
ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นางสาววาสนา  อยูคุม 1. สํารวจความตองการการใชพัสดุของ 5

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ   แตละหนวยงาน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางสาววาสนา  อยูคุม 2. ดูปริมาณพัสดุในคลงัวามีเพียงพอในการ 1/2

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     จายหรือไม

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางสาววาสนา  อยูคุม 3. รวบรวมรายการพัสดุท่ีตองจัดซื้อ 1/2

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     

นางอมรศิริ อุทัยวงษ 4. จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) - กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของสิ่งของ 7

นางสาวสวรรยา อํานาจ ที่จะจัดซื้อ/จัดจาง ในแตละครั้ง โดย

นายอธิยุต   เลิศประพัฒน ระบุรายการ ขนาด สี ขนาดบรรจุฯลฯ

นางพรศรี ขจรพันธ

นายวิทยา จันทโรจน

นายมงคลชัย สรอยพลอย

นายจตุรวทิย เรืองเมือง

นางสาวสิรินทร นาถอนันต

นางสาววาสนา  อยูคุม 5. เจาหนาที่ จัดทํารายงานขอซื้อ/จางเสนอ - ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จาง 3

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโดยผาน   ราคาซื้อ/จางครั้งสุดทาย,สืบราคา

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     หัวหนาเจาหนาที่   ทองตลาด, ฯลฯ

นางสิริกร จันทรเรืองรบ

นางสาววาสนา  อยูคุม 6. เจาหนาที่ ดําเนินการสืบราคา - ตรวจสอบราคาไมใหเกิดการจัดซื้อ/ 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ    จางในราคาแพงหรือไมเหมาะสม

นส.ณัฐชยา  อารีไทย - พิจารณา Spec คุณสมบัติสินคา /  

  บริการใหตรงตามความตองการ

การจัดซื้อ / จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

- สืบราคาอยางนอย 2 รายเพ่ือ

นางสาววาสนา  อยูคุม 7. เจาหนาที่ จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/   เปรียบเทียบราคา 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     จางเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลโดย - ตรวจสอบใหเปนไปตาม พรบ.พัสดุ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     ผานหัวหนาเจาหนาที่ (ขอ 79)   และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

นางสิริกร จันทรเรืองรบ

นางสาววาสนา  อยูคุม 8. ประกาศผูท่ีไดรับการคดัเลือกการจัดซื้อ - ประกาศผานระบบ e-GP 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ 81)

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางสาววาสนา  อยูคุม 9.  เจาหนาที่ ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง - ตรวจสอบรายการ , วงเงิน , 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ   ระยะเวลาสงมอบ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย - คิดวันครบกําหนดสงมอบของ

นางสิริกร จันทรเรืองรบ    และตรวจสอบใหสอดคลอง

นางสาววาสนา  อยูคุม 10.  เจาหนาที่ ติดตอผูขาย/ผูรับจาง    และตรวจสอบใหสอดคลอง 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     มารับใบส่ังซื้อ/จาง พรอมลงนาม    กับใบเสนอราคา

นส.ณัฐชยา  อารีไทย (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

นางสาววาสนา  อยูคุม 11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับ - ตรวจวันครบกําหนด  วันสงมอบ 5

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     พัสดุ ดําเนินการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรายละเอียดของพัสดุ ตรงกับ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     และเจาหนาที่เสนอผลการตรวจรับ   รายละเอียดแนบทายใบสั่งซื้อ / จาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อทราบ - ตรวจใบสงของ ใบแจงหนี้ 

นางสิริกร จันทรเรืองรบ     โดยผานหัวหนาเจาหนาที่   ใบกํากับภาษี

 - ตรวจสอบใบสําคัญเพ่ือเบิกจาย

   (เอกสารจัดซื้อ /จัดจาง)

นางสาววาสนา  อยูคุม 12. เจาหนาที่ ลงบัญชีรับพัสดุ - การลงบัญชีถูกตอง ตรงกับใบสั่งซื้อ 1 

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ   และใบสงของ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

การจัดซื้อ / จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตอ) 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นางสาววาสนา  อยูคุม 13. เจาหนาที่ สงมอบพัสดุใหแกเจาหนาที่ - เจาหนาที่คุมคลงัพัสดุตรวจสอบ 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     คุมคลังพัสดุ    รายการและจํานวนของพัสดุ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย        ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับพัสดุและ

นางสาวหทัยทิพย  เม้ียนกลาง    ใบสงของ

นางสาวณภัทร   ตายธานี

14. เจาหนาที่ลงบันทึกขอมูลในรายการ - เจาหนาที่สงมอบเอกสารการจัดซื้อ 1

นางสาวหทัยทิพย  เม้ียนกลาง     เจาหนี้รายเดือนแยกแตละประเภท    ใหเจาหนาที่บัญชีพรอมใบรายการ

นางสาวณภัทร   ตายธานี     สงมอบเอกสารการจัดซื้อ/จาง  ให   เจาหนี้ทุกครั้ง

    เจาหนาที่บัญชีเพื่อบันทึกเจาหนี้ตอไป - เจาหนาที่บัญชีเซ็นตชื่อรับเอกสาร

  การจัดซื้อ/จางที่บัญชีรับพัสดทุุกครั้ง

รวม 21 วัน

*หมายเหตุ  ขั้นตอนที่ 11 ไมนับรวมเวลาสงมอบของ

                                                             รวม

การจัดซื้อ / จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตอ) 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นางสมมารถ แสงแกว 1. สํารวจความตองการการใชพัสดุของ 5

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ   แตละหนวยงาน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางสมมารถ แสงแกว 2. ดูปริมาณพัสดุในคลงัวามีเพียงพอในการ 1/2

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     จายหรือไม

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางสมมารถ แสงแกว 3. รวบรวมรายการพัสดุท่ีตองจัดซื้อ 1/2

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     

นางอมรศิริ อุทัยวงษ 4. จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) - กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของสิ่งของ 7

นางสาวสวรรยา อํานาจ ที่จะจัดซื้อ/จัดจาง ในแตละครั้ง โดย

นายอธิยุต   เลิศประพัฒน ระบุรายการ ขนาด สี ขนาดบรรจุฯลฯ

นางพรศรี ขจรพันธ

นายวิทยา จันทโรจน

นายมงคลชัย สรอยพลอย

นายจตุรวิทย เรืองเมือง

นางสาวสิรินทร นาถอนันต

นางสมมารถ แสงแกว 5. เจาหนาที่ จัดทํารายงานขอซื้อ/จางเสนอ - ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จาง 3

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     ผูอํานวยการโรงพยาบาลโดยผาน   ราคาซื้อ/จางครั้งสุดทาย,สืบราคา

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     หัวหนาเจาหนาที่   ทองตลาด, ฯลฯ

นางสิริกร จันทรเรืองรบ

นางสมมารถ แสงแกว 6. เจาหนาที่ ดําเนินการสืบราคา - ตรวจสอบราคาไมใหเกิดการจัดซื้อ/ 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ    จางในราคาแพงหรือไมเหมาะสม

นส.ณัฐชยา  อารีไทย - พิจารณา Spec คุณสมบัติสินคา /  

  บริการใหตรงตามความตองการ

การจัดซื้อ / จางโดยวิธี e-bidding



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

- สืบราคาอยางนอย 2 รายเพ่ือ

นางสมมารถ แสงแกว 7. เจาหนาที่ จัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/   เปรียบเทียบราคา 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     จางเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลโดย - ตรวจสอบใหเปนไปตาม พรบ.พัสดุ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     ผานหัวหนาเจาหนาที่ (ขอ 79)   และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

นางสิริกร จันทรเรืองรบ

นางสมมารถ แสงแกว 8. ประกาศผูท่ีไดรับการคดัเลือกการจัดซื้อ - ประกาศผานระบบ e-GP 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ 81)

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางสมมารถ แสงแกว 9.  เจาหนาที่ ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง - ตรวจสอบรายการ , วงเงิน , 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ   ระยะเวลาสงมอบ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย - คิดวันครบกําหนดสงมอบของ

นางสิริกร จันทรเรืองรบ    และตรวจสอบใหสอดคลอง

นางสมมารถ แสงแกว 10.  เจาหนาที่ ติดตอผูขาย/ผูรับจาง    และตรวจสอบใหสอดคลอง 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     มารับใบส่ังซื้อ/จาง พรอมลงนาม    กับใบเสนอราคา

นส.ณัฐชยา  อารีไทย (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

นางสมมารถ แสงแกว 11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับ - ตรวจวันครบกําหนด  วันสงมอบ 5

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     พัสดุ ดําเนินการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรายละเอียดของพัสดุ ตรงกับ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     และเจาหนาที่เสนอผลการตรวจรับ   รายละเอียดแนบทายใบสั่งซื้อ / จาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อทราบ - ตรวจใบสงของ ใบแจงหนี้ 

นางสิริกร จันทรเรืองรบ     โดยผานหัวหนาเจาหนาที่   ใบกํากับภาษี

 - ตรวจสอบใบสําคัญเพ่ือเบิกจาย

   (เอกสารจัดซื้อ /จัดจาง)

นางสมมารถ แสงแกว 12. เจาหนาที่ ลงบัญชีรับพัสดุ - การลงบัญชีถูกตอง ตรงกับใบสั่งซื้อ 1 

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ   และใบสงของ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

การจัดซื้อ / จางโดยวิธี e-bidding



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นางสมมารถ แสงแกว 13. เจาหนาที่ สงมอบพัสดุใหแกเจาหนาที่ - เจาหนาที่คุมคลงัพัสดุตรวจสอบ 1

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     คุมคลังพัสดุ    รายการและจํานวนของพัสดุ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย        ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับพัสดุและ

นางสาวหทัยทิพย  เม้ียนกลาง    ใบสงของ

นางสาวณภัทร   ตายธานี

14. เจาหนาที่ลงบันทึกขอมูลในรายการ - เจาหนาที่สงมอบเอกสารการจัดซื้อ 1

นางสาวหทัยทิพย  เม้ียนกลาง     เจาหนี้รายเดือนแยกแตละประเภท    ใหเจาหนาที่บัญชีพรอมใบรายการ

นางสาวณภัทร   ตายธานี     สงมอบเอกสารการจัดซื้อ/จาง  ให   เจาหนี้ทุกครั้ง

    เจาหนาที่บัญชีเพื่อบันทึกเจาหนี้ตอไป - เจาหนาที่บัญชีเซ็นตชื่อรับเอกสาร

  การจัดซื้อ/จางที่บัญชีรับพัสดทุุกครั้ง

รวม 21 วัน

*หมายเหตุ  ขั้นตอนที่ 11 ไมนับรวมเวลาสงมอบของ

                                                             รวม

การจัดซื้อ / จางโดยวิธี e-bidding



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

 

นางบุณฑริกา   วรรณกลึง 1. เจาหนาที่(ผูจัดซื้อ) สงมอบพัสดุที่ผานการ

นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ     ตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     เรียบรอยแลว  และสงสําเนาใบสงของ  

นางสาวหทัยทิพย  เมี้ยนกลาง     ใหเจาหนาที่(ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ)

นางสาวณภัทร   ตายธานี

นางสาวหทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 2. เจาหนาที่(ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ) รับพัสดุ  - ตรวจสอบจํานวนวัสดุกับใบสงของ 1 วัน

นส.ณภัทร  ตายธานี     จัดเก็บในคลังพัสดุและบันทึกการรับพัสดุ  - ระบุเลขที่กํากับหลักฐานการรับพัสดุ

    ใน  Stock Card  ตามรายละเอียดใน    (ใบสงของ)

    หลักฐานการรับวัสดุ (ใบสงของ)  -  บันทึกการรับวัสดใุน  Stock Card 

 -  จัดเก็บวัสดตุามสถานที่ท่ีกําหนด

 

นางสาวหทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 3. เจาหนาที่(ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ) บันทึก  -  บันทึกการรับพัสดุในบัญชีวัสดุ

นส.ณภัทร  ตายธานี     การรับพัสดุในบัญชีวัสดุตามรายละเอียดใน     กอนที่จะมีการตัดจาย 1 วัน

    หลักฐานการรับวัสดุ (ใบสงของ)  โดยแยก

    เปนแตละรายการ

     

รวม 2 วัน

การรับวัสดุ



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ จุดควบคุม วันทําการ

  

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 1. เจาหนาที่(คุมครุภัณฑ) รับครุภัณฑ /  -  ตรวจรายละเอียดของครุภัณฑกับ

   ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ที่ผานการตรวจรับ     ใบสงของ และบัญชีรับครุภัณฑ

   จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

   และสําเนาใบสงของจากเจาหนาที่ (ผูจัดซื้อ)

จุดควบคุม

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 2. เจาหนาที่(คุมครุภัณฑ)บันทึกทะเบียนคมุ  - บันทึกการรับครุภัณฑ/ครุภัณฑ 1

   ทรัพยสินในบัญชีครุภัณฑ และโปรแกรม    ตํ่ากวาเกณฑ ในทะเบียนคุมทรัพยสิน

   คาเส่ือมครุภัณฑ    และโปรแกรมคาเส่ือมครุภัณฑ

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 3. เจาหนาที่พิมพทะเบียนคมุทรัพยสิน  -  ทะเบียนคมุทรัพยสินเปนปจจุบัน 1/2

    ออกจากระบบจัดเก็บเขาแฟมทะเบียน

    คุมทรัพยสิน

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 4. เจาหนาที่ดําเนินการเขียนเลขรหัสสินทรัพย 1/2

                            ที่ตัวครุภัณฑ/ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ และ

   มอบใหหนวยงานที่ขอจัดซื้อนําไปใช 

รวมระยะเวลาดําเนินการ   2   วัน

การรับครุภัณฑ



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง  1. เจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ) รับใบเบิก  -  ระบุเลขที่กํากับใบเบิก 1 วัน

นส.ณภัทร   ตายธานี     วัสดุจากแตละแผนก พรอมทั้งระบุเลขที่

    กํากับใบเบิก

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง  2. เจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ) พิจารณา  -  หัวหนาหนวยพัสดุลงนามอนุมัติจาย

นส.ณภัทร   ตายธานี      ความเหมาะสมในการเบิกวัสดุและเสนอ     ในใบเบิกวัสดุ 1 วัน

     หัวหนาหนวยพัสดุ  เพ่ืออนุมัติจายวัสดุ

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง  3. เจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ) จายวัสดุ  -   บันทึกการจายวัสดใุน  Stock Card 

นส.ณภัทร   ตายธานี     ตามรายการในใบเบิกวัสดุและบันทึกการจาย      เพื่อคุมยอดวัสดุ 1 วัน

    ใน Stock Card 

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง  4. เจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบบัญชีวัสดุ) บันทึก  -   บันทึกการจายวัสดใุนบัญชีวัสดุ 1 วัน

นส.ณภัทร   ตายธานี      การจายวัสดุในบัญชีวัสดุตามรายการใน  -   จัดเก็บใบเบิกวัสดุเรียงตามลําดับ

     ใบเบิกวัสดุและจัดเก็บเขาแฟมใบเบิกวัสดุ

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง  5. เจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบคลังพัสดุ) สํารวจ 1 วัน

นส.ณภัทร   ตายธานี      ปริมาณวัสดุคงเหลือของแตละรายการใน  

นางสิริกร จันทรเรืองรบ      Stock Card และในบัญชีวัสดุทุกสิ้นเดือน

     แจง เจาหนาที่(จัดซื้อ)เพื่อทํารายงาน 

     และเสนอหัวหนาเจาหนาที่ทราบและ

     สั่งการตอไป

              รวม 5 วัน

การจายวัสดุ



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นางบุณฑริกา วรรณกลึง  1. เจาหนาที่(จัดซื้อ) บันทึกรายการเจาหนี้  -  ทุกประเภทตองระบุชื่อบริษัท 1 วัน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     แยกแตละประเภท ไดแก เวชภัณฑไมใชยา     เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขท่ีใบสงของ

นางสุพัตรา  สุวรรณศริิ     เวชภัณฑทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร     จํานวนเงินท่ีซื้อ วันที่ซ้ือและ

    วัสดุเอ็กซเรย วัสดุทั่วไป ครุภัณฑฯ     วันที่รับของ

นางบุณฑริกา วรรณกลึง  2. เจาหนาที่พิมพรายงานเจาหนี้เพื่อนํามา  -  เอกสารจัดซื้อตองตรงกับรายการ 1/2 วัน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย      ปะหนาเอกสารการจัดซื้อที่ตองสงบัญชี     เจาหนี้

นางสุพัตรา  สุวรรณศริิ      แยกแตละประเภท

นางบุณฑริกา วรรณกลึง  3. นําบัญชีรับพัสดุแตละประเภทไปที่บัญชี  -  บัญชีรับพัสดุตองตรงกับเอกสาร- 1/2 วัน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     จัดซื้อและรายการเจาหนี้

นางสุพัตรา  สุวรรณศริิ

นางบุณฑริกา วรรณกลึง  4. เจาหนาที่สงเอกสารการจัดซื้อใหบัญชี โดย  -  เจาหนาที่บัญชีตองเซ็นตชื่อรับ 1 วัน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     แนบรายการเจาหนี้ และใหบัญชีเซ็นตชื่อ     เอกสารการจัดซื้อในบัญชีรับพัสดุ

นางสุพัตรา  สุวรรณศริิ     และวันที่รับในบัญชีรับพัสดุใหตรงกับชื่อบริษัท     ทุกครั้ง

นางสาววิมลตรี  แกวคือ     โดยตรวจสอบยอดเงนิตองตรงกัน

              รวม 3 วัน

การสงเอกสารการจัดซื้อใหบัญชี



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นางสาวณภัทร   ตายธานี  1. เจาหนาที่(จัดซื้อ) รับมูลคาคงคลังจาก  -  มูลคาคงคลังตองถูกตอง 1 วัน

นางสาววาสนา  อยูคุม     เจาหนาที่(รับผิดชอบคลงั) แยกแตละ

    ประเภท

นางสาววาสนา  อยูคุม  2. เจาหนาที่(จัดซื้อ)ตรวจสอบขอมูลรายการ  -  ขอมูลในรายการเจาหนี้กับบัญชี

    เจาหนี้กับบัญชีรับพัสดุตองถูกตอง ตรงกัน     รับพัสดุถูกตอง ตรงกัน 1/2 วัน

นางสาววาสนา  อยูคุม  3. เจาหนาที่(จัดซื้อ)นําบัญชีรับพัสดุมาลงขอมูล  -  การแยกประเภทวัสดุตองถูกตอง

    ในแบบฟอรมเก็บขอมูลรายงานวัสดุทั่วไป 1 วัน

    แยกประเภทของวัสดุ

นางสาววาสนา  อยูคุม  4. เจาหนาที่ (จัดซื้อ) บันทึกขอมลูรายงาน 1 วัน

     แยกแตละประเภท รายละเอียด ไดแก 

     คงคลังยกมาจากเดือนที่แลว มูลคาจัดซื้อ-

     เดือนปจจุบัน มูลคาใชไปเดือนปจจุบัน 

     และ ยอดคงคลังยกไป

นางสาววาสนา  อยูคุม  5. เจาหนาที่ (จัดซื้อ) พิมพรายงานสงใหบัญชี  -  สงรายงานภายในวันสุดทายของ 1/2 วัน

นางสาววิมลตรี   แกวคือ      ทุกเดือน     เดือนที่จัดทํารายงาน

              รวม 4 วัน

การทํารายงานวัสดุทั่วไป/จางเหมา



ช่ือผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฎิบัติงาน จุดควบคุม ระยะเวลา

นส.หทัยทิพย เมี้ยนกลาง  1. เจาหนาที่(จัดซื้อ) รับมูลคาคงคลังจาก  -  มูลคาคงคลังตองถูกตอง 1/2 วัน

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง     เจาหนาท่ี(รับผิดชอบคลัง) แยกแตละ

นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ     ประเภท

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง  2. เจาหนาที่(จัดซื้อ)ตรวจสอบขอมูลรายการ  -  ขอมูลในรายการเจาหนี้กับบัญชี

นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ     เจาหนี้กับบัญชีรับพัสดุตองถูกตอง ตรงกัน     รับพัสดุถูกตอง ตรงกัน 1/2 วัน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง  3. เจาหนาที่(จัดซื้อ)นําบัญชีรับพัสดุมาลงขอมูล  -  การแยกประเภทวัสดุตองถูกตอง

นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ     ในแบบฟอรมเก็บขอมูลรายงานเวชภัณฑ 1 วัน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย     แยกประเภทเปน เวชภัณฑไมใชยา เวชภัณฑ

    ทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุเอ็กซเรย

    ครุภัณฑทั่วไป ครุภัณฑการแพทย

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง  4. เจาหนาที่ (จัดซื้อ) บันทึกขอมูลรายงาน 1 วัน

นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ      แยกแตละประเภท รายละเอียด ไดแก 

นส.ณัฐชยา  อารีไทย      คงคลังยกมาจากเดือนที่แลว มูลคาจัดซื้อ-

     เดือนปจจุบัน มูลคาใชไปเดือนปจจุบัน 

     และ ยอดคงคลังยกไป

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง  5. เจาหนาที่ (จัดซื้อ) พิมพรายงานและสง  -  สงรายงานใหบัญชีภายในวันสุดทาย 2 วัน

นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ      รายงาน ดังนี้     ของเดือนที่จัดทํารายงาน

นส.ณัฐชยา  อารีไทย      รายเดือน  -  สงรายงาน e-inspection online

นางสาววิมลตรี  แกวคือ     - สงบัญชี     ภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

    - สงรายงาน e-inspection online  -  สงรายงานไตรมาส ภายใน วันที่ 5

     รายไตรมาส     ของเดือน มกราคม , เมษายน ,

    - สง กลุมงานเภสัชกรรม สสจ. ดวยกระดาษ     กรกฎาคม และ ตุลาคม

    - สงรายงานไตรมาสใหกระทรวงฯ ทาง 

      http://dmsic.moph.go.th/ 

      Username 2525100182_-. 
      Password 0862156830

              รวม 5 วัน

การทํารายงานเวชภัณฑ/ครุภัณฑ



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ วันทําการ

  

  -  กรณีจําหนายครุภัณฑ จุดควบคุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 1.  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป   - ตรวจรายละเอียดของครุภัณฑ 30 วัน

พัสดุประจําป     จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุเสนอ    ในทะเบียนคุมทรัพยสินใหตรง (ตาม

   ผูไดรับมอบอํานาจเพื่อทราบ    กับตัวครุภัณฑ ระเบียบฯ

พัสดุ)

คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการฯ สงสําเนารายงานผลการ 0.5 วัน

พัสดุประจําป     ตรวจสอบพัสดุประจําปใหเจาหนาที่

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 3. เจาหนาที่ จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ 0.5 วัน

   หรือผูไดรับมอบอํานาจ  อนุมัติแตงต้ัง

   คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

คณะกรรมการสอบหา 4. คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 5 วัน

ขอเท็จจริง    ดําเนินการตรวจสอบรายการพัสดุชํารุด

   เสื่อมสภาพ  สูญไป หรือไมจําเปนตองใช

   ในราชการ  และจัดทํา  รายงานเสนอ

   ผูไดรับมอบอํานาจ เพื่อทราบ

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 5. เจาหนาที่จัดทําบันทึกขอจําหนายพัสดุ  - พิจารณาวิธีการจําหนายพัสดุ 1 วัน

   เสนอผูไดรับมอบอํานาจ    ชํารุด

การจําหนายครุภัณฑ



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินการ วันทําการ

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 6. เจาหนาที่ ดําเนินการจําหนายพัสดุ  10 วัน

    ตามที่ไดรับอนุมัติ

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 7. เจาหนาที่จัดทํารายงานผลการจําหนาย 0.5 วัน

  ครุภัณฑเสนอผูไดรับมอบอํานาจเพ่ือทราบ

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 8. เจาหนาที่สงหลักฐานการจําหนายครุภัณฑ  - ดําเนินการบันทึกครุภัณฑที่ 1 วัน

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง     ใหเจาหนาที่(คุมครุภัณฑ)บันทึกทะเบียน    จําหนาย ออกจากทะเบียนคมุ

    คุมทรัพยสินในระบบดําเนินการบันทึก    ทรัพยสินในระบบใหครบทุก

    จายพัดสุออกจากระบบ    รายการ และเปนปจจุบัน

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 9. เจาหนาที่(คุมครุภัณฑ) บันทึกจายพัสดุ 1 วัน

   ออกจากทะเบียนคุมทรัพยสิน (ในเอกสาร)

นส.หทัยทิพย  เมี้ยนกลาง 10. เจาหนาที่(คุมครุภัณฑ)สงหลักฐานการ 0.5 วัน

นส.อําพร  พรามวิชัย    จําหนายครุภัณฑใหเจาหนาที่กลุมบัญชี

นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 11. เจาหนาที่จัดทํารายงานผลการจําหนาย 0.5 วัน

   ครุภัณฑแจงใหสํานักงานการตรวจเงิน

   แผนดินเพื่อทราบ

รวมระยะเวลาดําเนินการ 50 วัน

หมายเหตุ ขอ 3 ไมนับรวมชวงระยะเวลาที่เอกสารอยูระหวางการอนุมัติโดยผูมีอํานาจ

การจําหนายครุภัณฑ (ตอ)






