตรวจรับ ที่จัดพิมพ์รายละเอียดแล้ว    
      เพื่อใช้ในการตรวจรับ 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ
คณะกรรมการตรวจรับ 

1.แบบ.มข.-กง.-01 และ 
   ข้อตกลงซื้อ พร้อม 
   แคตตาล็อก (ถ้ามี) 
2.แบบ.มข.-กง.-12 และ  
   ข้อตกลงจ้าง พร้อม  
   รายละเอียดงานจ้าง(ถ้ามี) 
3.ใบตรวจรับ/ 
4.ใบตรวจการจ้าง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 71,72 

 
 
 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ลงนามเห็นชอบ 

Y 

N 

จัดส่งคู่ฉบับข้อตกลง 
 

ตรวจรับ 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างองิ 

11  30 นาที/ครั้ง 1.  ดําเนินการจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (แบบ.มข.-  
     กง.-14) หรือ  (แบบ.มข.-กง.-15)   
2.  จัดชุดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
     2.1  ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
     2.2  ใบรายงานขอซื้อ/จ้าง 
     2.3  ข้อตกลงซื้อ/จ้าง  (ถ้ามี) 
     2.4  ใบเสนอราคา  และแคตตาล็อก  (ถ้ามี) 
    2.5  เอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ทําข้อตกลงซื้อ/จ้าง  
    2.6  ใบส่งของ/ ใบกํากับภาษี 
    2.7  ใบตรวจรับ/ใบตรวจการจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อ 1.แบบ มข-กง-14/ 
2.แบบ มข-กง-15 
3.แบบรายงานผูกพันและ 
   เบิกจ่าย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

12  30 นาที/ครั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ตรวจสอบพร้อมลงนามขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
เจ้าหน้าที่การเงิน  ตรวจสอบและคุมยอดงบประมาณ 
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  ตรวจสอบและลงนาม
รับรองความถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานคลัง
และทรัพย์สิน 

1.แบบ มข-กง-14/ 
2.แบบ มข-กง-15 
3.แบบรายงานผูกพันและ 
  เบิกจ่าย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

13  30 นาที/ครั้ง คณบดี/ผู้มีอํานาจ  ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงิน คณบดี/ผู้มีอํานาจ 1.แบบ มข-กง-14/ 
2.แบบ มข-กง-15 
3.แบบรายงานผูกพันและ 
   เบิกจ่าย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

จัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
 

       ตรวจสอบ 
    ความถูกต้อง 

Y 

N 

  คณบดี/ผู้มีอํานาจ 
    ลงนามอนุมัติ 

Y 

N 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

1. มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ลําดับที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารอ้างองิ 

14  1 วัน เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานคลังและทรัพย์สินรับแฟ้มที่ผู้มี
อํานาจลงนามครบถ้วนแล้วจากสารบรรณคณะ และส่งให้กับ
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน  ลงนามส่งเอกสารเบิก
จ่ายเงินไปยังกองคลัง  และรับชุดเอกสารที่หัวหน้ากลุ่มงาน
คลังและทรัพย์สิน  ลงนามครบถ้วนแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่
การเงิน  เพื่อจัดทําหนังสือส่งเอกสารเบิกจ่ายต่องานธุรการ  
กองคลัง  จากนั้นรับชุดเอกสารที่สมบูรณ์แล้วดําเนินการ
จัดทําสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  และจัดเก็บบนระบบ
เครือข่ายของคณะ  เพื่อให้บริการผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการส่งชุด
เบิกจ่ายที่สมบูรณ์แล้วดังกล่าวไปยังงานธุรการ กองคลัง  
เพื่อเบิกจ่ายต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานคลัง
และทรัพย์สิน 

1.แบบ มข-กง-14/ 
2.แบบ มข-กง-15 
3.แบบรายงานผูกพันและ 
   เบิกจ่าย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

15 
 
 
 

 30 นาที/ครั้ง ลงบัญช/ีทะเบียนคุมวัสดุ  และเบิกจ่ายพัสดุให้กับเจ้าของ
เรื่อง  หรือจัดเก็บเข้าคลัง  เพื่อบริการเบิกจ่ายให้กับกลุ่ม
งาน/หลักสูตรต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่บัญชีพัสดุ 1.บันทึกรับวัสดุจากการ  
   ตรวจรับ 
2.บันทึกขออนุมัติเบิกวัสดุ 
3.บันทึกจ่ายวัสดุ(อนุมัติ)ทั่วไป 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

16 
 
 

 
 
 

10 นาที/ครั้ง จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายเข้าแฟ้ม เจ้าหน้าที่บัญชีพัสดุ เอกสารการขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
 
 
 

 

 
 

จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดการส่ง
เอกสารการเบิกจ่าย   

ไปยังงานธุรการ  กองคลัง 

ลงบัญช/ีทะเบียนคุมวัสดุ 

จัดเก็บเอกสาร 
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ชื่อกระบวนงาน  การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ (ยกเว้นครุภัณฑ์)  โดยวิธีตกลงราคา  รหสั  AR-PRC-01 

       2.  มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การประเมิน ลําดับ ตัวชี้วัด 

ระดับ  1 
(ต้องปรับปรุง) 

ระดับ  2 
(พอใช้) 

ระดับ  3 
(ดี) 

ระดับ  4 
(ดีมาก) 

ระดับ  5 
(ดีเด่น) 

1 ร้อยละความถูกต้องของการจัดทําเอกสารการ
จัดซื้อและการเบิกจ่าย ได้ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เท่ากับหรือน้อยกว่า 
ร้อยละ  80 

ร้อยละ  81-85 ร้อยละ  86-90 ร้อยละ  91-95 ร้อยละ 96-100 
 

2 ระยะเวลาดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แล้วเสร็จหลังวันได้รับใบ
ขอให้จัดซื้อ/จัดหาจาก
เจ้าของเรื่อง 
มากกว่า  7   วัน 

ดําเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อแล้วเสร็จหลังวัน
ได้รับใบขอให้จัดซื้อ/
จัดหาจากเจ้าของเรื่อง 
ภายใน   7   วัน 

ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อแล้ว
เสร็จหลังวันได้รับใบขอให้จัดซื้อ/
จัดหาจากเจ้าของเรื่อง 
ภายใน   5   วัน 

ดําเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อแล้วเสร็จหลัง
วันได้รับใบขอให้
จัดซื้อ/จัดหาจาก
เจ้าของเรื่อง 
ภายใน   4   วัน 

ดําเนินการขอ
อนุมัติจัดซื้อแล้ว
เสร็จหลังวัน
ได้รับใบขอให้
จัดซื้อ/จัดหาจาก
เจ้าของเรื่อง 
ภายใน   3   วัน 

3 ระยะเวลาดําเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
หลังจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
มากกว่า   5  วัน 

ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
หลังจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
ภายใน   5  วัน 

ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
เสร็จภายใน   4  วัน 

ดําเนินการเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง หลังจาก
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุแล้วเสร็จ
ภายใน   3  วัน 

ดําเนินการเบิก
จ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
หลังจาก
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
แล้วเสร็จภายใน   
2  วัน 
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