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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548  เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการส านักงาน 

ให้ดียิ่งขึ้น 

  ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณต่างๆ เพ่ือให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์

และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  การปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และพร้อมรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  และน ามาปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้

เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานธุรการของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคู่มือ 

  ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  หน่วยงาน
ต่างๆ ได้ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ต้อ งการให้หน่วยงาน
ต่างๆ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร งานสารบรรณหรืองานธุรการเป็นงานที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร 
อันได้แก่ การรับ การส่ง การจัดเก็บ ค้นหา และการท าลาย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาใช้ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานเอกสารด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความถูกต้องทันสมัยอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและ
กระดาษ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างที่ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้จัดท าในฐานะที่เป็นผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาอย่ างต่อเนื่อง จึงจัดท าคู่มือ
ฉบับนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ การท างานของระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้ ผู้ปฏิบัติจึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจ าส่วนตัวพอสมควร เป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพราะการท างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานที่ต้องด าเนินการ เช่น โต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ 
การร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การน าเสนอ การจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่  ทั้งที่เป็น
กระดาษและเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จึงต้องมีการจัดระบบงานเอกสารที่ดี จึงจะประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจ าได้อีกด้วย 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยเน้นเฉพาะงานบริหารและธุรการ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และท าให้การท างานเป็นระบบขึ้น  นอกจากนี้คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 

 2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้คู่มือเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานบริหารและธุรการได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 
 2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบริหารและธุรการของหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.3 เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของงานบริหารและธุรการ งานพัสดุ และงาน
ประสานงาน รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางาน 
 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้ในการก ากับ ติดตามการ  
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ 
 2.5 เพ่ือใช้เป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

3.  ขอบเขตของคู่มือ 

  คู่มือการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มนี้มีขอบเขตดังนี้ 
 3.1  องค์ประกอบของระบบงานบริหารและธุรการ  อธิบายไว้ในบทที่ 3 ประกอบด้วย 
   1) งานธุรการ 
    2) งานพัสดุ  
  3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของงานเลขานุการกิจ อธิบายไว้ในบทที่ 4 
ประกอบด้วย 
  1) งานธุรการ 
    2) งานพัสดุ 
  3.3 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานธุรการและ
พัสดุ ของงานเลขานุการกิจของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อธิบายไว้ในบทที่ 5 
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4.  นิยำมศัพท์ 

กำรบริหำรงำนธุรกำร หมายถึง งานดูแลและควบคุมนโยบายการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กรหลัก   การจัดระบบงานทีเ่หมาะสมให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่  เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
เป็นที่พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง การน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาด าเนินงานด้านงานธุรการ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด 
เป็นงานที่สามารถตรวจตราได้ทันทีตลอดเวลา  
ระบบงำนสำรบรรณ หมายถึง การรับ–ส่งหนังสือราชการ
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
หน่วยงำนภำยใน หมายถึง หน่วยงานภายในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงำนภำยนอก  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐภายนอก
กระทรวงคมนาคม /หน่วยงานภาคเอกชน /บุคคลภายนอก 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  หน่วยงานที่ส่งเรื่องไปให้
เพ่ือด าเนินการตามค าสั่งการของผู้บริหาร  
 

งำนพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบ และ การ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การ
จ าหน่าย  และการด าเนินการอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
“พัสด”ุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
“วัสดุ” หมายถึง สินทรัพย์ที ่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะ
คงทนถาวร ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือ ไม่คง
สภาพเดิม มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี 
“ครุภัณฑ์” หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุด
หนึ่งมากกว่า 5,000 บาท  
“เจ้ำหน้ำที่พัสดุ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
 “กำรควบคุม” หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุการเบิกพัสดุการพัสดุ  
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“ทะเบียนพัสดุ” หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับ
หรือจ่ายในบัญชี โดยจ าแนกแต่ละประเภท แต่ละรายการ
ของพัสดุคุมพัสดุ  
“กำรเก็บรักษำพัสดุ” หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมพัสดุ  
“กำรเบิกพัสดุ” หมายถึง ความต้องการของหน่วยงานที่
ต้องการใช้วัสดุหน่วยงาน แจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุยัง
กองพัสดุ 
“กำรจ่ำยพัสดุ” หมายถึง การที่หัวหน้าหน่วยพัสดุอนุมัติ
จ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุ  
 “กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี” หมายถึง การตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีก่อน จนถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน และการตรวจนับพัสดุ
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน  
 

 

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจำกคู่มือ 

 งำนธุรกำร 
 1.  ผู้ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
ท างานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
 3.  ท าให้การปฏิบัติงานบริหารและธุรการของหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว 
 4.  ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง 
 5.  ผู้บริหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้คู่มือในการติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีระบบ 
 6.  ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการปฏิบัติงานและประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
  งำนพัสดุ 
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 1.  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจน 
สิ้นสุดกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 2.  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทท่ี 2 

กำรวิเครำะห์งำน  บทบำทและหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ 

 

กำรคิดวิเครำะห์งำน 
     1. งำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
         ประโยชน์ของงานสารบรรณ 
         1.1 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี 
         1.2 ชว่ยให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารเกิดประสิทธิภาพ 
         1.3 การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวในการท างาน 
         1.4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือและเอกสารต่างๆ ของทางราชการเป็นระบบตามระเบียบที่ก าหนด 
และถูกต้อง 
         1.5 ท าให้เกิดความต่อเนื่องและรวดเร็วในการท างาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 
         การปฏิบัติงานด้านธุรการซึ่งต้องใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบหลักในการรับ-ส่งเอกสาร
ต่างๆ ซึ่งในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานด้านธุรการต้องมีการวิเคราะห์ดังนี้ 
         -  การวิเคราะห์เอกสารที่รับเข้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าเป็นเอกสารประเภทใดต้อง
น าเสนอและส่งต่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานไหนต่อไป รวมทั้งต้องวิเคราะห์ความเร่งด่วนของเอกสารว่าสมควร 
จะด าเนินการอย่างไรให้ทันก าหนดเวลา 
         -  การวิเคราะห์ในการจัดท าเอกสาร เช่น การบันทึกงานในระบบการติดตามตรวจสอบงานในกรณีที่
ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ และมีก าหนดเวลาให้ตอบรับ เช่น การแจ้งอบรมการใช้ระบบต่างๆ และต้องมีการตอบ
รับจากหน่วยงาน 
         -  การวิเคราะห์–สังเกตการใช้งาน หากมีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบข้อผิดพลาดต้อง
มีการวิเคราะห์ในเบื้องต้นถึงสาเหตุการใช้งานว่ามาจากข้อมูลในระบบหรือโปรแกรมมีข้อผิดพลาด เพ่ือแจ้งให้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทราบต่อไป 
 งานการจัดท าหนังสือราชการ การผลิตเอกสาร หนังสือราชการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่จัดตอบหน่วยงานต่างๆ และหนังสือที่ออกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว
ในการสืบค้นเอกสาร การจัดเก็บเอกสารในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดหมวดหมู่ เอกสาร
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้องมีการวิเคราะห์งานต่างๆ ดังนี้ 
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         -  วิเคราะห์ลักษณะหนังสือที่ต้องร่าง และจัดท าว่าเป็นหนังสือประเภทใด โดยใช้ระเบียบงานสารบรรณ 
หลักการร่างหนังสือราชการ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและทักษะในการสื่อสาร 
         - หนังสือราชการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการโต้ตอบทางเทคนิค ดังนั้นผู้ขอรับ
การประเมินต้องมีความรู้ในการใช้ศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ โดยต้องมีการวิเคราะห์การใช้ศัพท์เทคนิค
ต่างๆ ให้สามารถมีเนื้อหาสอดคล้องกับศัพท์ราชการ เมื่อผู้อ่านได้รับข้อความตรงกับเนื้อที่แท้จริงไม่สะดุดหรือ
ความหมายผิดไปจากข้อเท็จจริง 
         -  การวิเคราะห์ประเภทเอกสาร/หนังสือราชการในการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งต้องมีการจัดเก็บให้ตรงหมวดหมู่ที่ได้ออกแบบไว้ 
และป้องกันการสูญหายของเอกสาร  จะต้องสแกนเอกสารแนบเรื่องรับเข้าและเรื่องส่งออกทุกครั้งตามแลข
เอกสารรับเข้า ส่งออก หากวิเคราะห์ผิดพลาดท าให้จัดเก็บไม่ตรงเมื่อมีการค้นหาข้อมูลจะไม่พบเอกสารที่
ต้องการ 
 
     2.  งำนพัสดุ 
 มีการตรวจสอบและจัดท าบัญชีวัสดุส านักงาน /ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งานต่างๆ ด้าน
พัสดุดังนี้ 
 -  วิเคราะห์ข้อมูลครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรณีท่ีมีการตรวจสอบแล้วพบว่า
มีไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ ต้องตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุ เช่น มีการน าไปซ่อม/มีการยืมไปยังหน่วยงานอ่ืน 
หรือมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
ทันก าหนดเวลาการตรวจสอบครุภัณฑ์ 
 -  การจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อมีความต้องการใช้งานจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์วัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการว่า
สมควรจะจัดซื้อ/จัดจ้างแบบใด ตรวจสอบข้อมูลการจัดจ้าง งบประมาณที่ใช้กรณีที่เป็นวัสดุต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในคลังและวิเคราะห์ให้ได้ว่าสมควรจะสั่งซื้อในช่วงใดเนื่องจากการใช้งานในบางช่วง
ปริมาณมากและเร่งด่วน 
 -  การจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องวิเคราะห์การใช้งานว่าเร่งด่วน หรือจะเสร็จทันก าหนดเวลาหรือไม่หาก
คาดการณ์ว่าไม่ทันก าหนดต้องมีการขอยืม/หมุนเวียนอุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืน หากวิเคราะห์ผิดพลาดอาจ
ส่งผลเสียหายต่องานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 -  การควบคุมวัสดุส านักงาน /ครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดท าบัญชี
การเบิกจ่าย รับเข้า รับโอน รวมถึงมีการตรวจสอบวัสดุประจ าเดือนให้ถูกต้อง 
 -  การจ าหน่ายส่งคืน จ าหน่ายครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้หรือครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ด าเนินการส่งคืนกองพัสดุเพ่ือจ าหน่ายต่อไป และท าบัญชีส่งคืนครุภัณฑ์รวมถึงการจัดเป็นแฟ้ม
หมวดหมู่ให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีระบบ 
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บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  งำนธุรกำร คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ รวมทั้งงานควบคุม ตรวจสอบ อ านวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้ดีที่สุด 
งานธุรการจึงเป็นงานที่มีขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กว้างมาก และมีลักษณะงานที่จะต้อง
ประสานงานกับุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการท างานด้านสารบรรณ การจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร การจัดเตรียมการประชุม การติดต่อประสานงานการให้บริการ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานได้เป็นอย่างดี 

  งานธุรการนี้ เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและเอกสาร มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการรับ–ส่งหนังสือ
ราชการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  จึงต้องอาศัยความรอบรู้ ความขยัน และความจ าส่วนตัวพอสมควร 
เป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการท างานที่เกี่ยวกับกับเอกสาร ซึ่งมีหลายรูปแบบ การร่างหนังสือ
โต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ การจัดเก็บเอกสาร การแจ้งเวียนให้แต่ละ
หน่วยงาน  งานธุรการเป็นงานฝ่ายสนับสนุน ที่ช่วยประสานงานหรือช่วยเหลือในหน่วยงานหรือฝ่ายอ่ืนๆ และ
โดยรวมแล้วหลักๆ งานธุรการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับ
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการ
ประชุม 
  บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนธุรกำร ได้แก่ 

1. เป็นฝ่ายสนับสนุน หรือเรียกง่ายๆ ว่า ฝ่าย support เพ่ือให้คนอ่ืนหรือพนักงานฝ่ายอ่ืนๆท างาน
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. เป็นสายงานที่เป็นเหมือนคนกลางที่จะคอยขับเคลื่อนเพ่ือให้งานได้ด าเนินอย่างสะดวก เช่น  
การให้บริการ การติดต่อประสานงาน การจัดหา เป็นต้น 

3. เป็นสายงานการ “ควบคุม” และ “ดูแล” ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
4. งานธุรการ  ต้องเป็นผู้ประสานและเป็นนักบริการที่ด ี
5. ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
6. คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
7. ตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรไม่ให้ขาด 
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 งำนพัสดุ 
  เป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การตรวจรับ การเก็บรักษา การซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท า สัญญา ติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ            
  บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนพัสดุ ได้แก่ 

1. จัดเตรียมบัญชีพัสดุ หลักฐานการรับพัสดุเพ่ือลงบัญชีพัสดุ เช่น ใบตรวจรับพัสดุ หลักฐานการจ่าย
พัสดุไปให้ผู้เบิก ได้แก่ ใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนครุภัณฑ์เดิม ใบตรวจรับพัสดุ 

2. เบิก – จ่าย พัสดุส านักงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. จัดท าทะเบียบควบคุมสินทรัพย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. อ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี โดยชี้แจงข้อมูลรายละเอียด

วิธีด าเนินการช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารแบบต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
5. ยืม คนื ติดตามครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. โอน ย้ายทรัพย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. จ าหน่ายพัสดุของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หากพบปัญหาครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ไม่มี

ความจ าเป็นต่อการใช้งาน ควรระบุให้ชัดเจนเพ่ือกองพัสดุจะได้ด าเนินการตรวจสภาพ  ก่อนท า
เรื่องส่งคืนเพ่ือการจ าหน่ายออกต่อไป 

8. ท าการตัดจ่ายพัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คุณสมบัติท่ีดีของผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  
  1. งำนธุรกำร  

1.1 เป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีทักษะในการติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานที่ดี 
1.2 สนใจ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ 
1.3 มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มีปฏิภาณไหวพริบ ความจ าดี 
1.4 มีความรู้ในด้านภาษา ตัวสะกด ได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความละเอียด รอบคอบ สุขม รวดเร็ว 
1.6 มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยไมตรีที่ดกีับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปอย่างดี 
1.7 มีการสั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
1.8 มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก 
1.9 เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.10 มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน 
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      2. งำนพัสดุ  
2.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุการจัดหา  จัดซื้อ การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อม  

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งา  
2.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาเอกสารใบส าคัญที่เก่ียวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้

เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
2.3 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
2.4 ศึกษาเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
2.5 จัดท าแผนการจัดซื้อประจ าปีให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
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บทท่ี 3 

องค์ประกอบและวธิีกำรด ำเนินงำนธุรกำรและพัสด ุ

  

  การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร สั่งการ

หรือประสานงาน จ าเป็นต้องอาศัยหนังสือราชการทั้งสิ้น และเมื่อภาระงานเพ่ิมมากขึ้นหรือการด าเนินงานยิ่ง

ยาวนานขึ้นส่งผลให้หนังสือราชการที่ติดต่อกันมีจ านวนมากขึ้นไปด้วย หนังสือที่รับเข้ามาควรจัดให้เป็นระบบ

ตามระเบียบงานสารบรรณจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

การตรวจค้นเอกสาร สามารถด าเนินการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สูงและระเบียบงานสารบรรณจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประสานงานแก่หน่วยงานต่างๆ ท าให้การ

ติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดความสะดวก และรวดเร็วขึ้น หน่วยงานราชการ

ต้องให้ความส าคัญแก่งานสารบรรณด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องและทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้และเข้าใจ

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน 

1.  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

     ประวัติสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

            โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

ในการประชุมครั้งที่ 20/2532 วันที่ 1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 

7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 

(พ.ศ.2530-2534)  และมหาวิทยาลัยได้ เสนอขอจัดตั้ งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปที่

ทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2532 แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง

สาขาวิชาในขณะนั้น โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  และการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา

จ านวนมากในระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปยังทบวงมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึง พ.ศ. 2538 

โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยให้สังกัดในสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ และต่อมาใน พ.ศ.2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จนกระทั่งวันที่ 14 



12 
 

ตุลาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นผล

ให้สาขาวิชาไม่สามารถจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ จึงมีสถานภาพเป็น

โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเช่นเดียวกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

อย่าง   เป็นเอกเทศจนกระทั่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัด

นั้นเป็นต้นมา 

วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล 
ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

พันธกิจ 
  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตรงกับความต้องการของ 
               สังคม 
  2.  วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  4.  ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  เป็นผู้น าด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของสังคม 
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ภำพที่ 1  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

  

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เลขานุการ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หัวหน้างานหน่วยเลขานุการกิจ 

งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป 

เลขานุการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร 

หลักสูตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ป.ตรี 

หลักสูตร
เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 
ป.ตรี 

หลักสูตร
เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 
ป.โท 

หลักสูตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ป.โท 
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1. งำนธุรกำร 

กำรรับหนังสือ  
  หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอกหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง 
ปฏิบัติตาม  ดังนี้ 

1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือ หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

2. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวา
ของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ทะเบียนหนังสือรับ ให้ลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียนรับหนังสือระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน  
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่รับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2 วันที ่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือที่รับเข้ามา 
 2.3 เวลำ  ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 

 

 

 

3. อ่านเนื้อหาในเอกสารว่ามีแนบเรื่องที่ส าคัญมาด้วยหรือไม่  ถ้าไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน ต้องโทรศัพท์
ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือติดตามสิ่งที่แนบมาให้ครบถ้วน 

4. คัดแยกเอกสารเข้าแฟ้ม โดยแยกออกเป็น 2 แฟ้ม คือ แฟ้มเรื่องด่วน และแฟ้มเรื่องปกติ แต่ถ้า
บันทึกมีการอ้างเรื่องเดิมหรือมติของที่ประชุมต้องน ามาแนบประกอบด้วย 

5. เสนอแฟ้มประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ วันละ 2 รอบ  รอบเช้าเวลา 11.00 น. รอบบ่าย
เสนอเวลา 15.00 น. แต่หากเป็นเอกสารเร่งด่วน เมื่อลงทะเบียนรับแล้วต้องเสนอต่อประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ เพ่ือให้สั่งการทันที 

6. หลังจากประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพิจารณาสั่งการหรือลงนามในบันทึกแล้ว ให้สแกน
เอกสารแนบเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเลขที่รับเอกสาร ส าหรับเป็นข้อมูลในการติดตามผล
การด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับเอกสาร........................................ 

วันท่ี.................................................. 

เวลา................................................. 
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7. ถ้าเป็นเอกสารเวียนแจ้งเพ่ือทราบ  เช่น เรื่องสมัครงาน การเชิญร่วมท าบุญ ให้สแกนเอกสารแนบ
เรื่องแล้วส่งแจ้งคณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาทราบทางอีเมล ต้นเรื่องให้ติดประกาศที่บอร์ดของ
สาขาวิชา 

8. หากเป็นจดหมายหรือเอกสารถึงตัวบุคคลุ ไม่มีเลขที่หนังสือส่งมา ไม่ต้องลงรับเอกสารในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้แยกจัดเก็บในตู้จดหมายตามรายชื่อบุคคล 

9. ถ้าเป็นเอกสารเวียนให้บุคลากรแสดงความจ านงต่างๆ เช่น ประชุมทางวิชาการ / อบรม / สัมมนา 
ให้สแกนเอกสารแนบเรื่อง พร้อมแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชาทราบทางอีเมล ต้นเรื่องใส่แฟ้ม
วางไว้ที่เคาน์เตอร์ปฏิบัติงานของหน่วยเลขานุการกิจ หากเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งความจ านงตอบกลับหน่วยงาน  
ต้นเรื่อง ให้รวบรวมรายชื่อและสรุปน าเสนอประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพิจารณา และจัดท าบันทึก  
ตอบกลับหน่วยงานต้นเรื่องภายในเวลาที่ก าหนดมา 

กำรลงทะเบียนส่งเอกสำร 

  กำรส่งหนังสือ  คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  

  1. หนังสือส่งภายใน  

      1.1  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  

       1.2  เสนอพิจารณาลงนาม ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ หนังสือส่งออก ต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือบุคคลที่รักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการ

แทนประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน   

    1.3  ลงทะเบียนส่งหนังสือในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง  

    1.3.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน        

                     1.3.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปี   

                            ปฏิทนิ 

   1.3.3 ที่ ให้ลงเลขหนังสือส่งของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือที่จะส่งออก 

   1.3.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก 
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ภำพที่ 2  ตัวอย่ำงสมุดส่งหนังสือ 

 

 2. หนังสือส่งภายนอก  

          2.1  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ  

             2.2  บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน โดยหน้าซองเอกสารต้องใช้ซอง

เอกสารที่มีตราครุฑของทางราชการ  และต้องใส่เลขที่หนังสือให้ตรงกับเลขเอกสารด้านในซอง  จากนั้นให้ลง

กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนการส่งเอกสารในแบบฟอร์มของงานไปรษณีย์ เพ่ือป้องกันการสูญหาย

ระหว่างทาง 
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2.  งำนพัสดุ 

การบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ โดยเมื่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้วให้มีการจัดท าบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม พัสดุ แยกเป็นชนิดและแสดง
รายการ  พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน และหลักฐานการจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการดูแลบ ารุงรักษา พัสดุให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และท าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท าให้เกิดความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการดูแล
บ ารุงรักษา หรือหมดความจ าเป็น สมควรที่จะจ าหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 

การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สาขาวิชา โดยเริ่มจากการส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้งานในสาขาวิชา  โดยการประสานกองพัสดุใน
การจัดหาวัสดุ และท าบันทึกถึงกองพัสดุในการด าเนินการจัดหาวัสดุที่สาขาวิชาต้องการ การเบิก-จ่ายวัสดุ การ
จัดท าบัญชีควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ การเก็บรักษา และการซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบ
วัสดุทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ประสานการส่งคืนวัสดุ/การจ าหน่าย
วัสดุ  

2.1  กำรจัดซื้อพัสดุ 
 1) จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานในสาขาวิชาฯ ส่งกองแผนงาน
เพ่ือขออนุมัติวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบงบประมาณในการจัดหาวัสดุ กรณีที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ถือเป็นครุภัณฑ์ จะต้องขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ  หากวงเงินต่ ากว่า 5,000 
บาท ให้ขอใช้งบประมาณไปยังกองพัสดุ 
 2) ขออนุมัติจัดซื้อเสนอประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ 
 3) ติดต่อร้านค้าเพ่ือขอใบเสนอราคาจากผู้ขายจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยแนบเงื่อนไขข้อตกลง
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
 4) กองพัสดุจะเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง 
 5) คณะกรรมการตรวจรับและเสนอรายงานต่อประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ 
 6) จัดท าบัญชี/ทะเบียนคุมวัสดุ ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ก่อนเซ็นรับครุภัณฑ์ ให้ตรวจสอบดูว่ามีการติด
หมายเลขรหัสครุภัณฑ์หรือยัง ถ้าติดรหัสครุภัณฑ์เรียบร้อยให้เซ็นชื่อรับ 
  2.2  ควบคุม  

                 การควบคุม ระเบียบว่าด้วยการพัสดุก าหนดให้มีการควบคุมพัสดุเมื่อได้รับมอบโดยให้ลงบัญชี
หรือ ทะเบียนเพ่ือควบคุม ในการเบิกจ่ายพัสดุต้องมีหลักฐานการขอเบิก การควบคุมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ    
        2.2.1  ควบคุมพัสดุส านักงาน คือพัสดุส านักงานมีไว้ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานตามปกติ
มีมูลค่าไม่สูงและมีลักษณะไม่คงทนถาวร ใช้แล้วหมดไปหรือไม่คงสภาพเดิม 
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        2.2.2 ควบคุมครุภัณฑ์ (ทรัพย์สินคงทนถาวร) 

                        ครุภัณฑ์  หมายถึง สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทนและมี
อายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชี
ของส่วนงาน  และให้ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  
เจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องจัดท าบัญชีควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ ให้ผู้รับผิดชอบใช้งานแต่ละรายการเป็นผู้เซ็นรับครุภัณฑ์
เป็นรายบุคคลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการสูญหาย รวมถึงอายุการใช้งานเพ่ือหา
ครุภัณฑ์มาทดแทนเมื่อเสื่อมสภาพ  รวมถึงครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับฝึกนักศึกษา  ต้องระบุสถานที่จัดเก็บ ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์  ดังตัวอย่างใบเบิกครุภัณฑ์ และบัญชีคุมครุภัณฑ์   

ตัวอย่างการจัดท าบัญชีควบคุมวัสดุส านักงาน 

รหัสวัสดุ      รำยกำรวัสดุ หน้ำที ่

01-001-0007 กระดาษปกสี  ขนาด A4  สีเขียว  120 แกรม 1 
01-001-0008 กระดาษปกสี  ขนาด A4  สีเหลือง  120 แกรม 2 
01-001-0009 กระดาษปกสี  ขนาด A4  สีชมพู  120 แกรม 3 
01-001-0010 กระดาษปกสี  ขนาด A4  สีฟ้า  120 แกรม 4 
01-001-0011 กระดาษพิมพ์ดีด 70 แกรม  สีเขียว 5 
01-001-0012 กระดาษพิมพ์ดีด 70 แกรม  สีเหลือง 6 

 
ตัวอย่างบัญชีใบเบิกวัสดุส านักงาน 

รหัสพัสดุ  01-001-0007        หน้าที่ 1 

รายการ    กระดาษปกสี  ขนาด A4  สีเขียว  120 แกรม 

วัน เดือน ป ี ผู้เบิกพัสด ุ รับเข้าคลัง จ่ายออกจากคลัง ยอดคงเหลือ หมายเหต ุ
 ยอดคงเหลือยกมา 

เดือนธันวาคม 2564 
  3 รีม  

5 ม.ค. 2564 สมนึก  2 รีม 1 รีม ใช้ส่วนกลางสาขาฯ 
7 มค. 2564 เบิกจากกองพัสด ุ 2 รีม  3 รีม  
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 2.3  กำรเก็บรักษำพัสดุ  มีหลักเกณฑ์การควบคุม  ดังต่อไปนี้  

        -  หน่วยงานเมื่อได้รับพัสดุมาไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด จะต้องจัดให้มีการควบคุมทางบัญชี

หรือทะเบียน  

       - เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุตามรายการที่ปรากฏในหลักฐานการรับเข้าบัญชี หรือ 

ทะเบียน ซึ่งจะต้องด าเนินการลงบัญชี เพ่ือควบคุมพัสดุที่เป็นประเภทวัสดุ โดยแยกเป็นชนิด และแสดง

รายการ ตามท่ี กวพ. ก าหนด โดยมีหลักฐานการรับ และให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี 

  

 2.4  กำรเบิก – จ่ำยพัสดุ     

           กำรเบิกพัสดุ  

         เจ้าหน้าที่พัสดุ  ต้องมีความรอบคอบและต้องตรวจสอบพัสดุในคลังพัสดุของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้องเดือนละ 1-2 ครั้ง ว่ามีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานในสาขาวิชาหรือไม่ 

หากมีจ านวนน้อยเกินไป ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ ด าเนินการจัดท าใบขอโอนวัสดุส านักงานในระบบ 3 มิติ ไป

ยังกองพัสดุ เมื่อได้รับวัสดุส านักงานเรียบร้อยแล้ว ตรวจนับจ านวนที่ขอโอให้ด าเนิการเบิกจากคลังพัสดุกลาง 

แล้วจัดท าทะเบียนเบิกและควบคุมวัสดุส านักงาน 

       การจัดท าบัญชีคุมวัสดุส านักงานและขั้นตอนการเบิก – จ่ายวัสดุ 

1. บัญชีวัสดุให้จัดท าแต่ละปีงบประมาณ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง หากมี
วัสดุ คงเหลือให้ยกยอดคงเหลือจากปีก่อนเป็นยอดยกมาในปีปัจจุบัน 

2. บัญชีวัสดุแต่ละบัญชี (แต่ละประเภท/ชนิด) ให้ควบคุมวัสดุ รายการ/ประเภท/ชนิด   
3. การลงบัญชีวัสดุ ให้ลงทุกครั้งที่มีการรับ หรือจ่าย ตามระเบียบก าหนด 
4. การก าหนดหน่วยนับของวัสดุ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับการเบิกจ่ายวัสดุ เช่น ปากกา 

สามารถก าหนดหน่วยนับเป็นแท่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับจ านวนสั่งจ่ายแต่ละครั้ง 
5. การลงบัญชีวัสดุ จะต้องลงรายการให้ครบถ้วน เพ่ือให้ยอดวัสดุคงเหลือถูกต้องตามจริง 
6. ผู้เบิกวัสดุ  จะต้องเขียนในเบิกวัสดุให้ตรงกับบัญชีคุมวัสดุ พร้อมทั้งลงวันที่เบิก ชื่อผู้เบิก  

จ านวนการเบิก  หมายเหตุการเบิก 
7. เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการจ่ายวัสดุตามจ านวนที่ขอเบิก แล้วน ามาตัดยอดวัสดุในระบบ 3 มิติ  

เพ่ือเป็นการควบคุมวัสดุตามบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 
8. สิ้นเดือนของทุกเดือน  เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการปิดยอดพัสดุประจ าเดือน แล้วรายงาน

ผลการควบคุมวัสดุให้กองพัสดุทราบ 
9. ตรวจสอบวัสดุในคลังของสาขาวิชาฯ มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการใช้งานหรือไม่ ควรมี

วัสดุคงเหลือในคลังสาขาวิชา  
10. การขอโอนวัสดุ และรับโอนวัสดุเข้าคลังสาขาวิชา  
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       กำรจ่ำย 
      การจ่ายวัสดุส านักงาน  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบัญชีทะเบียนควบคุมวัสดุส านักงาน  โดยแยก

ประเภทของวัสดุตามหมวดรหัสวัสดุ ชนิดของวัสดุตามรายการใบเบิก จัดท าหมายเลขหน้าบัญชีคุมวัสดุโดย

แยกชนิดให้ชัดเจน  มีการส ารวจพัสดุภายในสาขาวิชา  และจัดท าบัญชีลงรับวัสดุส านักงานเข้าคลัง ควบคุม

การเบิกจ่าย ผู้ที่ต้องการเบิกวัสดุส านักงานไปใช้ ให้กรอกข้อมูลการเบิกวัสดุส านักงานที่ต้องการและชื่อผู้เบิก

ในแฟ้มบัญชีคุมวัสดุ เจ้าหน้าที่คุมพัสดุ ด าเนินการลงเบิกจ่ายวัสดุในระบบ 3 มิติ  

       การจ่ายพัสดุ มีหลักเกณฑ์การควบคุม ดังต่อไปนี้  
       -  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย  
       -  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ  
       -  ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย  
       -  เก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
  2.3 กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำเดือน / ประจ ำปี 

           ตรวจสอบวัสดุประจ าเดือน 

    เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการตัดยอดเบิกพัสดุก่อนสิ้นเดือนทุกเดือน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1) ตัดบัญชีการเบิกวัสดุส านักงานทุกๆ สัปดาห์ 
 2) ตรวจนับวัสดุส านักงานที่มีอยู่จริง ว่าตรงกับบัญชีคุมวัสดุหรือไม่ 
 3) การคุมบัญชีการเบิกวัสดุส านักงน  ต้องท าให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือน 
 4) ให้ท าการลงยอดการตรวจนับวัสดุส านักงานในระบบ 3 มิติ ว่ามียอดบวกหรือยอดติดลบ  

ในระบบหรือไม่ 
 5) ท าบันทึกรายงานยอดพัสดุคงเหลือประจ าเดือน ส่งกองพัสดุ ไม่ให้เกินวันที่ 5 ของเดือน 
 
           ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
           ในการตรวจสอบ ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณ 

เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มี พัสดุใดช ารุด 
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่ม 
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น มีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

 1) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2) พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ กรณีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพัสดุเสื่อมสภาพ 

เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ 
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 3) พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพัสดุ และ เสนอวิธีการจ าหน่าย แล้วพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่าย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 1) เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการตรวจพัสดุประจ า จ านวน 3 ราย ซึ่งการเสนอชื่อต้องไม่มีชื่อผู้
ควบคุมพัสดุ 
 2) ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ด าเนินการจัดท าเหมือนตรวจสอบพัสดุประจ าเดือน 
 3) ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาทั้งหมด รวมถึงในความรับผิดชอบ
ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และส่วนรวมของสาขาวิชา ว่ามีครุภัณฑ์ตรงตามรหัสครุภัณฑ์ท่ีกองพัสดุแจ้งมาหรือไม่ 
 4) หากมีการช ารุด ให้แจ้งในรายการตรวจนับพัสดุ ว่ามีสภาพอย่างไร ควรซ่อม หรือควร
จ าหน่ายต่อไป 
 5) หลังจากตรวจนับพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี ครบทุกรายการ แจ้งให้กรรมการที่แต่งตั้งโดยกอง
พัสดุ ด าเนินการตรวจนับความถูกต้องอีกครั้ง 
 6) รายงานผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปีส่งกองพัสดุ 
 7) หากรายการใดควรว่าควรจ าหน่าย เนื่องจากสภาพครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้  ให้ท าบันทึก
ใบส่งคืนไปยังกองพัสดุเพื่อด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 
 

2.4  กำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 
       การจ าหน่ายพัสดุ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในราชการ

ต่อไปจะสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการท าเรื่องส่งคืนพัสดุกับกองพัสดุด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบพัสดุ การลงจ าหน่ายออกจากบัญชี
หรือทะเบียน เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที 
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็นกาลเฉพาะ 

 1) ครุภัณฑ์มีสภาพช ารุด ใช้งานไม่ได ้เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กุญแจ เป็นต้น  ให้แจ้งซ่อมผ่านระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งซ่อมไปยังงานอาคารสถานที่ หน่วยโยธา ให้มาด าเนินการจัดซ่อมให้ครุภัณฑ์
สามารถใช้งานได้ต่อไป 

 2) เมื่องานอาคารสถานที่มาด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ด าเนินการ
ส่งคืนกองพัสดุ เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายต่อไป  โดยท าใบแบบฟอร์มค าขอจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

 3) หากเป็นครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานมานาน และมีครุภัณฑ์มาทดแทน ให้ด าเนินการส่งคืน  
กองพัสดุเพ่ือด าเนินการจ าหน่าย โดยท าใบแบบฟอร์มค าขอจ าหน่ายครุภัณฑ์ ตามตัวอย่างใน   (ตัวอย่าง
ภาคผนวก ข หน้าที่ 58) 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัตงิำน 

1.  งำนบริหำรธุรกำร   

  กำรลงรับ-ส่งหนังสือ 

 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยัน

การรับหนังสือเข้า เพ่ือให้งานสารบัญเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย  เพ่ือความสะดวก

และง่ายต่อการสืบค้นเมื่อต้องการหาต้นเรื่องของหนังสือราชการฉบับนั้น การรับหนังสือ ได้แก่ การรับและเปิด

ซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน  และส่งหนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เมื่อรับ

หนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเรื่องมายังแผนกธุรการ โดยงานธุรการจะ

ลงรับหนังสือและจัดเสนอตามข้ันตอนดังนี้                                                 

1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก 
2. เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 
3. คัดแยกล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ 
4. ลงทะเบียนรับหนังสือ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
5. เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือบันทึกให้ความเห็น 
6. เสนอประธานฯ สาขาวิชา พิจารณาสั่งการ ตามล าดับ 
7. หัวหน้างานพิจารณาตามสั่งการของประธานฯ สาขาวิชา มอบหมายงานธุรการและเกี่ยวข้อง  

ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ 
8. ธุรการด าเนินการสแกนเอกสารแนบเรื่องตามเอกสารรับ – ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือต้นฉบับ

เข้าแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามประเภท 
9. สิ้นสุดการด าเนินงาน “รับ-ส่งหนังสือ” 
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       แผนผังแสดงขั้นตอนกำรรับหนังสือ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 3  แสดงขั้นตอนกำรรับหนังสือ 
 
 
 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก/ภายใน 

เอกสารทั่วไป เอกสารจากไปรษณยี์ และอื่น ๆ 

ตรวจสอบ คดัแยก 

จัดหมวดหมู ่

ลงทะเบียนเลขรับเอกสารด้วยระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

ประทับตรา เลขรับเอกสาร วันท่ีรบั

เอกสาร 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบผ่านเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชา

ตามล าดับชั้นความเร็ว 

 

ผู้บังคับบัญชา  

พิจารณา /รับทราบ / สั่งการ 

 

ถ้าเป็นจดหมายส่วนบุคคล 

ไม่ต้องลงรบัเอกสาร 

 

แยกจดหมายจัดเก็บใน

ตู้จดหมายของบุคลากร 

 

งานธุรการ 

รับทราบ / ด าเนินการตามสั่งการ 

 

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง เช่น 

ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มผีู้ลงนาม

ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่อง 

เสร็จสิน้ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงขั้นตอนกำรรับหนังสือ 
 

 ผังกระบวนงำน ระยะ 
เวลำ 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำน /
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
ไม่ถูกต้อง 

 
                                           ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 

นาที 
 
 
2 

นาที 
 
 

5 
นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
นาที 

 
 
 

1 
นาที/
เรื่อง 
2 

นาที /
เรื่อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบหนังสือ
เบื้องต้น ก่อนลงรับ
หนังสือ 
 
ลงรับเอกสารเข้าระบบ 
E-doc 
 
 

คัดแยกเอกสาร เพื่อ
เสนอหัวหน้างาน
ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ
ประธานฯ สาขา 
 

หัวหน้างานตรวจสอบ
หนังสือเบื้องต้นรวบรวม
เสนอผู้บังคับบัญชา 
(ประธานฯ สาขาวิชา) 
 

ประธานฯ สาขาวิชา  
พิจารณากลั่นกรอง สั่ง
การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
 

บันทึกข้อมูลตามส่ังการ 
ในระบบทะเบียนรับ-ส่ง
เอกสาร E-doc 
จัดเก็บเอกสารตาม
หมวดหมู่หรือ
มอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อ  พร้อม
สแกนเอกสารแนบต้น
เรื่องในระบบ E-doc  

 
 
 
 
 
 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
 

เกิดความสะดวก
และถูกต้อง 
 
 
 

เสนอความเห็น
ต่อประธานฯ 
พิจารณา  
สั่งการ 
 

ด าเนินการตาม 
สั่งการได้ถูกต้อง 
 
 
 

บันทึกข้อมูลตาม
สั่งการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
จัดเก็บเอกสาร 
ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 
 
 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 
 
 

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 
 
 
 

หัวหน้า
งาน 
 
 
 

ประธานฯ  
สาขาวิชา 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 
 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 
 
 

ส่งคืนต้นเรื่อง 

บันทึกข้อมูลตามสั่งการ 

สแกนเอกสารแนบต้นเร่ือง 

รับหนังสือจากหนว่ยงานภายใน / 

ภายนอก เอกสารไปรษณีย์ และอื่น ๆ 

ตรวจสอบ / เสนอประธานสาขาฯ  

พิจารณา สั่งการ 

เสร็จสิ้น 

ประธานฯ สั่งการ 

ลงทะเบียนรับเอกสาร

ด้วยระบบ E-doc 

   ตรวจสอบความ 

  ถูกตอ้งของหนังสือ 

คัดแยกเอกสาร 

จัดหมวดหมู ่
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 กำรส่งหนังสือ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดล าดับความส าคัญในเอกสาร ตรวจสอบ
เอกสาร และรูปแบบการจัดพิมพ์ หากเอกสารใดที่เป็นการเวียนแจ้งเพ่ือทราบ  ให้ด าเนินการเวียนแจ้งเอกสาร
ทาง e-mail ทราบ เพ่ือให้เอกสารทันเวลาที่ก าหนด  ก่อนน าเสนอประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ลงนาม 
ด าเนินการออกเลขหนังสือส่งออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสแกนเอกสารต้นฉบับแนบเลข
ทะเบียนส่งออก เพ่ือสะดวกในการสืบค้น เลือกชั้นความเร็วของหนังสือให้ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของ
การน าส่งเอกสารถึงบุคคล หน่วยงาน ให้ทันเวลาตามที่ก าหนด และติดตามเพ่ือควบคุมก ากับตามระยะเวลา 
สามารถดูจากสถิติในการจัดส่งเอกสาร ดึงกลับ และส่งคืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณก าหนด 
  การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอกหน่วยงาน ส่งไปให้หน่วยงานภายใน
หรือหน่วยงานภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้  
  1. งานธุรการตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน เพ่ือส่งออก  
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางออกเลขเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
         2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน  
         2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับ 
         2.1.3 ที ่ให้ลงรหัสตัวพยญัชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือ
ที่จะส่งออก ถ้าไม่มี ที ่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง  
        2.1.4 ลงวันที ่ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก  
        2.1.5 ถึง ให้ลงชื่อหน่วยงานนั้นมีถึงส่วนราชการหรือชื่อบุคคล 
        2.1.6 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
    2.2 ลงเลขท่ี และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออก ทั้งในต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับให้ตรง
กับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่ง 
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แผนผังแสดงข้ันตอนกำรส่งหนังสือ 

  

 
 
 
 

                           ไม่ถูกต้อง 
 

              ถูกต้อง 
 

 
       หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย           หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
                                                                               (ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 4 แสดงข้ันตอนงำนส่งหนังสือ 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

งานพิมพ์ ให้เรียบร้อย 

เสนอแฟ้มอธิการบดีเซ็นลงนาม 

ท าส าเนาเอกสารเก็บไว้ท่ีหน่วยงาน 

จัดส่งเอกสารใสซ่อง A4 ตราครุฑ 

ส่งเอกสารใหห้น่วยไปรษณยี ์

ของงานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารไป

หน่วยงานภายนอก 

หนังสือท่ีลงนามโดยประธานกรรมการ

ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ออกเลขท่ีหนังสือ 

วัน เดือน ปี 

วัน  

ว 

ส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไข 

คัดแยกเอกสารส่งตาม

หน่วยงาน 

เสนอหัวหน้างานตรวจสอบ 

สแกนเอกสารแนบต้นเรื่องใน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

ส าเนาเอกสารส่งเจ้าของงาน 

ต้นเรื่อง 

ออกเลขหนังสือส่งจาก

งานสารบรรรณกองกลาง 

เสร็จสิ้น 

ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของหนังสือ (สิ่งท่ีส่งมา

ด้วย) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณธุรกำร 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบการลงรับ – ส่งหนังสือทางราชการ เพ่ือให้เกิดความ

สะดวกในการท างานของเจ้าหน้าที่และเป็นการป้องกันเอกสารสูญหาย จึงมีข้ันตอนดังนี้ 

1.  เลือกการใช้งานมาท่ี www.stou.ac.th จากนั้นให้เลิกท่ีระบบบริการสารสนเทศ มสธ. (e-Service) 

 

2.  จากนั้นคลิกเลือกท่ีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่นใหม่) เนื่องจากระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับปรุงจากระบบเดิมเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

3.  จากนั้นจะข้ึนหน้าจอตามภาพ  ให้คลิกใส่ข้อมูล User name และ Password ของเจ้าหน้าท าเอกสาร 

 

 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/
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4.  มาเรียนรู้เกี่ยวกับไอคอนต่าง ๆ ที่ใช้งาน 

 
 

  หนังสือรอด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 

หนังสือรอลงทะเบียน       หมายถึง เอกสารที่ทางหน่วยงานยังไม่ได้ลงรับเอกสาร 
สีฟ้ำ หมายถึง เอกสารที่รอต้นฉบับจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ส่งมายังสาขาวิชา 
สีส้ม หมายถึง เอกสารที่ส่งผ่านทางระบบ โดยให้
หน่วยงานต่าง ๆ ลงรับ โดยไม่ต้องรอเอกสารต้นเรื่อง 
เพราะอาจเป็นการส่งเอกสารเร่งด่วน 

หนังสือระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายถึง หนังสือที่ลงรับผ่านระบบสารบรรณอิเล็ตทรอนิกส์   
รอการด าเนินการต่อตามขั้นตอนสั่งการของประธานฯ 
สาขาวิชา 

หนังสือตีกลับ หมายถึง หนังสือที่ส่งผิดหน่วยงาน หรือเอกสารอาจไม่ถูกต้อง   
ให้คลิกส่งกลับหน่วยงานต้นเรื่อง 
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 หนังสือรอด าเนินการ 

 

      ให้สังเกต  ทะเบียนสีฟ้า หรือสีส้ม     

 

หนังสือระหว่างด าเนินการ 

 
      

หนังสือตีกลับ 
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ทะเบียนรวม ประกอบด้วย  

หนังสือรับเข้า หมายถึง หนังสือที่หน่วยงานลงรับเอกสารตามระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  มีเลขรับหนังสือ วันที่รับ และเวลาลงรับ
หนังสือ 

หนังสือส่งภายใน หมายถึง หนังสือที่หน่วยงานต้นเรื่องส่งไปถึงหน่วยงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเลขส่งออก เป็นรหัส
ประจ าหน่วยงาน เช่น อว 0602.25/449 เลขที่ส่งออก 
วันที่ส่งออก  เวลาส่งออก 

หนังสือส่งภายนอก หมายถึง หนังสือที่หน่วยงานต้นเรื่อง ส่งไปถึงหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเลขส่งออก เป็นรหัส
ประจ าหน่วยงาน เช่น อว 0602.25/........ ... เลขที่ส่งออก 
วันที่ส่งออก  เวลาส่งออก 

   

 หนังสือรับเข้า  เป็นเอกสารที่ระบุทะเบียนรับ เอกสารที่ วันที่ (เวลา) เรื่อง 
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  ทะเบียนส่งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่ธุรการต้องด าเนินการสร้าง

ทะเบียนส่งออก เพ่ือให้ได้เลขที่ส่งออกก่อน  การส่งหนังสือออกภายในและภายนอก ผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ เปิดหน้าจอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลือกที่ทะเบียนส่ง 

                                       
 

       ลงรับ / สร้างเอกสาร  หมายถึง  เอกสารที่รับเรื่องมาแต่ไม่มีการคลิกส่งเอกสารในระบบสาร  

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจเป็นเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องกรอกข้อมูล

ลงในแบบที่ก าหนด เมื่อกรอกข้อมูลครบจะได้เลขที่ลงรับเอกสาร 

  การสร้างหนังสือส่งภายในหน่วยงาน  ให้คลิกเมนู สร้าง/หนังสือส่งภายในหน่วยงาน เป็นเอกสารที่

ออกโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้ออก/สร้างเอกสาร  ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน ในกรณีเป็นเอกสารส่งถึงหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการลงนามโดยอธิการบดี  จะต้อง

ออกเลขจากกองกลาง 
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รำยกำรส่งหนังสือ  หมายถึง หนังสือที่ส่งออกจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปยัง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  จะปรากฎเลขที่หนังสือจากสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และเลขรับจากหน่วยงานปลายทางท่ีรับหนังสือ 

 

 

เอกสำรที่ต้องติดตำม  เป็นเอกสารบางเรื่องที่ต้องด าเนินการติดตาม  ประกอบด้วย เมนูที่ต้องติดตาม

เฉพาะหน่วยงานตนเอง และติดตามหน่วยงานอ่ืน ส่วนใหญ่ไม่ใช้งานในเมนูดังกล่าว เนื่องจากสามารถติดตาม

จากเมนูรับ – ส่งหนังสือ ได ้

                       

 

   

  ค้นหำ  เป็นเมนูที่ต้องการค้นหาเอกสารที่รับเข้า และส่งออก เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
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  ค ำสั่งพิเศษ  หมายถึง หมายถึงการส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จะแยกออกเป็นการส่งงานแบบมี

ต้นฉบับ  คลิกช่อง  ส่งถึงพร้อมส่งต้นฉบับ  แต่ถ้าเป็นเอกสารสแกนส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้แนบไฟล์

เอกสารในเลขหนังสือส่งออก คลิกส่งที่ช่องสีส้ม ส่งถึง ไม่ส่งต้นฉบับ 

 

 

 

 

 

 

กรณีสง่เอกสารพร้อมต้นฉบบั กรณีสง่เอกสารไมม่ี

ต้นฉบบับบ 



34 
 

 วิธีกำรส่งเอกสำรทำงอีเมล 

   เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การท างานสะดวกและรวดเร็ว และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการท างาน ถ้า

ต้องการส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง  คลิกท่ีเมนู  หนังสือรับเข้า  แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการจะเวียนแจ้งหรือส่ง

เอกสารทางอีเมล 

 

 หลังจากเลือกเอกสารที่ต้องการเวียนแจ้งหรือส่งเอกสารทางอีเมล  จะได้เอกสารดังรูป แล้วคลิกส่ง 

 
  

 1)  กรณี่ท่ีต้องการส่งเอกสารต้นฉบับไปยังหน่วยงานที่ต้องการส่ง  ให้คลิกเลือกหน่วยงาน แล้วกด

ย้ายเข้า (ปุ่มสีฟ้า) ช่อง ส่งถึง-พร้อมส่งต้นฉบับ  แล้วกด  ส่ง 

  2)  กรณีท่ีต้องการส่งเอกสารที่ไม่ส่งต้นฉบับ แต่มีไฟล์เอกสารแนบเรื่อง ให้คลิกเลือกหน่วยงาน แล้ว

กดปุ่มย้ายเข้า (ปุ่มสีส้ม) ส่งถึง-ไม่มีต้นฉบับ คลิกที่ไฟล์สแกนแนบ แล้วกด ส่ง 

  3)  กรณีท่ีต้องการส่งเอกสารเวียนทางอีเมล  ให้คลิกส่งที่ปุ่ม Email  จากนั้นให้เลือกกลุ่มที่ต้องการ

ส่งเอกสารไปถึง  แล้วคลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการส่ง  แล้วกดช่องส่ง  ด้านล่าง 
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      ถ้าต้องการส่งเอกสารทางอีเมล  ต้องเลือกกลุ่ม หรือตัวบุคคล ที่ต้องการส่งเอกสาร  

 

  เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ให้กดเครื่องหมาย  X  ด้านบนขวามือ  เพ่ือด าเนินการรับเอกสารฉบับ

ต่อไป 

 

 

 

1 2

1 

3

1 
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  ถ้าต้องการโอนสร้างเอกสารเพ่ือเชื่อมโยงเอกสารต้นเรื่อง  สามารถด าเนินการได้  โดยคลิกเลือกที่เมนู 

เพ่ิมเติม ... แล้วเลือกโอนสร้างเอกสาร 

  

 

เมนูบันทึกงาน       หมายถึง เป็นการบันทึกงานของผู้ส่งงาน 

เมนูเสนอสั่งการ     หมายถึง  ประวัติการลงนาม สั่งการ บันทึกรายละเอียดของงาน 

เมนูการปฏิบัติงาน  หมายถึง  เป็นการบันทึกการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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2.  งำนพัสดุ    

   ศึกษากระบวนการบริหารพัสดุ จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  รวมทั้ง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544 ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ  
 งานพัสดุจะต้องมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้ และการบริหารพัสดุที่

เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด ซึ่งมีกระบวนการท างาน  รวมถึง 1) การจัดหาพัสดุ

2) การเก็บรักษา 3) การเบิกจ่าย  4) การบ ารุงรักษา 5) การตรวจสอบพัสดุประจ าเดือน/ปี และ 6) การ

จ าหน่ายพัสดุ  

         1) งำนจัดหำพัสดุ  
      การก าหนดความต้องการพัสดุ   มีการสังเกตุและดูความจ าเป็นที่สาขาวิชาต้องใช้งานว่ามีพัสดุ  
ครุภัณฑ์ประเภทใดบ้าง ใช้ในงานอะไร และความเร่งด่วนขนาดไหน  ที่จะต้องน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อ
ทราบความจ าเป็นจะต้องด าเนินการเบิกพัสดุจากกองพัสดุมาส ารอง แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะต้องจัดท าบันทึกขอ
จ้างซื้อ ขอจ้าง หรือก่อนที่จะท าใบขอซื้อ ขอจ้างไปยังกองพัสดุ  ให้เร่งด าเนินการ และติดตามผลการจัดซื้อ จัด
จ้าง เพื่อเร่งรัดให้ทันต่อการใช้งาน 
      การจัดหา  หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้องการ   วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริการต่างๆ จ านวนและปริมาณที่ถูกต้อง ทันเวลาและราคาที่เหมาะสม โดยมีการการส ารวจ
พัสดุด้วยการตรวจนับจ านวนของพัสดุที่เก็บรักษาไว้ว่ามีจ านวนเท่าใดแล้วน ามาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่
ปรากฏในบัญชีคุมพัสดุ   โดยก าหนดเกณฑ์คงเหลือของพัสดุใม่ให้เหลือต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  หากมีพัสดุใดที่
ส ารวจแล้วมีการใช้งานบ่อย  ควรจัดหามาส ารอง  เพ่ือให้ความต้องการใช้งานคล่องไม่ติดขัดกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือหากจ าเป็นต้องซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  หน่วยงานควรมีขั้นตอนการจัดหา
พัสดุ  ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการพัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ครุภัณฑ์ก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
3. งานจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจ าปี ครุภัณฑ์ในงบลงทุน 
4. งานจัดหาข้อมูลเพื่อจัดท าขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 
5. งานตรวจสอบงบประมาณประจ าปีตามหมวดรายจ่าย ด าเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีทั้งเงินแผ่นดินและเงินรายได้ 
6. จัดหาข้อมูลการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณและ งบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได้ถัดไป 
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2)  กำรควบคุม เก็บรักษำพัสด ุ

     ต้องเป็นไปตามขั้นตอน จัดท าบัญชีก ากับทุกรายการ แยกประเภท มีเก็บรักษาพัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นการเก็บรักษาพัสดุในคลัง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมและ
สามารถน ามาใช้งานได้สะดวก  โดยจัดเก็บพัสดุตามรหัสบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ มีผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายพัสดุ  
จัดท าใบคุมพัสดุ  ทะเบียนบัญชีคุมจัดเป็นแฟ้มใส่รหัสวัสดุให้ผู้เบิกได้ เบิกถูกต้อง  โดยในแต่ละครั้งที่มีการ
เบิกจ่ายพัสดุให้มีการลงชื่อผู้เบิกทุกครั้ง เพ่ือการตรวจสอบยอดพัสดุให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถ
ตรวจสอบได ้ เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อมีการรับพัสดุเข้าคลังจะต้องมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้   

1. ลงบัญชีรับ – จ่ายพัสดุตามประเภทที่จัดซื้อ  ท าบัญชีคุมครุภัณฑ ์
2. ครุภัณฑ์ทุกชิ้น ต้องมีการบันทึกและเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ให้ชัดเจนติดก ากับไว้ทุกชิ้น 
3. จัดท าบัญชีคุมพัสดุและครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบประวัติของครุภัณฑ์ได้ 
4. จัดท าฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลที่รับผิดชอบในครุภัณฑ์แต่ละชนิด 
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ตำรำงท่ี 2  กระบวนกำรควบคุม เก็บพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 - เจ้าหน้าที่คุม
คลังพัสด 

 1. เจ้าหน้าท่ีคุมคลังพัสดุท าการตรวจนับพัสดุ
ตามรายการใบเบิกพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกรายการ  
 

- เจ้าหน้าท่ีคุมคลัง
พัสด ุ

 1. เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุด าเนินการลงทะเบียน
คุมพสัดุทีไ่ด้ท าการตรวจรับเรียบรอ้ยแล้ว ลงใน
ทะเบียนคุมพสัดุ ได้แก่ ทะเบียนคมุพัสดุของ
พัสดุแตล่ะรายการในคลังพัสดุแยกตาม
หมวดหมู่ครบถ้วนทุกรายการ เพื่อความถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ของข้อมูล การรับ – จ่าย และ
คงเหลือพัสดุในคลัง โดยข้อมูลพัสดุต้องเป็น
ปัจจุบัน 

  

 
2. เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุจะต้องท ารายงานการ
รับ – จ่าย และยอดคงเหลือของพัสดุในแตล่ะ
รายการ ในทะเบยีนคุมพสัดุต้องตรงกับบัญชี
พัสดุ ( Stock Card) ทุกรายการ  

  

 
3. ก าหนดจุดสูงสุดและจดุต่าสุดของพัสดุ และ
พิจารณา จ านวนพัสดุแต่ละรายการ ท่ีควรจะ
เก็บส ารอง โดยให้มีจ านวนเท่าที่จ าเป็นและ
จัดหามาทดแทน 

- เจ้าหน้าท่ีคุม 
คลังพัสด ุ

 
 
 
 

 

1. ตรวจนับยอดคงเหลือจริงขอพัสดุที่มีอยู่ใน
คลังพัสดุ เปรียบเทียบกับบัญชีพัสดุ ( Stock 
Card) ให้ถูกต้อง ตรงกันทุกรายการ เดือนละ 1 
ครั้ง  
2. จัดท ารายงานพัสดุคงคลังและสรุปผลการรับ 
– จ่าย พัสดุในคลังให้กองพัสดุทราบ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ลงทะเบียนคุมพัสดุ 

รับพัสดุเข้าคลัง 

 

เสร็จสิ้น 

ตรวจสอบ

พัสดุ 

 

บัญชีรับ

พัสด ุ

บัญชีรัจ่าย

พัสดุ 

บัญชีคุม

พัสดุ

คงเหลือ 

รายงานพัสดุคงคลัง 

กองพัสดุ 
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 3) งำนเบิกจ่ำยพัสดุ 
    การเบิกพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานต้องการใช้พัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  

โดยแจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุเพ่ือใช้ในราชการต่อหน่วยงานคลังพัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุของสาขาวิชา 
จะต้องท าการขอเบิกพัสดุจากคลังกลางกองพัสดุเข้าคลังพัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบ 
3 มิติ โดยจัดท าเรื่องเบิกตามความจ าเป็นต้องใช้งาน หลังจากที่เบิกพัสดุจากคลังกลางกองพัสดุแล้ว ต้องรับ
พัสดุเข้าคลังและท าบัญชีคุมยอดพัสดุให้ตรงกับยอดพัสดุที่เบิกมา   

    การจ่ายพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานหรือบุคคลต้องการใช้พัสดุ ต้องแจ้งความประสงค์ขอเบิก
พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุของสาขาวิชา ท าการจ่ายพัสดุให้กับผู้ที่เขียนขอเบิกพัสดุไปใช้ในราชการ  ในการเบิกทุก
ครั้งผู้เบิกต้องระบุวัน เดือน ปี ที่เบิกเขียนรายการวัสดุที่ต้องการเบิก ใส่หน่วยนับ และจ านวนที่เบิก และลง
ลายมือชื่อผู้เบิก  จากนั้นเจ้าหน้าที่คุมพัสดุจะต้องด าเนินการตัดยอดพัสดุออกในบัญชีคุมพัสดุ ทั้งในแฟ้มคุม
พัสดุและในระบบบัญชี 3 มิติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ลงรับพัสดุเข้าคลัง ในระบบ 3 มิติ และในแฟ้มคุมพัสดุ 
2. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก แล้วลงบัญชี หรือทะเบียน  ทุกครั้งที่มี

การจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน 
3. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือที่มีอยู่ในคลังพัสดุให้ตรงกับบัญชีคุมพัสดุ 
4. ทุกสัปดาห์ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจเช็กพัสดุในคลัง เพ่ือใช้ในการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าเดือนของทุกเดือน 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปขั้นตอนกำรจัดท ำทะเบียนเบิกและควบคุมวัสดุส ำนักงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน ผังงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
- ได้รับวัสดุ จัดท าบญัชีคุมวัสด ุ  

 
 

ไม่เกิน 1 วัน  
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- รับใบเบิกจากผู้ขอเบิกวัสดุ   
 
 

 
5 นาท ี

 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ใบเบิก ชนิดวัสดุ ว่ามีเพียงพอ
หรือไม ่

 
 
 

 
5 นาท ี

 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- จา่ยวัสดุตามรายการที่ขอเบิก
และบันทึกในบัญชีวัสดุให้ครบ 

 
 
 

 
5 นาท ี

 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- ผู้ขอเบิกรับวัสด ุ  
 
 

 
 

 
ผู้ขอเบิกพัสด ุ

- ตรวจนับวัสดคุงเหลือ
ประจ าเดือน พร้อมจดัท ารายงาน
วัสดุคงเหลือประจ าเดือน 

  
1 วัน 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

- ตรวจนับวัสดคุงเหลือประจ าปี 
พร้อมจัดท ารายงานวัสดคุงเหลือ
ประจ าปีงบประมาณ 
 

  
1-2  วัน 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รับวัสด ุ

เบิกวัสดุ /ระบบเบิกวัสด ุ

ตรวจสอบบญัชีวัสด/ุ 

วัสดุคงเหลือ 

จ่ายวัสดุ / บันทึกบัญช ี

ผู้ขอเบิกรับวสัดุ / ตรวจนับ 

ตรวจสอบพัสดุประจ าเดือน 

ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและ

รายงาน 



42 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำใบเบิกและบัญชีควบคุมพัสดุ /ครุภัณฑ์  

1. กำรเบิกพัสดุส ำนักงำน (ภำยในหน่วยงำน)  

เข้าสู่ระบบการใช้งานระบบ 3 มิติ 

 

 เลือกเมนู  เข้ำสุ่ระบบ 3 มิติ 

ใส่ User ID และ Password ผู้ใช้งาน 

 

คลิกเลือกกลุ่มงานพัสดุ  บันทึกการของอนุมัติเบิกวัสดุ 
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กรอกข้อมูลผู้ขอเบิกวัสดุส านักงาน รายการวัสดุ จ านวนที่เบิก  จากนั้นกด Save 

 

 
 

หลังจากท่ีกดบันทึก Save แล้ว ให้ด าเนินการอนุมัติการเบิกจ่าย 
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คลิกเลือกเลขท่ีอนุมัติ  จะได้ข้อมูลการเบิกวัสดุส านักงาน ดังรูป จากนั้นกดบันทึกข้อมูล จบกระบวนการ

ท างานงาน การขออนุมัติเบิก  อนุมัติการเบิก 

 
 

     2.  กำรขอโอนพัสดุระหว่ำงหน่วยงำน / รับโอนพัสดุเข้ำคลัง)   ให้ด าเนินการดังนี้ 

  เป็นการขอโอนจ่ายวัสดุระหว่างหน่วยงาน หรือเรียกอีกอย่างคือการขอเบิกวัสดุส านักงาน  หรือ

ระหว่างหน่วยงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยี กับกองพัสดุ   

  
 

 



45 
 

  เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการจะขอโอนวัสดุหรือขอเบิก เรียบร้อยแล้ว  ให้กด Save จะได้เลขท่ีเอกสารที่

ขออนุมัติเบิก  จากนั้นให้กดพริ้นเอกสารส่งให้กองพัสดุ 

  กองพัสดุจะด าเนินการโอนจ่ายวัสดุส านักงานให้กับหน่วยงานที่ขอโอน  หน่วยงานที่รับโอนวัสดุต้อง

ท าการบันทึกโอนรับวัสดุ ในระบบ  บันทึกโอนรับพัสดุ 

            

ให้คลิกเลือก  รับโอนระหว่างหน่วยงาน ตามภาพ 

 

     เมื่อต้องการโอนรับเข้าคลังสาขา ให้กด  ประมวลผล   จากนั้นให้กด  ยืนยืน  อีกครั้ง ข้อมูลจะถูก

บันทึกจากนั้นกด  Save อีกครั้ง    เป็นอันเสร็จขั้นตอน 
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กรณีทีต่้องยกเลิกใบเบิกภำยใน   

  1.  ให้คลิกเลือกเอกสารขออนุมัติ  

  2.  เมื่อได้เลขเอกสารแล้ว  ให้กด  ยกเลิก  

  3.  ระบบจะท าการยกเลิกให้ 
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     3.  ตัวอย่ำงใบเบิกครุภัณฑ์ประจ ำห้อง 

 

ใบเบิกพัสดุประจ ำห้อง  4112 

ล ำดับ รหัสครุภัณฑ์ รำยกำรครุภัณฑ์ หน่วย จ ำนวน 
1 7110-007-18/33282 โต๊ะท างาน ตัว 1 
2 7110-006-17/33240 เก้าอ้ีพนักงาน ตัว 1 
3 7110-006-18/33271 เก้าอ้ีหน้าโต๊ะท างาน ตัว 1 
4 NN 202-003-001/500178-N โทรศัพท์ เครื่อง 1 
5 7125-002-43/33235 ตู้เก็บของเอกสาร ตู้ 1 
6 7125-002-43/33231 ตู้เก็บของเอกสาร ตู้ 1 
7 7125-004-04/33233 ชั้นเก็บของวางวารสาร อัน 1 
8 7125-004-02/43420 ชั้นวางหนังสือแบบ KNOCK DOWN อัน 1 
9 7125-004-02/43429 ชั้นวางหนังสือแบบ KNOCK DOWN อัน 1 
10 209-006-075/530142-00 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เครื่อง 1 

 

ผู้เบิก./ ผู้รับผิดชอบ..................................................  

วันที่ ...................เดือน.....................พ.ศ.  .............. 

เจ้าหน้าที่พัสดุ............................................ 
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4.  ตัวอย่ำงบัญชีคุมครุภัณฑ์ส ำหรับฝึกนักศึกษำ 

        ครุภัณฑ์  ประจ ำห้องศูนย์ฝึกอบรมกำรพิมพ์ 

ล าดับ รหัสครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ห้อง สถานที่ ผู้ดูแล 
1 N-02-007-065/61-0230 เก้าอ้ี 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
2 N-02-007-065/62-0019 เก้าอ้ีส านักงาน 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
3 02-008-155/62-0004 ตู้ CABINET RACK 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
4 02-008-169/61-0001 ตู้กันความชื้นส าหรับเก็บอุปกรณ์ 206 อ.ดร. สิทธิชัย 
5 02-010-004/62-0001 ผนังฉากกั้นห้อง 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
6 02-010-004/62-0002 ผนังฉากกั้นห้อง 308 ผศ.ดร. จีรานุช 
7 02-010-004/62-0003 ผนังฉากกั้นห้อง 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
8 N-02-019-002/61-0001 เครื่องดูดฝุ่น 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
9 02-027-0001/62-0001 โต๊ะ 308 อ.ดร. สิทธิชัย 
10 02-027-0001/62-0002 โต๊ะวางชุดประมวลผล 206 ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



49 
 

  4) งำนบ ำรุงรักษำพัสดุ  ครุภัณฑ์ 
      เมื่อพบว่าครุภัณฑ์ของสาขาวิชา เกิดการช ารุด และครุภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถใช้งานต่อได้ ให้
หน่วยงานด าเนินการแจ้งซ่อมแซมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ ให้แจ้งซ่อมไปที่ส านักคอมพิวเตอร์ มาด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงให้ใช้งาน
ได้ แต่ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการส่งคืนกองพัสดุเพ่ือจ าหน่ายต่อไป  แต่ถ้าเป็น
ครุภัณฑ์จ าพวก โต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ท าแจ้งซ่อมไปยังงานอาคารสถานที่ โดยใช้แจ้งซ่อม
ผ่านระบบ 3 มิติ   เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลพัสดุ  จะต้องมีความรอบครอบหมั่นตรวจสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้  

1. รับแจ้งเรื่องซ่อมครุภัณฑ์ที่มีสภาพช ารุด 
2. ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ก่อนซ่อมบ ารุง 
3. ด าเนินการซ่อมบ ารุงเบื้องต้นก่อน ถ้าสามารถท าได้ 
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานซ่อมบ ารุง โดยแจ้งผ่านระบบ 3 มิติ 
5. หากพบว่าครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อมบ ารุง ไม่สามารถซ่อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ 

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกองพัสดุให้ทราบเพื่อด าเนินตามข้ันตอนขอจ าหน่าย 
 

 5) กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำเดือน / ประจ ำปี  

     ตรวจสอบพัสดุประจ าเดือน  เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการตรวจเช็คพัสดุประจ าเดือนของทุกสิ้น

เดือนว่าวัสดุในคลัง ตรงกับในบัญชีคุมวัสดุหรือไม่ ต้องให้ตรงตามความเป็นจริง โดยตรวจสอบใบเบิกพัสดุ

ประจ าเดือนนั้น ๆ ว่ามีการเบิก – จ่าย พัสดุตรงกับบัญชีคุมพัสดุหรือไม่ หากพบว่ามียอดพัสดุไม่ตรง เจ้าหน้าที่

พัสดุต้องด าเนินการตรวจเช็คบัญชีเบิก – จ่ายพัสดุอีกครั้ง ก่อนท าการปิดยอดพัสดุประจ าเดือนในระบบ 3 มิติ 

แล้วรายงานผลการตรวจนับพัสดุประจ าเดือนส่งกองพัสดุ ห้ามเกินวันที่ 5 ของเดือน ซึ่งหากกองพัสดุยังไม่ได้

รับเอกสารรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าเดือน จะไม่อนุญาตให้หน่วยงานเบิกวัสดุส านักงานมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน  ดังนี้   

1. ด าเนินการตรวจเช็คยอดพัสดุทุกสิ้นเดือนของทุกเดือนว่าพัสดุในคลังมียอดตรงกับบัญชี
คุมพัสดุหรือไม่ 

2. หากพบว่ายอดพัสดุในคลังไม่ตรงกับยอดพัสดุในบัญชี ต้องมีการตรวจเช็คใบเบิกพัสดุใน
แต่ละครั้งของเดือนนั้น ๆ เพื่อป้องกันการลืมตัดยอดพัสดุ 

3. หากพบความถูกต้อง ให้ด าเนินการปิดยอดพัสดุประจ าเดือนในระบบ 3 มิติ 
4. รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจ าเดือนต่อกองพัสดุ 
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      การตรวจพัสดุประจ าปี  

     ตามระเบียบพัสดุข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หน่วยงานแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน แต่เป็นบุคลากรที่เป็นข้าราชการ

หรือพนักงานราชการเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตรวจนับพัสดุประจ าปี 

     ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ

ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการเบิก - จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มี

พัสดุใดช ารุดควรซ่อมแซม เสื่อมคุณภาพหรือควรจ าหน่าย หรือสูญไป ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ

กองพัสดุ ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้  

1. ประมาณเดือนสิงหาคม ให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมส าหรับสตวจสอบพัสดุประจ าปีก่อนสิ้นเดือนกันยายน
ของทุกปี  

2. หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี จ านวน 3 คน ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่
พัสดุของหน่วยงาน 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน น าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ 

4. หากพบว่าครุภัณฑ์มีสภาพช ารุด ควรซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ด าเนินการแจ้งซ่อมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5. หากพบว่าครุภัณฑ์มีลักษณะเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติ  ให้หน่วยงานพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้  ถ้าหมดอายุการ
ใช้งาน ให้เห็นควรจ าหน่าย 

6. กรณีท่ีตรวจครุภัณฑ์ ไม่พบหรือสูญไป  ให้หน่วยงานเสนอรายงานไปยังกองพัสดุ เพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

7. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้กองพัสดุทราบ โดยคณะกรรมการทั้ง 3 คน ที่
หน่วยงานแต่งตั้ง เซ็นชื่อรับรองผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
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ตำรำงท่ี 4 สรุปขั้นตอนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
 

 
 
 
 

 
 

ภายในเดือนสุดท้ายสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 

 

 
 
 
 

 
เริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปดิท าการวันแรก 
ของปีงบประมาณ (ตลุาคม) 

 
 
 
 

 
 
ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันเริม่ตรวจสอบ 
พัสด ุ
 

 
ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้กอง
พัสดุทราบ  
- กรณีที่ตรวจพัสดุประจ าปี ไม่พบข้อผิดพลาด 
พัสดุตรงตามบญัชีควบคุม ให้แจ้งรายงานผล
เสนอประธานสาขาฯ กรรมการตรวจพัสดุ 
และกองพัสดุทราบ 
- กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ  
สูญไป ต้องรายงานผลตามความเป็นจริงให้
กองพัสดุทราบ เพ่ือกองพัสดุแต่งตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

ประธานฯ สาขา แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

 

ผู้ไดร้ับแต่งตั้งตรวจสอบการรบั-จ่าย/พัสดุคงเหลือ ณ 

วันสิ้นงวด/ พสัดุช ารดุ เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือไม่

จ าเป็นต้องใช้ในสาขาวิชา ต่อไป 

เสนอรายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปีต่อ

ประธานฯ สาขาวิชา  

 

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อประธานฯ 

สาขาวิชา  

 

ตรวจสอบ

ผลปกต ิ

ตรวจสอบพบ

ครุภณัฑ์ช ารุด  

ควรจ าหน่าย 

ตรวจพบ

ครุภณัฑ์

สูญหาย 

เสนอ

กอง

พัสด ุ

รายงานผลเสนอ

ประธานสาขาฯ 

กรรมการตรวจพัสดุ 

และกองพัสดุทราบ 

เสร็จสิ้น 
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     5.  ตัวอย่ำงกำรตรวจนับพัสดุประจ ำปี 

  กำรตรวจเช็คยอดคงเหลือ 

    

 

เมื่อคลิกรายงานสต๊อกการ์ดจะได้หน้าต่าง  โดยกรอกข้อมูลคลังของสาขาให้ครบถ้วน  เพื่อต้องการเช็คยอด

คงเหลือ แล้วกดเลือก  พิมพ์   
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ขั้นตอนที่ 1  กำรตรวจนับพัสดุ 

 
 

 

 

จากนั้นให้คลิกประมวลผล  ระบบจะท าการประมวลผลรายการวัสดุส านักงานท้ังหมดของสาขาฯ  พริ้น

เอกสารให้กรรมการตรวจนับ 

 

 

 

 

เลขรหสัสาขา 
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ต้องปรับเป็น  Divison  3 หลักของสำขำวิชำ 
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จากนั้นให้  Pint เอกสารให้กรรมการตรวจนับ 
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ขั้นตอนที่ 2  บันทึกลงในฐำนข้อมูล 

  เมื่อได้ข้อมูลจากกรรมการตรวจนับ  ให้เจ้าหน้าที่คุมพัสดุกรอกข้อมูลที่ตรวจนับจริงที่ได้ลงในช่อง 

จ านวนที่นับได้  จนครบ  จากนั้น กดช่อง  แสดงเอกสาร  เพ่ือให้กรรมการเซ็นชื่อ 

หลังจากท่ีกรรมการตรวจนับแล้ว  ด าเนินการดังนี้ 

   

 

ระบบจะด าเนินการค้นหาข้อมูล ให้ผู้ควบคุมพัสดุด าเนินการคีร์ข้อมูลตามความเป็นจริงที่กรรมการตรวจ 
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หลังจากท่ีคีร์ข้อมูลผลการตรวจนับเสร็จเรียบร้อย  เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มที่กองพัสดุจัดท าไว้  แล้วกด  Save 

จากนั้นพริ้นเอกสารออกมาเพ่ือให้กรรมการลงนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

กดช่อง 

เลือกที ่tamplate 

จากนั้น พริ้นเอกสารออกมา 
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     กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำเดือน / ประจ ำปี และครุภัณฑ์ ประจ ำปี 

ตัวอย่างรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจ าเดือน 

 

                   บันทึกข้อควำม บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             โทร.  8191 - 3 

ที ่ อว 0602.25 /    613                          วันที ่      1   ธันวาคม  2564          

เรื่อง  รายงานผลการตรวจนบัวัสดุ   ประจ าเดือนพฤจิกายน 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการกองพัสดุ 

   ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการตรวจนับวัสดุ ประจ าเดือนพฤศจิกายน

2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564  เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจนับวัสดุเพื่อรายงานมหาวิทยาลัย

ทราบ  (ตามรายละเอียดผลการตรวจนับในระบบ 3 มิติ)  ดังนี้ 

   1.   รายการวัสดุตามบัญชี  มีจ านวนทั้งสิ้น   72  รายการ 

   2.   วัสดุมีจ านวนตรงตามบัญชีคุม  จ านวน   72  รายการ 

   3.   วัสดุมียอดขาด – เกิน            จ านวน   -    รายการ  

   4.   อ่ืน ๆ  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดด าเนินการต่อไป 
 

                                 

                          (อาจารย์ ดร. สิทธิชัย    รัชยศโยธิน ) 

     ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งกรรมการตรวจพัสดุประจ าปี 
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 6) กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

      การจ าหน่วยพัสดุ เกิดจากพัสดุ ครุภัณฑ์หมดสภาพการใช้งาน ช ารุดไม่สามารถซ่อมให้กลับมามี

สภาพพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม  

      ประเภทของพัสดุควรจ าหน่าย อาจมีสาเหตุของการจ าหน่าย เช่น การสูญหาย  การช ารุด  การ

เสื่อมสภาพ การล้าสมัยหมดความจ าเป็นต่อการใช้งาน ได้แก่  

      1)  พัสดุสิ้นเปลือง คือพัสดุที่น ามาใช้งานแล้วหมดสิ้นไป ไม่คงสภาพการใช้งานเดิม 

      2)  พัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์) เช่น พัสดุที่มีการก าหนดอายุการใช้งาน 

1. เมื่อพบครุภัณฑ์มีสภาพช ารุด แจ้งซ่อมแล้วแต่ไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้หลังจาก
ตรวจพัสดุประจ าปีแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ด าเนินการแจ้งกองพัสดุเพื่อขอ
จ าหน่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชีของหน่วยงาน 

2. จัดท าใบขอจ าหน่ายครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ 
3. พัสดุเห็นสมควรจ าหน่ายออกจากบัญชีคุมพัสดุของหน่วยงาน ไปด าเนินการตามระเบียบ

ของกองพัสดุ และจะประสานกับหน่วยงานส่งครุภัณฑ์คืนกองพัสดุเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 
4. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บหลักฐานการจ าหน่ายครุภัณฑเ์พ่ือใช้อ้างอิง 
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กำรท ำใบค ำขอจ ำหน่ำยทรัพย์สินถำวร 
  ท าผ่านระบบ 3 มิติ 

 

 จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามช่องที่เป็นแถบสีขาว 

 

 

 

 

  เมื่อกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ท่ีต้องการจ าหน่ายแต่ละรายการ ให้คลิกช่องเหตุผลการจ าหน่าย จนครบ    

จากนั้นให้กด Save แล้วพริ้นเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามผู้ขออนุมัติ และประธานสาขาวิชาลงนามผู้อนุมัติ   

ส่งให้กองพัสดุด าเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป 

ใส่เหตผุลความจ าเป็น 
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บทที่ 5 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข และแนวทำงในกำรพัฒนำ 

 

           จากการที่ได้น าเสนอขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานบริหารและธุรการของเลขานุการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พบว่าการปฏิบัติงานมีปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานต่างๆ ต่อไปนี้ 
  1.  ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ 
 2.  ปัญหาเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 
  3.  ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประสาน 
  โดยมีรายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ปัญหำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ 

กำรด ำเนินงำน ปัญหำ / อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

1.1 การรับ-ส่งเอกสารไม่ทันเวลาที่
ก าหนด เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจไม่
สามารถสั่งการ ได้ภายใน 1 วันท าการ 
 

1.1 หากเป็นเรื่องด่วน ส าเนาแจ้ง หน่วยที่
คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องเพ่ือทราบและพิจารณา 
เตรียมด าเนินการก่อน ได้รับ หนังสือสั่งการ 

 1.2 แนบไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ   
จากปัญหาที่พบมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่าง
มาก โดยการประสานกับส านักคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับปัญหาที่พบให้ด าเนินการ
แก้ไข แต่ในขณะที่รอการแก้ไขในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  ควรแก้ปัญหา  
1)  ไฟล์งานที่แนบในระบบไม่ได้ จัดเก็บชื่อ
ไฟล์งานตามเลขรับ ส่งเอกสาร เพ่ือน ามา
แนบในระบบภายหลัง 
 

 1.3 ไฟล์เอกสารที่แนบมาในระบบ  
ไม่สามารถเปิดได้ 

กรณีท่ีเปิดไฟล์เอกสารที่แนบในระบบไม่ได้ 
ปรึกษาขอต้นเรื่องหรือเอกสารแนบจาก
หน่วยงานต้นเรื่องเพ่ือน ามาใช้ประกอบ 
การปฏิบัติงาน 
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กำรด ำเนินงำน ปัญหำ / อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
 1.4 ออกเลขเอกสารเพ่ือส่งเอกสาร

ออก และลงรับเอกสารรับเข้าระบบ
ไม่ได้ 

1.4.1) กรณีออกเลขเอกสารไม่ได้ ให้ยึด
เอกสารส่งออกเลขสุดท้ายในระบบ แล้ว
เรียงเลขส่งออกล าดับถัดไป โดยใช้ระบบจด
ลงในสมุดเพ่ือเป็นหลักฐานป้องกันการ
ผิดพลาดจากการออกเลขเอกสารซ้ า 
1.4.5) กรณีลงรับเอกสารในระบบสาร
บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้  ให้ดูในระบบ
ว่าเอกสารรับเรื่องล่าสุดเลขเอกสารรับเลข
อะไร แล้วด าเนินการลงรับเอกสาร โดย
เรียงเลขตามล าดับ ก่อนน าเสนอประธานฯ 
สาขาสั่งการต่อไป  
 

 1.5 เอกสารจากหน่วยงานอ่ืนที่ส่งมา
ในระบบค้าง แต่ไม่มีเอกสารฉบับจริง
ส่งมายังสาขาวิชา 

ถ้าเอกสารค้างในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เกิน 2 วัน  ให้ประสานไปยัง
ต้นเรื่องสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ยังไม่ได้
รับ หากประสานแล้วผ่านไป 1 วัน ยังไม่ได้
รับให้คลิกเรื่องเอกสารตีกลับไปยัง
หน่วยงานต้นเรื่อง แล้วบอกเหตุผลที่ตีเรื่อง
กลับให้หน่วยงานต้นเรื่องทราบ 
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2. ปัญหำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนพัสด ุ

กำรด ำเนินงำน ปัญหำ / อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
งานพัสดุ  2.1 ครุภัณฑ์เดิมไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์

ก ากับ รหัสไม่ชัดเจนเลือนราง ไม่ตรงกับ
ทะเบียน  

2.1 แจ้งกองพัสดุตรวจสอบหมายเลข
ครุภัณฑ์ที่ไม่ชัดเจน ว่าตรงกับบัญชีคุม
หรือไม่ 

 2.2  ครุภัณฑ์มีการเคลื่อนย้ายสถานที่ใช้
งาน ที่ระบุไว้ในทะเบียน แต่ไม่แจ้ง
เปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่ ท าให้ยากใน
การตรวจสอบ 

2.2 จัดท าบัญชีเบิกครุภัณฑ์ รับผิดชอบ
เป็นรายบุคคล 

 2.3 ครุภัณฑ์บางรายการมีสภาพช ารุด 
และมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี แต่ไม่
สามารถขอทดแทนได้   

2.3 พัสดุใดหากพบว่าช ารุด ควร
ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

  2.3.1 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี หาก
พบว่ามีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ สูญ
ไป ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หรือ
หากซ่อมแซมจะไม่คุ้มกับงบประมาณที่
ต้องเสียไป ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อให้พิจารณาด าเนินการเสนอ
จ าหน่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน 
การด าเนินงานต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ 
 

 2.4 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค  
ไม่น ามาลงทะเบียนคุมตามระเบียบ 
 

2.4 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค ต้อง
น ามาลงทะเบียนคุมตามระเบียบ เพ่ือ
เป็นหลักฐานและป้องกันการสูญหาย 
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