คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
กระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์

จัดทาโดย
นางกัญชนัญ ภาคเกษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง
กระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
จัดทาโดย
นางกัญชนัญ ภาคเกษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบการจัดทา ครั้งที่ ๑
……………………………………………..
คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลั กเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้ าง
และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะกระบวนการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าสานักงานคณะครุศาสตร์ และเพื่อร่วมงานทุกคนที่เป็น
กาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี
นางกัญชนัญ ภาคเกษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ธันวาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
๑
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๒
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
๓
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๕
ประวัติคณะครุศาสตร์
๖
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะครุศาสตร์
๘
เป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
๙
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะครุศาสตร์
๑๐
ประวัติโรงเรียนประถมสาธิต
๑๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนประถมสาธิต
๑๑
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประถมสาธิต
๑๓
ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๔
แผนผัง แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Flowchart)
๑๘
ขั้นตอนที่ ๑ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณ
๒๐
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการทาหนังสือขออนุญาต
(ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์,ขออนุมัติค่าใช้จ่าย, ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย) ๒๔
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ, นาส่งกองกลาง งานการเงิน
๔๔
ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการจัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง, จัดกิจกรรมตามแผนงาน
๕๑
ขั้นตอนที่ ๕ ดาเนินการตรวจรับพัสดุ, ค่าใช้สอย, ค่าตอบแทน
๖๐
ขั้นตอนที่ ๖ ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
๖๙
ขั้นตอนที่ ๗ เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๙๐
ขั้นตอนที่ ๘ ดาเนินการบันทึกการขอส่งฎีกา
๙๕
ขั้นตอนที่ ๙ นาส่งกองกลาง งานการเงิน เพื่อตรวจสอบเอกสารและอนุมัติเบิกจ่าย
๙๙
ขั้นตอนที่ ๑๐ งานการเงินดาเนินการจ่ายเงิน
๑๐๒
ประวัติผู้เขียน
๑๐๖

๑

ส่วนที่ ๑
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ๑๓๐๐๐ โทรศั พ ท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร
๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ ก่อ ตั้ง มาตั้ง แต่ร ัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู ่ห ัว พระราชทานทรั พ ย์
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ – ๒ - ๓ แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุ บ เลิ กโรงเรียนฝึกหั ดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึ กหัดครูมูล ตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบลหัวแหลม
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทาการสอนเมื่อวันที่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบล หอรัตนไชยบริเวณหอพัก
อู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรี ย นฝึ กหั ดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ได้เปลี่ ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่ ม ผลิ ต ครู ป.กศ. ใช้ ร ะบบการฝึ ก หั ด ครู แ บบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึ ก หั ด ครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ
พ.ม. เปิดปีแรก ๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์)

๒
พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร ๒
ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง ,
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดชพระราชทานนามวิทยาลั ยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

๓
๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้น สู ง ทาการสอน วิจัย ให้บริ การวิชาการแก่สั ง คม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจและ
หน้าที่ (๑) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สั งคม การผลิ ตและส่ งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
๓) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๔
๖) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
๗) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๘) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
๑๑) ส่งเสริม สนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย น
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

๕
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร์
กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานประกันคุณภาพ

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานตรวจสอบภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์

งานทรัพยากรบุคคล

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี
งานพัสดุ
งานสื่อสารองค์กร
งานสื่อสารองค์กร
งานอาคารสถานที่และซ่อมบารุง

งานบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน
ศูนย์สหกิจศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา
งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการ

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

งานวิจัย
งานยุทธศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

โรงเรียนสาธิตมัธยม

โรงเรียนประถมสาธิต

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานบัณฑิตศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมและดิจทิ ัลเพื่อการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือ

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิทยวิชาการ

๖
ประวัติคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครูที่มีพัฒนาการมาจาก“โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า”ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จนถึงปัจจุบัน
มีสถานะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการที่ส าคัญ ๔ ช่วงตามล าดั บ
ดังต่อไปนี้
๑. ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ. ๒๔๔๘ - พ.ศ. ๒๕๐๘)
ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ (๑ กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ” ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม
มณฑลกรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพิ่มวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.)
ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของ
กระทรวงธรรมการ
ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ตาหนักเพนียด มณฑลกรุ งเก่า โดยจัดสอนวิชา
สามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม)
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน “โรงเรียนฝึกหัดครู
มูล” ที่ตาหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.)
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล ฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต ร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ตาหนักเพนียด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. ๒๔๖๗ ตามเดิม
ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ (๑ มิ ถุ นายน) ได้ แยกเป็ น“โรงเรี ยนฝึ กหั ดครูประกาศนี ยบั ตร จั งหวั ดพระนครศรี อยุธยา”
(โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู ช าย ซึ่ งชาวบ้ านเรี ยกว่ าโรงเรี ยนประกาศหรื อโรงเรี ยนผั กกาดที่ กรมทหารหั วแหลม) และ
“โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.)
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย้ า ยไปอยู่ ที่ ข้ า งวั ด วรโพธิ์
(โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ตาบลหอรัตนไชย(หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ.
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ มี ก ารยกฐานะกองฝึ ก หั ด ครู เ ป็ น กรมการฝึ ก ครู แ ละยกเลิ ก การผลิ ต ครู ว. ครู ป.บ.
และ ครู ป.
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครูและเปิดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.
๒. ช่วงเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๓๘)
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู พระนครศรี อยุ ธยาได้ ยกฐานะเป็ น “วิ ทยาลั ยครู พระนครศรี อยุ ธ ยา”
และย้ายมาที่ ๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธ ยาเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ)

๗
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอน ระดับ ป.กศ.สูง และ
ค.บ. (๒ ปี)
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอนหลักสูตร ค.บ. (๔ ปี)
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.๒๕๒๔
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขา
วิชาชีพครูด้วย
๓. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๔๗)
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (๒๕ มกราคม ๒๕๓๘) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” และก่อตั้ง “คณะครุศาสตร์” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตามหลักสูตรสาขา
การศึกษา
๔. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เปลี่ ยนสถานะเป็ น “คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนสาขาการศึกษาหลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (๕ ปี) จานวน ๔ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ๓) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๔) สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (๕ ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
และ สาขาวิชาศิลปะนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (๕ ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (๕ ปี ) เพิ่มจากเดิม จ านวน ๑ สาขาวิช า คือ สาขาวิช าการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (๕ ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน ๓ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาการประถมศึกษา ๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
และ ๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒ นาการในการผลิต และพัฒนาครู
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับกว่า ๑๑๓ ปี และมีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (๕ ปี) จานวน ๑๐ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๒) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ๓) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ๕) สาขาวิชาพลศึกษา ๖) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ๗) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ๘) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๙) สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และ ๑๐) สาขาวิชาการประถมศึกษา

๘
นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การจัดการการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหารการศึกษา
โดยจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้วย
ในปั จ จุ บั น มี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะครุ ศ าสตร์ เ ป็ น ส่ ว นราชการที่ จั ด ตั้ ง
โดยกฎกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการภายใต้สานักงานคณบดีเป็นงาน จานวน ๙ งาน ดังนี้
๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
๓. งานบริการและพัฒนานักศึกษา
๔. งานบัณฑิตศึกษา
๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๖. ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
๗. โรงเรียนสาธิตมัธยม
๘. โรงเรียนประถมสาธิต
๙. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
มีวินัย ใฝ่ รู้ อุ ต สาหะ สานึ ก ดี มี จิ ต อาสา
เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
ปรัชญาของคณะครุศาสตร์
คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล
ค่านิยมของคณะครุศาสตร์
เสี ย สละ สามั ค คี มี ใ จใฝ่ รู้
วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทาง
การศึกษา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่สากล”
พันธกิจของคณะครุศาสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น
๓. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นและระดับประเทศ

๙
สื บ สาน ส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาความเป็ น มรดกโลก ตลอดจน
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาครู ผู้ บ ริ ห ารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะและ
แส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
๑. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๒. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้
๔. เป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบในการจั ดการเรี ยนการสอนและเป็ นแหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชีพ ครูข อง
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน
๕. คณะครุ ศ าสตร์ มี ง านวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ขึ้ น และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
๖. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และตรงตามความต้องการท้องถิ่น
๗. คณาจารย์ และนั กศึ กษามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมอนุ รั กษ์ ศิ ลปวั ฒนธรรม และภู มิ ใจความเป็ นอยุ ธยา
มรดกโลก
๘. คณาจารย์และนักศึกษานาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
๙. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาคพระราชดาริ
๑๐. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑๒. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ที่มา : แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์

๑๐
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์
สานกกงานคณบดี

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งาน
บริการ
และ
พัฒนา
นักศึกษา

งาน
บริหาร
วิชาการ
และ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน

ศูนย์
พัฒนาครู
ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
งาน
บัณฑิตศึกษา

โรงเรียน
สาธิต
มัธยม

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ

โรงเรียน
สาธิต
ปฐมวัย

โรงเรียน
ประถม
สาธิต

๑๑
ประวัติโรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรี ย นประถมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๘
ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาในการรั บ นั ก เรี ย นต่ อ จากโรงเรี ย นสาธิ ต ปฐมวั ย
ซึ่งในขณะนั้นมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง เป็นอธิการบดีมีคาสั่งให้คณะครุศาสตร์เป็นผู้ดาเนินการจัดทา
โครงการเปิดโรงเรียนประถมสาธิตซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ นวลเจริญ เป็นคณบดี ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิ รพร เหล่าเมือง เป็นผู้อานวยการโรงเรียน และดาเนินการบริหารการจัดการเรียน
การสอน แรกเริ่มการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งใช้สถานที่ห้องบรรณารักษ์
สานักวิทยบริการ ต่อมาทางโรงเรียนได้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด
๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แล้วเสร็จที่อาคารเรียนหลังใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕ โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้ นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา และให้บริการความรู้
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนประถมสาธิตฯ มีจานวนการจัดการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นละ ๒ ห้องเรียน รวมทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา มุ่ งเน้นการพัฒ นาผู้เรียนสู่ ความเป็ น เลิ ศ
ทางด้านองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
มีความรู้ ในศาสตร์ ข องไทยและสากล ยึดมั่นในวัฒ นธรรมไทยผสานสากลได้ อ ย่า งเหมาะสมสามารถปรั บ ตั ว
ให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจ (MISSION)
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา
๒. เป็นแหล่งวิจัยและเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
๓. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา
๔. ให้บริการความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ครูมีศักยภาพในการสอนควบคู่ไปกับการทาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. โรงเรียนมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
๔. การใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

๑๒

๑๓

๑๔

ส่วนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความเป็นมาและความสาคัญของคู่มือ
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และเบิ ก จ่ า ย ด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง วงเงิ น ไม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ของโรงเรี ย นประถมสาธิ ต ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานภายในโรงเรี ย นปะถมสาธิ ต และเป็ น งานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโรงเรียนประถมสาธิต ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีกระบวนการดาเนินงานหลาย
ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาในการดาเนินงานที่แตกต่างกัน หากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดาเนินไปด้วยความ
รวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงข้ามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งที่ล่าช้า หรือมีความผิดพลาดจะส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และในปัจจุบัน
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้าซ้อนของการบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาในการควบคุมงบประมาณ
และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณได้
ทั้งนี้โรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์ จึงให้ความสาคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายอย่างจริงจัง
ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่อง เป็นระบบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคู่มือดังกล่าวถือ เป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่ช่ว ยให้ ผู้ ที่รั บ ผิ ดชอบในตาแหน่ ง สามารถศึกษาเบื้องต้นก่อนลงมือปฏิบัติง านจริง และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการ
ที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
๑.๒ เพื่อเป็ น หลั กฐานแสดงวิธีการทางานที่ส ามารถถ่ายทอดให้ กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้ พัฒ นา
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้ กั บ บุ ค คลภายนอก หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ให้ ส ามารถเข้ า ใจและใช้ ป ระโยชน์ จากกระบวนงานที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ขอรับ
การบริการที่ตรงกับความต้องการ

๑๕
๑.๓ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกั บกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๔ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐาน
เดียวกันได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานที่ได้มีการกาหนดไว้
๒. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ตั้งแต่การวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการงบประมาณ การทาขออนุญ าตจั ด ซื้อ จัด จ้า ง การทาใบสั่ งซื้ อ สั่ งจ้า ง การดาเนินการท าหนั ง สื อ
ขออนุญาตซื้อจ้าง, ขออนุญาตจัดวิทยากร, ขออนุมัติค่าใช้สอย ดาเนินการจัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จัดกิจกรรมตาม
แผนงาน ดาเนินการตรวจรับพัสดุ, ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดาเนินการ
บั น ทึ ก การขอส่ ง ฎี ก า เพื่ อ อนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการด าเนิ น งาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. คาจากัดความ
๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓.๒ มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓.๓ พระราชบั ญ ญั ติ หมายความว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ ระเบียบ หมายความว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕ กฎกระทรวง หมายความว่า กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๖ พั ส ดุ หมายความว่ า สิ น ค้ า งานบริ ก าร งานก่ อ สร้ า ง งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาและงานจ้ า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓.๗ สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริ ก าร
ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
๓.๘ งานบริ การ หมายความว่า งานจ้างบริ การ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรั บ ขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓.๙ การบริ ห ารพั ส ดุ หมายความว่ า การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยื ม การตรวจสอบ
การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ

๑๖
๓.๑๐ ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอ
ไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณีที่มี
ราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒)
หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คานึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่
ไม่มีร าคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ร าคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
๓.๑๑ เงิน งบประมาณ หมายความว่า เงิน ทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของส่ ว นงาน นอกจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินบารุงการศึกษา และเงินรับฝาก
๓.๑๒ ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีนั้น ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี
ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
๓.๑๓ ค่าใช้จ่าย หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่เบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
๓.๑๔ เจ้ าหน้ าที่ หมายความว่า ผู้ มีห น้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริห ารพัส ดุ หรือผู้ ที่ไ ด้
รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
๓.๑๕ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๓.๑๖ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมายความว่า การซื้อหรือ
การจ้ างตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารจั ด ซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข)
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๕ ข้อ ๒๕ (๔) และ (๕) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัด
จ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ในกรณีที่งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานจะต้อง
ระบุคณะกรรมการกาหนดรายละเอีย ด คุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง/คณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (กรณีเป็นงานก่อสร้าง) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้มีอานาจลงนามตามลาดับ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามขั้นตอนดังนี้

๑๗
๑. ทาบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และจั ดพิมพ์คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ด คุ ณ ลั ก ษณะและราคากลาง/
คณะกรรมการขอบเขตของงาน ราคากลาง (งานก่อสร้าง) และเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามคาสั่ง
๒. จัดทาบันทึกข้อความเห็นชอบร่างขอบเขตงาน ราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเสนออธิการบดีเห็นชอบ
๓. คณะกรรมการฯ จั ดทาบั น ทึกข้อความรายงานผลการกาหนดคุณลักษณะวัสดุ/ครุภัณฑ์/ขอบเขต
ของงาน และราคากลาง และจัดพิมพ์คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง เสนออธิการบดีเห็นชอบและลงนามคาสั่ง
๔. จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จั ด ส่ ง ให้ ง านพั ส ดุ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาด าเนิ น การต่ อ ไป
ตามกระบวนการของงานพัสดุ
ดังนั้นคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ของโรงเรี ย นประถมสาธิ ต เล่ มนี้ จ ะประกอบด้ว ยขั้ นตอนการด าเนิน งานตั้ง แต่เริ่ ม ต้น จนสิ้ นสุ ด กระบวนการ
ตามขั้นตอนดังนี้

๑๘
แผนผัง แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Flowchart)
เริ่มต้นการทางาน

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณ

ดาเนินการทาหนังสือขออนุญาต
(ขออนุญาตซื้อจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์, ขออนุมัติค่าใช้จ่าย,
ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย)

เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์
เพื่อพิจารณาอนุมัติ,
นาส่งกองกลาง งานการเงิน

๑

๒

ไม่อนุมัติ
๓

อนุมัติ
ดาเนินการจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง,
จัดกิจกรรมตามแผนงาน

๔

ดาเนินการตรวจรับพัสดุ, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน

๕

ดาเนินการปรับแก้ไข

๑๙

ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
๖
๒
เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ดาเนินการปรับแก้ไข

๗
อนุมัติ
ดาเนินการบันทึกการขอส่งฎีกา
๘

นาส่งกองกลาง งานการเงิน
เพื่อตรวจสอบเอกสารและ
อนุมัติเบิกจ่าย

ไม่อนุมัติ
๙

อนุมัติ
งานการเงินดาเนินการจ่ายเงิน

สิ้นสุดการทางาน

๑๐

ดาเนินการปรับแก้ไข

๒๐
ขั้นตอนที่ ๑ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์
ได้รับความเห็นชอบวงเงิน งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา
และพิจารณาอนุมัติเห็นชอบงบประมาณให้ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีนั้น ซึ่งโรงเรียนประถม
สาธิต คณะครุศาสตร์ ได้จัดตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีไว้ตามไตรมาสทั้ง ๔ ให้เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณปีนั้น การนับ
ปีงบประมาณเริ่มจาก เดือนตุลาคมของปีนั้น ไปสิ้นสุดที่เดือนกันยายนของอีกปี พ.ศ.หนึ่ง ซึ่งขั้นตอนการวางแผนใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ มีดงั นี้
๑.๑ ดาเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณของคณะครุศาสตร์ โรงเรียน
ประถมสาธิต ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามโครงการงบประมาณแผ่นดิน (งปม.), งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) และ
งบเงินรับฝาก ตามแผนการปฏิบัติงานตามไตรมาสที่ตั้งไว้ดังภาพที่ ๑

๒๑

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ โรงเรียนประถมสาธิต

๒๒
๑.๒ ประเภทวัสดุจัดทาแบบสารวจความต้องการวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องการนาไปใช้ในการจัดทาสื่อการจัด
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา จากอาจารย์ ครูโรงเรียนประถมสาธิต เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่ ว ไป และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วั ส ดุ ที่ ต้ อ งการ อาทิ เ ช่ น วั ส ดุ ส านั ก งาน, วั ส ดุ ง านบ้ า นงานครั ว , วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา,
วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุกีฬา, วัสดุการเกษตร ฯลฯ เป็นต้น

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มสารวจความต้องการวัสดุสาหรับใช้ในราชการ
๑.๓ ตรวจเช็ครายการวัสดุที่คงมีอยู่จริงในตู้จัดเก็บวัสดุ สารวจวัสดุรายการใดใช้แล้วหมดไปไม่มีอยู่ให้
ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุรายการใดที่ยังคงมีอยู่เป็นจานวนมากยังไม่ต้องดาเนินการจัดซื้อเพิ่ม
๑.๔ รวบรวมรายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ ดังนี้
๑.๔.๑ ประเภทวัสดุ รวบรวมรายการวัสดุที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด าเนิ น การจั ด พิ ม พ์ ร ายการวั ส ดุ ที่ ต้ อ งการจั ด ซื้ อ แยกรายการวั ส ดุ ที่ ต้ อ งการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ป ระเภทใดจั ด ซื้ อ
ในงบประมาณใด จัดซื้อด้วยวิธีอะไร รายการวัสดุบางประเภทไม่สามารถจัดซื้อได้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดซื้อ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร, ผงหมึก/ตลับเหมึก, แฟ้มเอกสาร, เทปปิด
สาหรับการเข้าเล่ม, ซองเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น และจัดส่งรายการวัสดุที่ต้องการให้กับร้านค้าผู้ขาย วิธีการจัดส่ง
รายการวัสดุ โดยโทรศัพท์ประสานงานร้านค้าผู้ขายแจ้งรายการวัสดุที่ต้องการ จัดส่งให้ทาง Mail, ทาง Line,
ทาง Fax, ทางไปรษณี ย์ หรื อ น าไปส่ ง ด้ ว ยตนเองที่ ร้ า นค้ า ผู้ ข าย และช่ อ งทางอื่ น ที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว
เพื่อขอใบเสนอราคา

๒๓
๑.๔.๒ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณนั้น ให้ดาเนินการตามแผนงาน
ตามไตรมาสการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปติดต่อประสานงานร้ านผู้ขายสินค้าโดยตรง
เพื่อขอใบเสนอราคาคู่เทียบ จานวน ๓ ร้าน วงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์
ให้ดูราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ จากสานักงานงบประมาณประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
๑.๔.๓ ประเภทจัดจ้าง พิจาณาดูจากแผนงานกิจกรรมที่เสนอไว้ในโครงการปีงบประมาณนั้น
มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องมีการดาเนินการจัดจ้าง เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ต้องดาเนินการจ้างเหมา
เช่ารถบัสปรับ อากาศ เพื่อนานักเรีย น ครู ไปเข้าค่ายฯ, จัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกีฬาสี ภายในโรงเรี ยน,
จ้ า งเหมาบริ ก ารซ่ อ มแซมระบบไฟฟ้ า ในโรงเรี ย น เป็ น ต้ น กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมจั ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาใด
ให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประสานงานผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรมก่อนการดาเนินการจัดกิจกรรมในวัน เวลา
สถานที่ ที่กาหนดไว้ เพื่อให้จัดทาเอกสารขออนุญาต ขออนุมัติได้ล่วงหน้า และทันต่อกาหนดการจัดกิจ กรรม
ที่ จ ะด าเนิ น การจั ด จ้ า ง ขอรายละเอี ย ดของงาน ประสานงานผู้ รั บ จ้ า ง เพื่ อ แจ้ ง รายละเอี ย ดงานจั ด จ้ า ง
และขอใบเสนอราคา
๑.๔.๔ ประเภทค่าจั ดวิทยากรบรรยาย, ค่าใช้ส อย พิจาณาดูจากแผนงานกิจกรรมที่เสนอไว้
ในโครงการปีงบประมาณนั้น มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องมีการดาเนินการจัดวิทยากรบรรยาย, จัดอาหาร/อาหารว่าง
และเครื่องดื่มสาหรับการอบรม เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมในไตรมาส ๑ ค่ายวิทยาศาสตร์ต้องมีค่า
จั ด วิทยากรบรรยาย มี ค่า อาหาร/ค่า อาหารว่างและเครื่ องส าหรับ การอบรบ เจ้ าหน้าที่บริห ารงานทั่ว ไปต้ อ ง
ด าเนิ น การประสานงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการกิ จ กรรมนั้ น ในการขอรายละเอี ย ดของวิ ท ยากร ชื่ อ วิ ท ยากร
รายละเอียดค่าใช้สอย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการอบรม เพื่อจะได้ดาเนินการวางแผนจัดทา
หนังสือขออนุญาต จัดวิทยากรบรรยาย และขออนุมัติค่าใช้สอยในการจัดค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องสาหรับ
การอบรม ได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
ปัญหา : (๑) ร้านค้าผู้ขายบางร้านส่งใบเสนอราคาล่าช้า
(๒) ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในการสารวจความต้องการวัสดุสาหรับใช้ในราชการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
(๑) ตรวจสอบและติดตามใบเสนอราคาจากร้านค้าผู้ขายวัสดุและผู้รับจ้าง
(๒) ออกหนังสือติดตามการดาเนินการสารวจความต้องการวัสดุสาหรับใช้ในราชการ
ข้อเสนอแนะ : -

๒๔
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการทาหนังสือขออนุญาต
การทาหนังสือขออนุญาตมีด้วยกัน ๓ แบบ คือ
(๑) ขออนุญาตซือ้ จ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์
(๒) ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย (อบรม)
(๓) ขออนุมัติค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างสาหรับการอบรม
เมื่อดาเนินการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณเสร็จเรียบร้อย ได้ใบเสนอราคาวัสดุ
ได้กาหนดการจัดกิจกรรมหรือกาหนดวันจัดอบรม ในกรณีของโรงเรียนประถมสาธิต ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าค่าย
ของนั กเรี ย น เช่น เข้าค่ายลู กเสื อเนตรนารี, เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.๑-๖, เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้น ป.๑-๖ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปให้ดาเนินการขออนุญาตซื้อจ้าง (ประเภทวัสดุ /ครุภัณฑ์) ขออนุญาต
จัดวิทยากรบรรยาย (อบรม) ขออนุมัติค่าใช้สอย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างสาหรับการอบรม ตามขั้นตอนดังนี้
๒.๑ ขออนุญาตซื้อจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อได้ใบเสนอราคาของรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ จากร้านค้ามาแล้ว
ดาเนินการทาหนังสือขออนุญาตจัดซื้อจ้างในโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างในระบบ Grow Finance Management
Information System (๓D) หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี ๓D (GrowFaMIS) ให้ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี ๓D (GrowFa-MIS) ให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการ หากมีปัญหาใน
การติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี ๓D (GrowFa-MIS) ให้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เพื่อขอ
คาปรึกษาในการติดตั้งโปรแกรมฯ ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี ๓D (GrowFa-MIS) เสร็จเรียบร้อยดาเนินการเข้าสู่
ระบบดังนี้
๒.๑.๑ เข้าสู่ระบบโดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กองนโยบาย
และแผน ใส่รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน ให้เรียบร้อย กดตกลง (OK) จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ ๓

เข้าสู่ระบบ โดยใส่
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และกด OK

ภาพที่ ๓ แสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมระบบบัญชี ๓D (GrowFa-MIS)

๒๕
๒.๑.๒ หากเป็นผู้ขายรายใหม่ยังไม่มีในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ให้บันทึกข้อมูลผู้ขายรายใหม่
ในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ก่อนดังภาพที่ ๔ โดยการกรอกข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง บุคคลธรรมดาให้ใช้ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่ ตามบัตรประชาชน เลขที่ผู้เสียภาษี คือเลขที่บัตรประชาชน ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคล ห้างร้าน บริษัท ให้กรอก
ชื่อบริษัท ชื่อร้าน ที่อยู่ตามที่ตั้งของบริษัท ของร้าน นั้น ๆ เลขที่ผู้เสียภาษี กรอกให้ครบถ้วน แล้วกดบันทึกประวัติ
ผู้ขาย และหากผู้ขายผู้รับจ้างมีชื่ออยู่ในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) แล้วไม่ต้องบันทึก ประวัติผู้ขายเพิ่มให้ข้ามไป
ดาเนินการตามขั้นตอนการบันทึกหนังสือขออนุญาต แบบ PS๑ ตามข้อ ๒.๑.๓ ต่อไป

บันทึกประวัตผิ ู้ขาย

กรอกข้อมูลผู้ขายผู้รับจ้าง
ให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึก

ภาพที่ ๔ แสดงตัวอย่างหน้าจอการบันทึกประวัติผู้ขายรายใหม่

๒๖
๒.๑.๓ เลือกเมนูบันทึกการซื้อจ้าง เลือกหัวข้อการบันทึก Form PS๑ (วัสดุ) ดาเนินการกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(๑) ใส่ ร หั ส กิ จ กรรม เ ลื อ กรหั ส กิ จ กรรม จากระบบ ๓dgf.aru.ac.th ตามภ าพที่ ๕
เลื อกประเภทงบประมาณ (งบประมาณแผ่ นดิน , งบบารุงการศึกษา หรืองบเงินรับฝาก) เลื อกรหั ส กิจกรรมที่
ต้องการดาเนินงาน แล้วกดช่องเครื่องหมายคาถามให้ขึ้นชื่อกิจกรรมจะปรากฏชื่อกิจกรรมในโครงการขึ้นมา
ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม ๓dgf.aru.ac.th มีดังนี้
๑.๑ ติ ด ตั้ ง โปรแกรม ๓dgf.aru.ac.th ติ ด ตั้ ง ด้ ว ยตนเองหรื อ ประสานงานติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
กองนโยบายและแผนให้ติดตั้งโปรมแกรมให้
๑.๒ ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเริ่มการเข้าระบบใน Google พิมพ์ค้นหา ๓dgf.aru.ac.th ดาเนินการ
เข้ามาในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี เลือกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ใส่รหัส Username
และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน รหัสผู้เข้าใช้งาน และเข้าสู่ระบบ
๑.๓ เลือกรายงานการออกรหัสกิจกรรมพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือเข้าสู่รายงานการออกรหัส
กิจ กรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่ว ยงาน พร้อมยอดผู กพันและคงเหลื อ ให้ เลื อกรหั ส กิจกรรมของ
หน่ ว ยงานโรงเรี ย นประถมสาธิ ต เลื อ กประเภทงบประมาณว่า ใช้ ง บประมาณประเภทใด และท าการ Copy
รหัสกิจกรรมที่ต้องการมาใส่ในโปรแกรมการซื้อจ้างระบบ ๓D (GrowFa-MIS)

ค้นหา ๓dgf.aru.ac.th

๒๗

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ใส่รหัส Username และ Password
เข้าระบบ

๒๘

รายงานการออกรหัสกิจกรรมฯ

เลือกรหัสกิจกรรมที่ต้องการ

ภาพที่ ๕ แสดงขั้นตอนการเข้าระบบ ๓dgf.aru.ac.th (ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี)

๒๙
(๒) ความประสงค์ เลือก ซื้อ จ้าง หรือจัดทาเอง ตามความประสงค์ที่ต้องการดาเนินงาน
(๓) เลือกหมวดเงิน โดยกดเครื่องหมาย  เลือกหมวดเงินที่ต้องการให้ ตรงกั บงาน
จัดซื้อจ้าง
(๔) ชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ ต้องการใช้ ใส่รหัสผู้ใช้เป็นของใครจะขึ้นชื่อของคน ๆ นั้น
เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องได้รับคาสั่งแต่งตั้ง จากมหาวิ ทยาลัย ทุกหน่วยงานจะมีเ จ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่ว ยงาน
โดยส่วนมากจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือสายสนับสนุนวิชาการก็ได้
(๕) ระบุเหตุผล และเหตุผลผู้ใช้ เหตุผลที่ต้องการจัดซื้อ เพื่อกิจกรรมอะไร อย่างไร
(๖) ลงชื่อกรรมการซื้อ จ้าง จานวน ๑ คน กรรมการซื้อจ้างเป็นชื่อเจ้าหน้าที่ พัสดุของ
โรงเรียนประถมสาธิตที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(๗) ลงชื่อกรรมการตรวจ จานวนวงเงินจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจ
จานวน ๑ คน จานวนวงเงินจัดซื้อจ้างเกิน ๕,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจ จานวน ๒ คน และจานวนวงเงิน
จั ด ซื้ อ จ้ า งเกิ น ๑๐,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจ จ านวน ๓ คน กรรมการตรวจต้ อ งมิ ใ ช่ อ าจารย์
ครูโรงเรียนประถมสาธิต และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนประถมสาธิต ต้องเป็นบุคคลจากภายนอกหน่วยงาน
ที่ขออนุญาตจัดซื้อจ้าง เป็นกรรมการตรวจ
(๘) กดเพิ่มรายการ พิมพ์รายการที่จัดซื้อ หรือรายละเอียดจัดจ้างตามหน้าจอที่ปรากฏ
หากพิมพ์รายการหลาย ๆ รายการไว้ในโปรแกรม Excel แล้วให้เลือกกดที่อ่านรายการจาก Excel ได้เลย
ตามภาพด้านล่าง หากยังไม่พิมพ์ใน Excel ให้เลือกพิมพ์รายการ และกดเครื่องหมาย ? , เลือกหน่วยนับ
และกดตกลง, ใส่รหัสผู้ขายกดเครื่องหมาย ?, ใส่จานวน, ราคาหน่วย ให้เรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้อง
กดตกลง
(๙) กรอกข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง ดาเนินการบันทึก/พิมพ์

การบันทึก Form PS๑ (วัสดุ)

๓๐

๔.เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ต้องการใช้

๕.ระบุเหตุผล
๖. กรรมการซื้อจ้าง
๗.กรรมการตรวจ

๙.บันทึก/พิมพ์
๘.เพิ่มรายการ

จะปรากฏหน้าจอข้อมูลหน่วยนับให้เลือก

ใส่จานวน
กดตกลง
กดตกลง

ภาพที่ ๖ แสดงตัวอย่างหน้าจอการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS๑ ในระบบ ๓D (GrowFa-MIS)

๓๑
๒.๑.๔ เมื่อบันทึกพิมพ์หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้างจะพิมพ์ออกมาเป็นโปรแกรม Word จานวน
๒ แผ่น ดังภาพที่ ๗ ตัวอย่างหนัง สือขออนุญาตซื้อ/จ้าง และภาพที่ ๘ ตัวอย่างรายละเอียดของพัสดุ/ครุภัณฑ์
ที่จะขอซื้อจ้าง
๒.๑.๕ จัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อย ดังนี้
(๑) หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง (ภาพที่ ๗)
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง (ภาพที่ ๘)
(๓) ใบเสนอราคา (ภาพที่ ๙)
๒.๑.๖ จัดพิมพ์และบันทึกหนังสื อขออนุญาตซื้อ/จ้าง ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้เ ป็น
Folder งานหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป

ภาพที่ ๗ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง

๓๒

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างรายละเอียดของพัสดุครุภัณฑ์ ทีจ่ ะขอซื้อจ้าง

๓๓

ภาพที่ ๙ ตัวอย่างใบเสนอราคา

๓๔
๒.๒ ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย
แผนการดาเนินงานตามโครงการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ อาทิเช่น งบประมาณแผ่นดิน
จะมีเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
จะมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป. ๔-๖, กิจกรรมอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก, กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.๔-๖,กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้น ป.๑-๖ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการ
ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนการทาหนังสือขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย มีดังนี้
๒.๒.๑ เมื่อได้รายละเอียดชื่อวิทยากรมาแล้วตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ดาเนินการจัดทาหนังสือ จานวน
๓ ฉบับ ดังนี้
(๑) จัดพิมพ์หนังสือราชการขอเชิญเป็นวิทยากร จานวน ๑ ฉบับ (ภาพที่ ๑๐)
(๒) จัดพิมพ์หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร จานวน ๑ ฉบับ (ภาพที่ ๑๑)
(๓) จัดเตรียมแบบฟอร์มแบบกรอกประวัติวิทยากร หรือแบบกรอกข้อมูลประวัติวิทยากร
จานวน ๑ ฉบับ (ภาพที่ ๑๒)
นาหนังสือราชการขอเชิญเป็นวิทยากรเสนอผู้ อานวยการโรงเรียนประถมสาธิตลงนาม จัดส่ง
หนังสือจานวน ๓ ฉบับ ให้วิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ตั้งไว้

๓๕

ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่างหนังสือราชการ ขอเชิญเป็นวิทยากร

๓๖

ภาพที่ ๑๑ ตัวอย่างหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร

๓๗

ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างแบบกรอกประวัติวิทยากร
หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร และแบบกรอกประวัติวิทยากร (ตามแบบฟอร์ม) ที่จัดส่งให้
วิทยากร วิทยากรจะส่งแบบตอบรับการเป็นวิทยากร และแบบกรอกประวัติวิทยากร กลับมายังโรงเรียนประถม
สาธิต เพื่อทางโรงเรียนจักนาหนังสือราชการขอเชิญเป็นวิทยากร, หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร และแบบกรอก
ประวัติวิทยากร มาแนบประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน

๓๘
๒.๒.๒ จัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
ด้วยการเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม ดังภาพที่ ๑๓ เขียนรายละเอียดในบันทึกข้อความ ลงวันที่เลือก
หัวข้อเรื่อง ระบุกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวนกี่คน ๆ ละ กี่ชั่วโมง
อัตราชั่วโมงละ กี่บาท เป็นเงิน ใส่ใ ห้ถูกต้องครบถ้วน ค่าสมนาคุณวิทยากรให้ดูจากแผนงานที่ตั้งไว้ กาหนดการ
ของกิจกรรมนั้น ๆ ค่าวิทยากร อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท/คน โดยขออนุญาตใช้เงินประเภท ให้เลือกงบประมาณ
ที่ จะใช้ในงบใดให้ระบุ ในโครงการ รหัสกิจกรรม หมวดรายจ่าย ให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน และลงชื่อผู้ขอ
อนุญาตดังภาพที่ ๑๓
๒.๒.๓ จัดเตรียมโครงการ กาหนดการ และรายชื่อนักเรียนที่เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จานวน ๑ ชุด แนบในบันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังภาพที่
๑๔, ๑๕ และ ๑๖

ภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย

๓๙

ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณแผ่นดิน)

๔๐

ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่างกาหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

๔๑

ภาพที่ ๑๖ ตัวอย่างรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

๔๒
๒.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
แผนการดาเนินงานตามโครงการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ อาทิเช่น งบประมาณแผ่นดิน
จะมีเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
จะมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป. ๔-๖, กิจกรรมอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก, กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.๔-๖,กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้น ป.๑-๖ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการ
ขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ค่ า อาหาร/ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ การอบรม ในกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ซึ่งขั้นตอนการทาหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการอบรม
มีดังนี้
๒.๓.๑ จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรั บ การอบรม ตามแบบฟอร์ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยการเขี ย นด้ ว ยลายมื อ หรื อ พิ ม พ์ ล งในแบบฟอร์ ม
ดังภาพที่ ๑๗ เขียนรายละเอียดในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ด้วย (หน่วยงาน) โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะจัด ทาเครื่อง  ในช่องอบรม เรื่อง (ระบุ) ระหว่างวันที่ (ระบุ)
ขออนุมัติใช้เงิน ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการใช้งบ หน่วยงาน รหัสกิจกรรม หมวดรายจ่าย (เงินอุดหนุน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน จานวน (ระบุ) กี่คน ๆ ละ กี่มื้อ ๆ ละ กี่บาท เป็นเงิน, ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
จ านวน (ระบุ ) กี่คน ๆ ละ กี่มื้อ ๆ ละ กี่บาท เป็นเงิน ใส่ ให้ ถูกต้องครบถ้ว น ค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการอบรมให้ดูจากแผนงานที่ตั้งไว้ กาหนดการของกิจกรรมนั้น ๆ และลงชื่อ
ผู้ขออนุมัติ ดังภาพที่ ๑๗
๒.๓.๒ จัดเตรียมโครงการ กาหนดการ และรายชื่อนักเรียนที่เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมดังกล่า ว
จ านวน ๑ ชุด แนบในบั น ทึกข้อความขอขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการอบรม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ตามภาพที่ ๑๔, ๑๕ และ ๑๖

๔๓

ภาพที่ ๑๗ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการอบรม
ปัญหา : บางครั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมจัดส่งรายชื่อวิทยากรให้ล่าช้า มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อวิทยากร
กะทันหัน ให้ข้อมูลวิทยากรที่ไม่ชัดเจน และวิทยากรบางท่านส่งแบบตอบรับการเป็นวิทยากรกลับ มายังโรงเรียน
ประถมสาธิตล่าช้า ส่งผลทาให้การเขียน นาเสนอเรื่องได้ล่าช้า ทาให้ระยะเวลากระชั้นชิดใกล้วันจัดกิจกรรม
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ติดตามข้อมูลของวิทยากรและเอกสารต่าง ๆ ให้ทันต่อการดาเนินกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ : ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมควรแจ้งข้อมูลของวิทยากรให้แน่นอนและชัดเจน

๔๔
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ, นาส่งกองกลาง งานการเงิน
ดาเนิ น การทาหนั งสื อ ขออนุ ญาตจัดซื้อจ้าง, ทาบันทึก ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย และขอบัน ทึ ก
ขออนุมัติค่าใช้สอย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการอบรม เสร็จให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว ไป
ดาเนินการรวบรวมเอกสารให้เรียบร้อย และดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๓.๑ เจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารงานทั่ว ไปของโรงเรียนประถมสาธิตประทับตราเลขที่ห นังสื อด้านหน้า หนั ง สื อ
ขออนุญาตซื้อ/จ้าง และออกเลขที่หนังสือส่ง ภาพที่ ๒๐ ออกเลขที่หนังสือส่งบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม สาหรับการอบรม ภาพที่ ๒๑ และบันทึกขออนุญาตจัดวิท ยากร
บรรยาย ภาพที่ ๒๒ ออกเลขทะเบียนส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต รันเลขตามลาดับวันที่ในสมุดลงทะเบียนหนังสือ
ส่ง หนังสือราชการลงในสมุดทะเบีย นหนังสื อราชการส่ง ภาพที่ ๑๘ บันทึกข้อความลงในสมุด ทะเบียนบันทึ ก
ข้อความส่ ง ภาพที่ ๑๙ น าหนั งสื อ ทั้งหมดบันทึกลงในสมุดรับ -ส่ งงาน ของโรงเรียนประถมสาธิต ภาพที่ ๒๓
และนาส่งคณะครุศาสตร์

ภาพที่ ๑๘ แสดงตัวอย่างสมุดทะเบียนหนังสือส่ง (หนังสือราชการส่ง)

๔๕

ภาพที่ ๑๙ แสดงตัวอย่างสมุดทะเบียนหนังสือส่ง (บันทึกข้อความส่ง)

๔๖

ออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถม

สาธิต
เลขรับจากคณะครุศาสตร์

ภาพที่ ๒๐ แสดงตัวอย่างออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต
(ขออนุญาตซื้อ/จ้าง)

๔๗

เลขรับจากคณะครุศาสตร์

ออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถม

สาธิต

ภาพที่ ๒๑ แสดงตัวอย่างออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต
(บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการอบรม)

๔๘

เลขรับจากคณะครุศาสตร์

ออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถม

สาธิต

ภาพที่ ๒๒ แสดงตัวอย่างออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต
(บันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย)

๔๙
๓.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนประถมสาธิตประสานงานบุคลากรภายในโรงเรียนประถม
สาธิตที่มีหน้าที่ส่งงานเอกสารประจาสัปดาห์นั้น นาหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ โดยจะนาสมุดส่งงาน
โรงเรียนประถมสาธิตไปด้วยพร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ลงชื่อรับในสมุดส่งงาน ตามภาพที่ ๒๓

ภาพที่ ๒๓ แสดงตัวอย่างสมุดส่งงานโรงเรียนประถมสาธิต

๕๐
หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง
(๑) เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ลงชื่อรับหนังสือในสมุดส่งงานโรงเรียนประถมสาธิต
(๒) เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ออกเลขรับ ดังภาพที่ ๒๐
(๓) เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ น าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตซื้ อ /จ้ า ง เสนอหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ล งชื่ อ ,
เสนอรองคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามเห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ และเสนอคณบดีคณะครุศ าสตร์ ลงนาม
อนุมัตติ ามเสนอ
(๔) เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่, รองคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย และคณบดีคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้ว
ไม่มีการปรับแก้ไขเอกสาร อนุมัติตามเสนอ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์จะส่งหนังสือกลับมายังโรงเรียนประถมสาธิต
เพื่อดาเนินการต่อไป
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย และบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา
(๑) เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ลงชื่อรับหนังสือในสมุดส่งงานโรงเรียนประถมสาธิต
(๒) เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ออกเลขรับ ดังภาพที่ ๒๑ และ ๒๒
(๓) เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์นาบันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย, บันทึกขออนุ มัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา เสนอหัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ลงชื่อ เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ ลงนามอนุมัติตามเสนอ
(๔) เมื่อหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วไม่มีการ
ปรับแก้ไขเอกสาร อนุมัติตามเสนอ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์จะส่ง บันทึกข้อความกลับมายังโรงเรียนประถมสาธิต
เพื่อดาเนินการต่อไป
(๕) น าบั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ ญ าตจั ด วิ ท ยากรบรรยาย และขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา นาส่งต่อกองกลาง งานการเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
การเงิน และหัวหน้างานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ และเสนอผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดีลงนาม เห็นสมควรอนุมัติ ในวงเงินที่บันทึกขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย/ขออนุ มัติค่าใช้จ่ายในการ
จัดค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา
(๖) เมื่อเจ้ าหน้ าที่การเงิน หัว หน้างานการเงิน และผู้ อานวยการส านักงานอธิการบดี ล งนาม
เห็นสมควรอนุมัติวงเงินแล้ว งานการเงิน และบัญชีจะส่งเอกสารกลับมายังโรงเรียนประถมสาธิต เพื่อให้ดาเนินการ
ต่อไป
ปัญหา : บั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ ญ าตจั ด วิ ท ยากรบรรยาย/ขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ค่ า อาหาร/
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา ที่นาส่งกองกลาง เอกสารหาย เนื่องจากกองกลางมีเอกสาร
จานวนมากจากทุกหน่วยงานที่ส่งเข้ามา
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ติดตามเรื่องและสอบถามหนังสือที่จัดส่งไปยังบุคคล และหน่วยงานว่าได้รับ
หนังสือหรือไม่
ข้อเสนอแนะ : -

๕๑
ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการจัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง, จัดกิจกรรมตามแผนงาน
หนังสือขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง เมื่อคณบดีคณะครุศาสตร์พิจารณาลงนามอนุมัติตามเสนอแล้วให้ ดาเนินการ
จัดทาใบสั่งซื้อ (กรณีจัดซื้อ) / ทาใบสั่งจ้าง (กรณีจัดจ้าง) โดยมีขั้นตอนทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังนี้
๔.๑ เข้าในโปรแกรมการซื้ อจ้า งระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ไปที่หั ว ข้อบันทึก การซื้ อจ้า ง แบบ PS๑
เมื่อเข้ามาการบันทึก Form PS๑ ให้กดยกเลิก และกดค้นหา เลือกรายการที่จะทาใบสั่งซื้อจ้าง กดตกลง และเลือก
กดพิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง ตามขั้นตอนดังภาพที่ ๒๔

การบันทึก Form PS๑ (วัสดุ)

กดยกเลิก

๕๒

กดค้ นหา

เลือกรายการข้ อมูลที่ต้องการ

กดตกลง

๕๓

เลือก พิมพ์ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง

ภาพที่ ๒๔ แสดงตัวอย่างขั้นตอนการพิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง
๔.๒ เมื่อกดพิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้างในโปรแกรมการซื้อจ้างระบบ ๓D (GrowFa-MIS) แล้วใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
จะปรากฏออกมาเป็นโปรแกรม Word ตามภาพที่ ๒๕ และ ๒๖ ดาเนินการพิมพ์รายละเอียดในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
เพิ่มเติมในส่วนที่ข้อมูลยังไม่ครบ และข้อแตกต่างของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังนี้
(๑) ตามใบเสนอราคาเลขที่, ลงวันที่, ภาษีมูล ค่าเพิ่มถ้า ๗% ในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จะปรากฏ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ๗% แต่ ไ ม่ ป รากฏราคาสิ น ค้ า ต้ อ งเพิ่ ม ราคาสิ น ค้ า ในใบสั่ ง ซื้ อ /ใบสั่ ง จ้ า ง หรื อ ไม่ มี ภ าษี มู ล ค่ า
ตามใบเสนอราคา ในโปรแกรม Word ก็จะไม่ปรากฏภาษีมูลค่า แต่เจ้าหน้าที่ที่จัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จะต้อง
พิมพ์ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ๐.๐๐% ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามภาพที่ ๒๕ และ ๒๖
(๒) กาหนดวัน ส่ งมอบพัส ดุ ระยะเวลาการรับประกัน คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ
๐.๒๐/วัน ของราคาพัส ดุ ที่ยั งไม่ ได้รั บ มอบ (กรณีจัดซื้อ ) และคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐/วัน
ของราคาจ้าง (กรณีจัดจ้าง) ลงชื่อผู้สั่งซื้อ/ผู้สั่งจ้าง ลงชื่อพยาน จานวน ๒ คน ตามภาพที่ ๒๕ และ ๒๖
(๓) ประสานงานติดต่อร้านค้าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ลงชื่อในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง พร้อมประทับตราร้าน
(ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับทราบเงื่อนไขการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามภาพที่ ๒๕ และ ๒๖
(๔) ในการจัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ต้องลงชื่อพยานจานวน ๒ คนทุกครั้ง เพื่อเป็นพยานรับรู้
รับทราบในการดาเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามภาพที่ ๒๕ และ ๒๖

๕๔
(๕) หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่สามารถมาลงชื่อได้ด้วยเอง และเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างอยู่ต่างจังหวัดให้นาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง จัดส่งไปให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง โดยทาการส่งทาง Mail, ส่งทาง Line, ส่งทาง Fax, ส่งทางไปรษณีย์, จัดส่งด้วยตนเองให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
หรือช่องทางอื่นสะดวกและรวดเร็ว
๔.๓ จัดพิมพ์และบันทึกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังภาพที่ ๒๕ และ ๒๖ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้เป็น
Folder งานใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป
๔.๔ บันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย และบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ส าหรับการอบรม ให้ ดาเนินงานตามวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมนั้น
ให้เรียบร้อยตามแผนงานที่กาหนดไว้ไม่ต้องทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างในโปรแกรมการซื้อจ้างระบบ ๓D (GrowFa-MIS)

เงื่อนไขใบสัง่ ซื ้อ

ลงชื่อผู้ขาย

ภาพที่ ๒๕ ตัวอย่างใบสั่งซื้อ ในโปรกรม Word

๕๕

เงื่อนไขใบสัง่ จ้ าง

ลงชื่อผู้รับจ้ าง

ภาพที่ ๒๖ ตัวอย่างใบสั่งจ้าง ในโปรกรม Word

๕๖
๔.๕ กรณียืมเงินราชการและเงินทดรอง ค่าตอบแทน ค่าจัดวิทยากรบรรยาย และค่าใช้สอยในการจัด
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา ซึ่งการดาเนินงานตามกิจกรรมบางรายการ
จาเป็นต้องมีเงินงบประมาณ เพื่อสารองไว้ใช้จ่าย
ผู้มีอานาจอนุมัติเงินยืม
การยืมเงินราชการและเงินทดรองวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
เงินยืม
ผู้มีสิทธิยืมเงิน
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับอนุมัติ
ให้จัดทากิจกรรมในแผนงาน/โครงการ หรือไปปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน
๑. ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุมัติให้ทากิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ จัดอบรม หรือไปราชการแล้วแต่กรณี
๒. การยืมเงินไปเพื่อการใดให้ใช้เงินยืมเพื่อการนั้น
๓. ผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้ ขออนุมัติค่าใช้สอยในการจัดค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการ
อบรม/สัมมนา หรือผู้ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย หรือไปราชการ แล้วแต่กรณี
หลักฐานประกอบการยืมเงิน
๑. สัญญาการยืมเงิน จานวน ๒ ชุด
๒. หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง พร้อมใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (ถ้ามี), บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้สอยในการ
จัดค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา หรือ บันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากร
บรรยาย แล้วแต่กรณี
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการยืมเงิน
เข้าโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (๓D) ดังนี้
๑. เลือกเมนูบันทึกใบขอเบิก เลือกใบยืมเงิน (ทดรองราชการ)
๒. เลือกเพิ่มใบยืมเงิน
๓. กรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนผู้ขอยืม แล้วกดเครื่องหมาย ?
๔. กรอกชื่อผู้ยืม, ตาแหน่ง, สังกัด, โปรแกรม/หน่วยงาน
๕. ชื่อผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
๖. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
๗. ช่วงเวลาดาเนินการ
๘. ประเภทงบประมาณ กดเลือกที่เครื่องหมาย  เพื่อเลือกประเภทงบประมาณ
๙. กดเพิ่มรายการ
- กรอกรายการที่จะขอยืมทีละรายการ
- กรอกจานวนเงินที่ขอยืมทีละรายการ
- กรอกเพื่อใช้ในรหัสกิจกรรม แล้วกดเครื่องหมาย ?
- กด ตกลง

๕๗

ใบยืมเงิน (ทดรองราชการ)

เพิ่มใบยืมเงิน

๕๘

กดเพิ่มรายการ

กดบันทึก/พิมพ์สญ
ั ญา

ภาพที่ ๒๗ ตัวอย่างแสดงขั้นตอนการยืมเงินในโปรแกรมระบบ ๓D (GrowFa-MIS)
๑๐. ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผิดให้ยกเลิกแก้ไขใหม่ ถ้าถูกต้องให้กดบันทึก/พิมพ์สัญญา ตามขั้นการยืม
เงินในโปรแกรมระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ตัวอย่างตามภาพที่ ๒๗
๑๑. เมื่ อ ท าการบั น ทึ ก /พิ ม พ์ สั ญ ญา แล้ ว จะปรากฏตามภาพที่ ๒๘ ตั ว อย่ า งสั ญ ญาการยื ม เงิ น
ในโปรแกรม Word
๑๒. ผู้ ยื ม เงิ น ลงนาม น าเอกสารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว ทั้ ง หมดแนบสั ญ ญายื ม เงิ น เสนอคณบดี
คณะครุศาสตร์ลงนาม
๑๓. นาส่งสัญญายืมเงินที่กองกลาง งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๕ วันทาการ ก่อนจัดกิจกรรม
๑๔. ก่อนถึงกาหนดจัดกิจกรรม โทรศัพท์สอบถามงานการเงิน และบัญชี เพื่อเช็คเงินยืมของ (ชื่อผู้ยืม)
จานวนเงินเท่าไหร่ กิจกรรมหรือโครงการอะไร เงินยืมอนุมัติหรือยัง
๑๕. ให้ผู้ยืมไปรับเช็คจากงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๖. ที่ผู้รับผิดชอบต้องทาเรื่องเบิกจ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมภายใน ๑๕ วันทาการ

๕๙

ภาพที่ ๒๘ ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน
ปัญหา : (๑) กรณีจัดกิจกรรมกระชั้นชิดมากเกินไปเกิดปัญหายืมเงินในการจัดกิจกรรมไม่ทัน
(๒) หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจและความชานาญในระบบ ๓D (GrowFa-MIS)
เท่าที่ควร ทาให้เกิดความล่าช้า บางครั้งระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
(๑) ควรกาหนดแผนงานและกิจ กรรมไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมานเพื่อให้การดาเนินงานไม่เกิด
ปัญหาและดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) หมั่นศึกษาเรียนรู้วิธีการทางานและปฏิบัติงานในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ให้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดความชานาญ
ข้อเสนอแนะ : เข้าร่วมอบรมทุกครั้งที่หน่วยงานมีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบ ๓D (GrowFa-MIS)

๖๐
ขั้นตอนที่ ๕ ดาเนินการตรวจรับพัสดุ, ค่าใช้สอย, ค่าตอบแทน
การดาเนินการตรวจรับพัสดุ การดาเนินการตรวจรับเอกสารจากการขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย และ
การดาเนินการตรวจรับเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างสาหรับการอบรม มีขั้นตอนการทางานที่
แตกต่างกัน
๕.๑ ประเภทจัดซื้อวัสดุและจัดจ้าง มีขั้นตอนดังนี้
๕.๑.๑ เมื่อบริษัท ห้างร้าน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ประสานงานติดต่อมายังเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
ประถมสาธิตจะทาการส่งของวัสดุที่ทางโรงเรียนประถมสาธิตตามหนังสือขออนุญาตจัดซื้อและใบสั่งซื้อเรียบร้อย
แล้ว และผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้าง ตามหนังสือขออนุญาตจัดจ้างและใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว
๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนประถมสาธิตตรวจความถูกต้องของใบส่งของ ตัวอย่างภาพที่ ๓๑
๕.๑.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนประถมสาธิตโทรประสานงานแจ้งนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับ
ให้รับทราบวัน เวลา ที่ทางผู้ขายจะส่ งสิ นค้าวัสดุ/ผู้รับจ้างจะส่ งมอบงานจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการการ ตรวจ
รับทราบล่วงหน้า
๕.๑.๔ เข้ า ในโปรแกรมการซื้ อ จ้ า งระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ไปที่ หั ว ข้ อ บั น ทึ ก การซื้ อ จ้ า ง
แบบ PS๑ (วัสดุ) เมื่อเข้ามาการบันทึก Form PS๑ (วัสดุ) ให้กดยกเลิก และกดค้นหา เลือกรายการที่ต้องการจะ
พิมพ์ใบตรวจรับ กดตกลง และกดพิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ ตามขั้นตอนดังภาพที่ ๒๙
การบันทึก Form PS๑ (วัสดุ)

ยกเลิก

๖๑

ค้นหา

เลือกรายการที่ต้องการจะพิมพ์

ตกลง

๖๒

พิมพ์ใบตรวจรับ

ภาพที่ ๒๙ แสดงตัวอย่างขั้นตอนการพิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ
๕.๑.๕ เมื่ อ กดพิ ม พ์ ใ บตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นโปรแกรมการซื้ อ จ้ า งระบบ ๓D (GrowFa-MIS) แล้ ว
ใบตรวจรับจะปรากฏออกมาเป็นโปรแกรม Word ดังภาพที่ ๓๐ ดาเนินการพิมพ์รายละเอียดในใบตรวจรับพัสดุ
เพิ่มเติมในส่วนที่ข้อมูลยังไม่ครบ ดังนี้
(๑) พิมพ์ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี) ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ เลขที่ ลงวันที่,
ได้ทาการตรวจรับเมื่อ, ได้มอบไว้แก่เจ้าหน้าที่คือ ลงชื่อ, ขอรายงานผลต่อคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามข้อ ๑ – ๕
ในใบตรวจรับพัสดุ ดังภาพที่ ๓๐
(๒) ประสานงานติดต่อประธานกรรมการ กรรมการ ตรวจรับพัสดุเข้าตรวจรับพัสดุ และลงชื่อ
ประธาน กรรมการ จานวนวงเงินจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจรับ จานวน ๑ คน จานวนวงเงิน
จัดซื้อจ้าง เกิน ๕,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจรับ จานวน ๒ คน และจานวนวงเงินจัดซื้อจ้างเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไปกรรมการตรวจรับ จานวน ๓ คน กรรมการตรวจรับต้องเป็นบุคคลนอกหน่วยงานไม่ใช่บุคคลในโรงเรียน
ประถมสาธิต และต้องมีตาแหน่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

๖๓
ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๗๑ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถานที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ ณ
 ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุ
 สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
 สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาและข้อตกลง
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้
 กรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบใบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการ
หรื อผู้ ทรงคุณ วุฒิ มาให้คาปรึกษา หรื อส่ งพัส ดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ ช านาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
 กรณี จ าเป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจนั บ เป็ น จ านวนหน่ ว ยทั้ ง หมดได้ ใ ห้ ต รวจรั บ ตามหลั ก การ
วิชาการสถิติ
ระยะเวลาตรวจรับ
 โดยปกติ ให้ ตรวจรับพัส ดุ ในวั น ที่ผู้ ขายหรื อผู้ รั บจ้ างนาพั ส ดุ ม าส่ ง และให้ ดาเนิ น การให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
กรณีตรวจรับถูกต้องครบถ้วน
 รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่นาพัสดุนั้นมาส่ง
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรณีตรวจรับถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน/หรือครบแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
 ให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง
 มอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ทาใบตรวจรั บ ๒ ฉบับ ส่ งผู้ ขาย & เจ้าหน้าที่พัส ดุ เพื่อแจ้งผู้ ขาย/ผู้ รับจ้าง ทราบภายใน
๓ วันทาการ นับแต่วันตรวจพบ
(๓) เมื่อประธานกรรมการและกรรมการตรวจรับพัสดุตรงตามรายการในใบเสนอราคา และลงชื่อ
ตรวจรับเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับพัสดุ/ผู้รับของ ลงชื่อ
(๔) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/ใบส่งของ ที่ได้รับมาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายละเอียด
ของใบเสร็จชื่อผู้ขาย ชื่อผู้ชื้อ/ผู้จ้าง ลงวันที่ เลขที่ เล่มที่ ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย
(๕) งานจัดจ้างอาทิ จ้างเหมาจัดทาฐาน, จ้างทาป้ายไวนิล, จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ให้แนบ
รูปภาพถ่ายงานจ้างเหมาประกอบ จานวน ๓-๔ ภาพ
(๖) จัดพิมพ์และบัน ทึกใบตรวจรับพัสดุ ดังภาพที่ ๓๐ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้ เป็น
Folder งานใบตรวจรับพัสดุ สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป

๖๔

ภาพที่ ๓๐ ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ

๖๕

ภาพที่ ๓๑ ตัวอย่างใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า (จัดซื้อวัสดุ)
๕.๒ ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย เมื่อดาเนินการตามแผนงานเสร็จสิ้น ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้แนบประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน ดังนี้
(๑) หนังสือเชิญเป็นวิทยากร (ภาพที่ ๑๐)
(๒) หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร (ภาพที่ ๑๑)
(๓) ข้อมูลประวัติวิทยากร (ภาพที่ ๑๒)
(๔) ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร (ภาพที่ ๓๒)
(๕) สาเนาบัตรประชาชนของวิทยากร
(๖) ใบรายชื่อลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย (ภาพที่ ๓๔)

๖๖

ภาพที่ ๓๒ ตัวอย่างใบสาคัญรับเงิน สาหรับวิทยากร
๕.๓ ขออนุ มัติค่าใช้จ่ ายในการจัด ค่า อาหาร/ค่า อาหารว่า งและเครื่ องดื่ม ส าหรับการอบรม/สั ม มนา
เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้แนบประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน ดังนี้
(๑) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี, บิลเงินสด (ภาพที่ ๓๓)
(๒) สาเนาบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)
(๓) ใบรายชื่อลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย (ภาพที่ ๓๔)

๖๗

ภาพที่ ๓๓ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสด

๖๘

ภาพที่ ๓๔ ตัวอย่างใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม/รายชื่อนักเรียน
ปัญหา : (๑) ข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ/ใบกากับภาษี ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรอกมาไม่ครบ อาทิ
เช่น ไม่ใส่ที่อยู่ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง ไม่ใส่เลขที่ เล่มที่ ของใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ทาให้ต้องส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน/
บิลเงินสด กลับไปให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพิ่มข้อมูลใหม่อีกครั้ง ทาให้งานล่าช้า
(๒) กรรมการตรวจรับไม่มีเวลามาตรวจรับพัสดุ หรือมีเวลาไม่ตรงกันทาให้การตรวจรับล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : (๑) กากับและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ทุกครั้งที่รับมาจากผู้ขาย/
ผู้รับจ้างตรวจข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนรับเอกสาร
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ทาการประสานงานกับกรรมการตรวจรับล่วงหน้าก่อนที่จ ะกาหนดส่งมอบ
ข้อเสนอแนะ : -

๖๙
ขั้นตอนที่ ๖ ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เมื่อโรงเรียนประถมสาธิตดาเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ได้ดาเนินการขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง และได้ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้วตามแผนงานที่ตั้งไว้
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ าหมายในการจั ด กิ จ กรรมตามแผน และต้ อ งขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่ า จั ด วิ ท ยากรบรรยาย และค่ า อาหาร/ค่ า อาหารว่ า งส าหรั บ การอบรม ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ดังนี้
๖.๑ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง
๖.๑.๑ เข้ า ในโปรแกรมการซื้ อ จ้ า งระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ไปที่ หั ว ข้ อ บั น ทึ ก การซื้ อ จ้ า ง
แบบ PS๑ (วัสดุ) เมื่อเข้ามาการบันทึก Form PS๑ (วัสดุ) ให้กดยกเลิก และกดค้นหา เลือกรายการข้อมูลที่จะพิมพ์
ใบเบิก กดตกลง และกดพิมพ์ใบเบิก ตามขั้นตอนดังภาพที่ ๓๕

การบันทึก Form PS๑ (วัสดุ)

กดยกเลิก

๗๐

ค้นหา

เลือกรายการที่จะพิมพ์ใบเบิก

ตกลง

๗๑

พิมพ์ใบเบิก

ภาพที่ ๓๕ แสดงตัวอย่างขั้นตอนการพิมพ์ใบเบิก
๖.๑.๒ เมื่อกดพิมพ์ใบเบิก ในโปรแกรมการซื้อจ้ างระบบ ๓D (GrowFa-MIS) แล้ ว ใบเบิกเงิ น
จะปรากฏออกมาเป็นโปรแกรม Excel ดังภาพที่ ๓๖ แต่ไม่ต้องทาการพิมพ์ออกมาทาใบเบิกในระบบเท่านั้น

๗๒

ภาพที่ ๓๖ แสดงตัวอย่างใบเบิกพัสดุ ในโปรแกรม Excel
๖.๑.๓ เฉพาะงบประมาณแผ่ นดิน ดาเนินการบันทึกใบสั่ งซื้อจ้างในระบบ GFMIS ก่ อนที่จะ
ดาเนิ น การทาใบเบิ กต่อ ในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ส่ ว นงบบารุงการศึกษา และงบเงินรับฝากไม่ต้องบันทึก
ใบสั่งซื้อจ้างในระบบ GFMIS ให้ข้ามไปทาขั้นตอนที่ ๖.๑.๔ เริ่มเข้ามาในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) เลือกหัวข้อทา
ใบสั่งซื้อจ้าง (บส.๐๑) เลือกใบสั่งซื้อจ้าง GFMIS (บส.๐๑) เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ กดตกลง กดบันทึก/พิมพ์
ตามขั้นตอนที่แสดงในภาพที่ ๓๗ เมื่อกดบันทึก/พิมพ์ จะปรากฏเป็นโปรแกรม Excel ดังภาพที่ ๓๘ ไม่ต้องจัดพิมพ์

๗๓

ใบสั่งซื้อจ้าง GFMIS (บส.๐๑)

กดค้ นหาใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง

๗๔

เลือกรายการข้ อมูลที่ต้องการ

กดตกลง

กดบันทึก/พิมพ์

ภาพที่ ๓๗ แสดงขั้นตอนการทาใบสั่งซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS (บส.๐๑)
(เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน)

๗๕

ภาพที่ ๓๘ ตัวอย่างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

๗๖
๖.๑.๔ กลั บ มาในโปรแกรมการซื้อจ้างระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ไปที่หั ว ข้อ บันทึกใบขอเบิก
กดเลือก ใบ กง.๑ (จากการซื้อ/จ้าง) กดค้นหา เลือกรายการข้อมูล ที่ต้องการ กดตกลง และกดพิมพ์ใบ กง.๑
ตามขั้ น ตอนที่ แ สดงในภาพที่ ๓๙ เมื่ อ กดบั น ทึ ก พิ ม พ์ ใ บ กง.๑ จะปรากฏในโปรแกรม Word แบบ กง ๑/๒
ตามภาพที่ ๔๐

กดเลือกใบ กง. ๑ (จากการซื้อ/จ้าง)

กดค้ นหา

๗๗

เลือกรายการข้ อมูลที่ต้องการ

กดตกลง

กดพิมพ์ใบ กง. ๑

ภาพที่ ๓๙ แสดงขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก กง.๑ (จากการซื้อ/จ้าง)

๗๘

ภาพที่ ๔๐ ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงินวัสดุ
๖.๑.๕ จัดพิมพ์และบันทึกใบขออนุมัติเบิกเงิน (ค่าวัสดุ) ตามภาพที่ ๔๐ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดเก็บไว้เป็น Folder งานหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (ค่าวัสดุ) สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป

๗๙
๖.๒ ขออนุญาตจัดวิทยากรบรรยาย และกรณีขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและ
เครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ การอบรม เข้ า มาในโปรแกรมระบบ ๓D (GrowFa-MIS) เลื อ กหั ว ข้ อ บั น ทึ ก ใบขอเบิ ก
กดเลือกใบ กง.๒ (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย) ดาเนินการกดยกเลิก กดค้นหา เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ และ
กดตกลง เลือกกดบันทึก/พิมพ์ ตามขั้นตอนที่แสดงในภาพที่ ๔๑ เมื่อกดบันทึก/พิมพ์จะปรากฏในโปรแกรม Word
แบบ กง ๒ และแบบ กง. ๒/๒ ดังภาพที่ ๓๙ (ค่าใช้สอย) และภาพที่ ๔๐ (ค่าตอบแทน)

กดเลือกใบ กง. ๒ (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)

กดยกเลิก

๘๐

กดค้นหา

เลือกรายการข้อมูลทีต่ ้องการ

กดตกลง

๘๑

กดบันทึก/พิมพ์

ภาพที่ ๔๑ แสดงขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก กง.๒ (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)
๖.๒.๑ จัดพิมพ์และบันทึกหนังสือใบขออนุมัติ เบิกเงิน (ค่าใช้สอย) ดังภาพที่ ๔๒ และใบขออนุมัติ
เบิกเงิน (ค่าตอบแทน) ดังภาพที่ ๔๓ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้เป็น Folder งานหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน
(ค่าใช้สอย) และใบขออนุมัติเบิกเงิน (ค่าตอบแทน) สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป

๘๒

ภาพที่ ๔๒ ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย

๘๓

ภาพที่ ๔๓ ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน

๘๔
๖.๓ เมื่อดาเนินการทาใบเบิกเสร็จให้ดาเนินการจัดทาใบงบหน้าสาคัญเบิกเงินต่อ เข้ามาในระบบโปรแกรม
๓D (GrowFa-MIS) เลือกหัวข้อบันทึกใบขอเบิก เลือกกดใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงินกดสร้างใหม่ กดเพิ่มรายการ
กดค้นหา เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ กดตกลง เลือกกดที่รายการให้ขึ้นแถบสีน้าเงิน แล้วกดบันทึก/แก้ไขรายการ
จะปรากฏหน้าจอบันทึกรายการขอเบิก ให้เพิ่มข้อความในช่องรายการคาอธิบาย เช่น เพิ่มคาว่า ค่าจ้างเหมาบริการ
หากมีการสารองจ่ายเงินไปแล้วให้กดที่ช่องสารองจ่ายแล้วให้ปรากฏเครื่องหมายถูกขึ้นในช่องสี่เหลี่ยม และใส่ชื่อ
ผู้รับเงินคือชื่อผู้ขออนุมัติเบิกเงินในช่องชื่อผู้รับเงิน หากเป็นเงินยืมให้กดเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น ในช่องสี่เหลี่ยม
หักล้างเงินยืม และใส่ชื่อผู้รับเงินคือชื้อผู้ขออนุมัติเบิกเงิน หากยังไม่ได้สารองจ่ายให้จ่ายตรงไปที่ร้านค้าผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างให้ใส่ชื่อร้านค้าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ดาเนินการเสร็จกดตกลงเมื่อบันทึก/
แก้ไขรายการเสร็จจะกลับมาหน้าจอบันทึกรายการขอเบิกอีกครั้ง ให้กดตกลงอีกครั้ง ให้ใส่ชื่อ -นามสกุล ผู้ขอเบิก
ต าแหน่ ง ผู้ ข อเบิ ก และกดบั น ทึ ก /พิ ม พ์ ตามขั้ น ตอนที่ แ สดงในภาพที่ ๔๔ งบประมาณแผ่ น ดิ น (งปม) และ
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงินใช้กระดาษสีขาว ส่ว นงบเงินรับฝาก ใบงบหน้าใบสาคัญ
เบิกเงินใช้กระดาษสีฟ้า จะปรากฏใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงินในโปรแกรม Word ตามภาพที่ ๔๕ จัดเรียงเอกสาร
ให้เรียบร้อยตามลาดับ และจัดพิมพ์และบันทึกหนังสือใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน ตามภาพที่ ๔๕ ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้เป็น Folder งานหนังสือใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป

กดใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน

๘๕

กดสร้างใหม่

กดเพิ่มรายการ

๘๖

กดค้นหา

กดเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ

กดตกลง

๘๗

กดบันทึก/แก้ไขรายการ
กดที่รายการให้ขึ้นแถบสีน้าเงิน

เพิ่มรายการคาอธิบาย

เลือกรายการที่ต้องการ
ชื่อผู้รับเงิน

ดาเนินการเสร็จกดตกลง

๘๘

กดตกลง

ใส่ชอื่ -นามสกุล ผู้ขอเบิก
ใส่ตาแหน่ง ผู้ขอเบิก

กดบันทึก/พิมพ์

ภาพที่ ๔๔ แสดงขั้นตอนการบันทึกใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน

๘๙

ภาพที่ ๔๕ ตัวอย่างใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
ปัญหา : หากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและความช านาญในระบบ ๓D (GrowFa-MIS)
เท่าที่ควร ทาให้เกิดความล่าช้า บางครั้งระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
แนวทางการแก้ไขปัญหา : หมั่นศึกษาเรียนรู้วิธีการทางานและปฏิบัติงานในระบบ ๓D (GrowFa-MIS)
ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความชานาญ
ข้อเสนอแนะ : เข้าร่วมอบรมทุกครั้งที่หน่วยงานมีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบ ๓D (GrowFa-MIS)

๙๐
ขั้นตอนที่ ๗ เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการรวบรวมเอกสารให้เรียบร้อย นาหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (ขอจัดซื้อวัสดุ/จ้าง), ขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าตอบแทนสมนา และขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการ
อบรม/สัมมนา เสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกเงิน ตามขั้นตอนดังนี้
๗.๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโรงเรียนประถมสาธิตจัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อย
๗.๑.๑.ขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดเรียงลาดับเอกสารดังนี้
(๑) งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๕)
(๒) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๐)
(๓) ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(๔) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๕) ใบตรวจรับพัสดุ (ภาพที่ ๓๐)
(๖) ใบสั่งซื้อ (กรณีจัดซื้อ) (ภาพที่ ๒๕) /ใบสั่งจ้าง (กรณีจัดจ้าง) ) (ภาพที่ ๒๖) (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)
(๗) หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง และรายละเอียดของพัสดุ (ภาพที่ ๗ และ ๘)
(๘) ใบเสนอราคาจากผู้ขาย (กรณีจัดซื้อ) ใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง (กรณีจัดจ้าง) (ภาพที่ ๙)
๗.๑.๒ ขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร จัดเรียงลาดับเอกสารดังนี้
(๑) งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๕)
(๒) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.๒) และใบรายการขอเบิกเงิน (แบบ กง.๒/๒) (ภาพที่ ๔๓)
(๓) ใบสาคัญรับเงิน สาหรับวิทยากร (ภาพที่ ๓๐)
(๔) สาเนาบัตรประชาชนของวิทยากร
(๕) หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร (ภาพที่ ๑๐)
(๖) หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร (ภาพที่ ๑๑)
(๗) ข้อมูลประวัติวิทยากร (ภาพที่ ๑๒)
(๘) ใบลงทะเบียนลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (รายชื่อนักเรียน, รายชื่อครูโรงเรียนประถมสาธิต) (ภาพที่ ๓๔)
(๙) บันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากร (ภาพที่ ๑๓)
(๑๐) โครงการ และกาหนดการ จานวน ๑ ชุด (ภาพที่ ๑๔ และ ๑๕)
๗.๑.๓ ขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น ค่ า ใช้ ส อย ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ การอบรม
จัดเรียงลาดับเอกสารดังนี้
(๑) งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๕)
(๒) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.๒) และใบรายการขอเบิกเงิน (แบบ กง.๒/๒) (ภาพที่ ๔๒)
(๓) ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(๔) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๕) ใบลงทะเบียนลายมือชื่อเข้าร่วมอบรม (รายชื่อนักเรียน,รายชื่อครูโรงเรียนประถมสาธิต) (ภาพที่ ๓๔)
(๖) บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าใช้สอยในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับ
การอบรม/สัมมนา (ภาพที่ ๑๗)
(๗) โครงการ และกาหนดการ จานวน ๑ ชุด (ภาพที่ ๑๔ และ ๑๕)

๙๑
๗.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนประถมสาธิตประทับตราเลขที่ออกหนังสือหน้าใบขออนุมัติ
เบิกเงิน ออกเลขที่หนังสือส่งขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ (ซื้อ/จ้าง) ภาพที่ ๔๖ ออกเลขที่หนังสือใบขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ภาพที่ ๔๗ ออกเลขที่หนังสือใบขออนุมัติเบิกเงิน (ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร) ภาพที่ ๔๘ ออกเลขที่หนังสือส่งรันตามลาดับวันที่ในสมุดลงทะเบียนหนังสือส่ง นาหนังสือส่ง
บันทึกลงในสมุดรับ-ส่งงานของโรงเรียนประถมสาธิต ตามภาพที่ ๒๓ และนาส่งคณะครุศาสตร์

ออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต

เลขรับจากคณะครุศาสตร์

ภาพที่ ๔๖ แสดงตัวอย่างออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต
(ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ)

๙๒

ออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต

เลขรับจากคณะครุศาสตร์

ภาพที่ ๔๗ แสดงตัวอย่างออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต
(ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

๙๓

ออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต

เลขรับจากคณะครุศาสตร์

ภาพที่ ๔๘ แสดงตัวอย่างออกเลขที่หนังสือส่งจากโรงเรียนประถมสาธิต
(ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร)

๙๔
๗.๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโรงเรียนประถมสาธิตประสานบุคลากรภายในโรงเรียนประถมสาธิต ที่มี
หน้าที่ส่งงานเอกสารประจาสัปดาห์นั้น นาหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ โดยนาสมุดส่งงานโรงเรียนประถม
สาธิตไปด้วยพร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ลงชื่อรับเอกสาร ในสมุดส่งงาน
๗.๕ เจ้าหน้าที่คณะครุ ศาสตร์ล งชื่อรับหนังสือ ขออนุมัติเบิกเงิน และนาหนังสื อ ขออนุ มัติเบิกเงิน เสนอ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสานักงานลงชื่อ, เสนอรองคณบดี ลงนามเห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ และนาเสนอคณบดี
คณะครุศาสตร์ ลงนามอนุมัติตามเสนอ
๗.๖ เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสานักงาน, รองคณบดี และคณบดี คณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วไม่มีการ
ปรั บ แก้ ไ ขเอกสาร อนุ มั ติ ต ามเสนอ เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ จ ะส่ ง หนั ง สื อ กลั บ มายั ง โรงเรี ย นประถมสาธิต
เพื่อดาเนินการต่อไป
ปัญหา : หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเรีย งเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ ถูกต้องครบถ้วนเอกสารจะถู ก
ส่งกลับคืนมายังโรงเรียนอีกครั้ง ทาให้การนาเสนอเอกสารล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและเรียบร้อย ก่อนนาเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์
ข้อเสนอแนะ : -

๙๕
ขั้นตอนที่ ๘ ดาเนินการบันทึกการขอส่งฎีกา
เมื่ อ ด าเนิ น การท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น เสร็ จ และคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ล งนามเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้ดาเนินการจัดทาบันทึกการขอส่งฎีกา เพื่อจานาหนังสือส่งต่อให้กองกลาง งานการเงินต่อไป โดยมีขั้นตอน
การทาบันทึกการขอส่ง ฎีกา ดังนี้
๘.๑ เข้าระบบ ๓D (GrowFa-MIS) ไปที่หัวข้อบันทึก ใบขอเบิก เลือกบันทึกการขอส่งฎีกา เลือกเพิ่ม
รายการ เลือกรายการฎีกาที่ต้องการส่งเบิก โดยการใส่เครื่องหมาย  ใน เลขที่อ้างอิงฎีกา รายการที่จะ
ส่งเบิกในบันทึกการขอส่งฎีกา จะส่งที่ละหลายรายการก็ได้ กดตกลง กดพิมพ์รายการ ตามขั้นตอนตามภาพที่ ๔๙
จะปรากฏเป็นใบบันทึกการรับ-ส่งฎีกา ในโปรแกรม Excel ดังภาพที่ ๕๐ การบันทึกรับ-ส่งฎีกา
๘.๒ จัดพิมพ์และบันทึกการรับ-ส่งฎีกา ดังภาพที่ ๕๐ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้เป็น Folder งาน
ใบบันทึกการรับ-ส่งฎีกา สาหรับแก้ไขและสืบค้นต่อไป

กดบันทึกการขอส่งฎีกา

๙๖

เลือกเพิ่มรายการ

เลือกรายการฎีกาที่ต้องการส่งเบิก

กดตกลง

๙๗

กดพิมพ์รายการ

ภาพที่ ๔๙ แสดงขั้นตอนการบันทึกการขอส่งฎีกา

๙๘

ภาพที่ ๕๐ ตัวอย่างใบบันทึกการรับ-ส่งฎีกา
ปัญหา : หากเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการบันทึกรับ-ส่ง ฎีกา ในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) แล้วไม่นาเอกสาร
ส่งงานการเงินและบัญชีภายในวันที่บันทึกรับ-ส่ง ฎีกา จะทาให้การส่งเอกสารล่าช้า
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา : เมื่ อ ด าเนิ น การบั น ทึ ก รั บ -ส่ ง ฎี ก าในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) แล้ ว
ให้รีบดาเนินการนาเอกสารส่งงานการเงินภายในวันที่บันทึก เพื่อป้องกันการส่งงานล่าช้า
ข้อเสนอแนะ : -

๙๙
ขั้นตอนที่ ๙ นาส่งกองกลาง งานการเงิน เพื่อตรวจสอบเอกสารและอนุมัติเบิกจ่าย
ดาเนิ น การรวบรวมเอกสารให้ ถูกต้องเรียบร้อย นาหนังสื อ ขออนุญาตเบิกเงินค่าวัสดุ , ค่า จั ดวิทยากร
บรรยาย และค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม/สัมมนา ส่งกองกลาง
งานการเงิน ตามขั้นตอนดังนี้
๙.๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโรงเรียนประถมสาธิต จัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อย
๙.๑.๑. ขออนุมัติเบิกเงิน (จัดซื้อจัดจ้าง) จัดเรียงลาดับเอกสารดังนี้
(๑) ใบบันทึกการรับ-ส่งฎีกา (ภาพที่ ๕๐)
(๒) งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๕)
(๓) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๐)
(๔) ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(๕) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๖) ใบตรวจรับพัสดุ (ภาพที่ ๓๐)
(๗) ใบสั่งซื้อ (กรณีจัดซื้อ) (ภาพที่ ๒๕) /ใบสั่งจ้าง (กรณีจัดจ้าง) (ภาพที่ ๒๖) (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)
(๘) หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง และรายละเอียดของพัสดุ (ภาพที่ ๗ และ ๘)
(๙) ใบเสนอราคาจากผู้ขาย (กรณีจัดซื้อ) ใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง (กรณีจัดจ้าง) (ภาพที่ ๙)
๙.๑.๒ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร จัดเรียงลาดับเอกสารดังนี้
(๑) ใบบันทึกการรับ-ส่งฎีกา (ภาพที่ ๕๐)
(๒) งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๕)
(๓) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.๒) และใบรายการขอเบิกเงิน (แบบ กง.๒/๒) (ภาพที่ ๔๓)
(๔) ใบสาคัญรับเงิน สาหรับวิทยากร (ภาพที่ ๓๐)
(๕) สาเนาบัตรประชาชนของวิทยากร
(๖) หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร (ภาพที่ ๑๐)
(๗) หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร (ภาพที่ ๑๑)
(๘) ข้อมูลประวัติวิทยากร (ภาพที่ ๑๒)
(๙) ใบลงทะเบียนลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (รายชื่อนักเรียน, รายชื่อครูโรงเรียนประถมสาธิต) (ภาพที่ ๓๔)
(๑๐) บันทึกข้อความขออนุญาตจัดวิทยากร (ภาพที่ ๑๓)
(๑๑) โครงการ และกาหนดการ จานวน ๑ ชุด (ภาพที่ ๑๔ และ ๑๕)
๙.๑.๓ ขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น ค่ า ใช้ ส อย ค่ า อาหาร/ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ การอบรม
จัดเรียงลาดับเอกสารดังนี้
(๑) ใบบันทึกการรับ-ส่งฎีกา (ภาพที่ ๕๐)
(๒) งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน (ภาพที่ ๔๕)
(๓) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.๒) และใบรายการขอเบิกเงิน (แบบ กง.๒/๒) (ภาพที่ ๔๒)
(๔) ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(๕) สาเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๖) ใบลงทะเบียนลายมือชื่อเข้าร่วมอบรม (รายชื่อนักเรียน,รายชื่อครูโรงเรียนประถมสาธิต) (ภาพที่ ๓๔)

๑๐๐
(๗) บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าใช้สอยในการจัด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับ
การอบรม/สัมมนา (ภาพที่ ๑๗)
(๘) โครงการ และกาหนดการ จานวน ๑ ชุด (ภาพที่ ๑๔ และ ๑๕)
๙.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโรงเรียนประถมสาธิต บันทึกการรับ -ส่ งหนังสื อในสมุดส่งงานโรงเรียน
ประถมสาธิต ตามภาพที่ ๒๓
๙.๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโรงเรียนประถมสาธิตประสานงานบุคลากรภายในโรงเรียนประถมสาธิตที่มี
หน้าที่ส่งงานเอกสารประจาสัปดาห์นั้น นาหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่กองกลาง งานการเงิน โดยนาสมุดส่งงานโรงเรียน
ประถมสาธิตไปด้วยพร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน ลงชื่อรับเอกสารในสมุดส่งงาน
๙.๔ เจ้าหน้าที่งานการเงิน ลงชื่อรับหนังสือบันทึกการรับ-ส่งฎีกา และลงชื่อในสมุดส่งงานโรงเรียนประถม
สาธิตจากบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต
๙.๕ เจ้าหน้าที่งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพิจารณาวงเงินที่เหลื อ อยู่ และจานวน
เบิกเงินครั้งนี้ หากไม่มีการปรับแก้ไขเอกสาร ก็จะดาเนินการเสนอต่อให้หัวหน้างานตามลาดับ หากมีการปรับแก้ไข
เอกสารเจ้ าหน้าที่การเงิน จะโทรศัพท์ป ระสานงานมายังเจ้าหน้าที่บริห ารงานทั่วไปของโรงเรียนประถมสาธิต
ให้ไปรับเอกสารที่งานการเงินกลับมาปรับแก้ไข โดยบุคลากรของโรงเรียนประถมสาธิตหรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปจะเข้าไปรับเอกสารกลับมายังโรงเรียนประถมสาธิต และดาเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้องและนาส่งกลับงาน
การเงินและบัญชีอีกครั้ง
๙.๖ เจ้าเหน้าที่บริหารงานทั่วไปสามารถเช็คสถานะของเอกสารได้ โดยเข้าไปดูในโปรแกรมระบบ ๓D
(GrowFa-MIS) เพื่อตรวจสอบว่าเจ้ าหน้ าที่การเงินรับเอกสารหรือยังมีปรับแก้ไขเอกสารใดหรือไม่ โดยดูจาก
ในบันทึกการขอส่งฎีกาจะปรากฏแถบสีเขียวที่แสดงในบันทึกการขอส่งฎีกา (เพื่อเบิก) แสดงว่าเจ้าหน้าที่งาน
การเงินได้รับฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีมีปรับแก้ไขเอกสาร หากปรากฏแถบสีแดงแสดงว่าเจ้าหน้าที่ งาน
การเงินรับเอกสารแล้ว ตรวจเอกสารแล้ว มีการปรับแก้ไขเอกสาร เอกสารบางอย่างไม่ถูกต้อง ตามภาพที่ ๕๑
แสดงสถานะเอกสารในบั น ทึ กการขอส่ งฎีกา (เพื่อเบิก) เจ้าเหน้าที่การเงินก็จะส่ งเอกสารกลั บ มาที่โ รงเรี ย น
ประถมสาธิต เพื่อให้ดาเนินการปรับแก้ไขและส่งเอกสารกลับไปที่งานการเงินใหม่อีกครั้ง
๙.๗ เมื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขเอกสารเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปโรงเรี ย นประถมสาธิ ต จะต้ อ ง
ดาเนินการบันทึกการขอส่งฎีกาในระบบ ๓D (GrowFa-MIS) อีกครั้ง
๙.๘ เจ้ า หน้ า ที่ ง านการเงิ น ลงชื่ อ เสนอหั ว หน้ า งานการเงิ น ลงชื่ อ เสนอผู้ อ านวยการกองกลาง
และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี รับทราบตามลาดับ
๙.๙ เจ้าหน้าที่งานการเงินตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะดาเนินการเสนออนุมัตจิ ่ายเงินต่อไป

๑๐๑

แถบสีเขียว แสดงสถานะเอกสารถูกต้อง

แถบสีแดง แสดงสถานะเอกสารไม่ถูกต้อง

ภาพที่ ๕๑ ตัวอย่างแสดงสถานะเอกสารในบันทึกการขอส่งฎีกา (เพื่อเบิก)
ปัญหา : หากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรวจสอบเอกสารก่อน
นาส่งงานการเงินและบัญชีจะถูกส่งเอกสารกลับคืนมายังโรงเรียนอีกครั้ง ทาให้การนาขออนุมัติเบิกเงินล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปั ญหา : ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและเรียบร้อย ก่อนนาเอกสารส่ง งานการเงิน
และบัญชี
ข้อเสนอแนะ : -

๑๐๒
ขั้นตอนที่ ๑๐ งานการเงินดาเนินการจ่ายเงิน
เมื่อดาเนินการกระบวนการตั้งแต่เริ่มการขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง ขออนุญาตจัดวิทยากร และขออนุญาต
ค่ า อาหาร/ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ท าการตรวจรั บ พั ส ดุ ขออนุ ญ าตเบิ ก จ่ า ย และสิ้ น สุ ด ที่ ก ารรั บ เงิ น
ซึ่งมีขั้นตอนในการรอรับเงินจากงานการเงิน ดังนี้
๑๐.๑ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปของโรงเรี ย นประถมสาธิ ต ติ ด ตามผลการอนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น
จากงานการเงินเป็นระยะ ๆ จากช่องทางการสื่อสารทาง Line กลุ่มงานสารบรรณ ARU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
๑๐.๒ เจ้ าหน้ าที่งานการเงิน จะดาเนินการจ่ายเงินให้ กับผู้ ข ออนุ มัติเบิ กเงิน เงินงบประมาณแผ่ น ดิ น
และเงินบารุงการศึกษา จะดาเนินการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขออนุมัติเบิก และมีการแจ้งการโอนเงิน
ของทุ ก งบประมาณผ่ า นทาง Line กลุ่ ม งานสารบรรณ ARU ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ตามภาพที่ ๕๒ ส่วนเงินรับฝากจะจ่ายเงิน เป็นเช็ค ตามตัวอย่างที่ ๕๓ และหากยอดรับเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
งานการเงินจะมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้มาด้วย ตามภาพที่ ๔๔ เพื่อนาไปให้บริษัท ร้านค้า หรือ
บุคคลที่ขายสินค้าหรือรับจ้างใช้เป็นเอกสารแนบยื่นภาษี
๑๐.๓ เมื่อได้รั บ อนุ มัติ เ บิ ก จ่ า ยเงิ นแล้ ว ในส่ ว นของโรงเรีย นประถมสาธิต หากผู้ ที่ขออนุ มัติ เ บิ ก เงิ น
เป็นครูโรงเรียนประถมสาธิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนประถมสาธิตจะต้องดาเนินการแจ้งครูให้ทราบ
ว่ามีการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารของครูผู้ขออนุมัติเบิกเงิน
๑๐.๔ ผู้ขออนุมัติเบิกเงินมีชื่อรับเช็คหรือเงินให้ไปทีก่ องกลาง งานการเงิน เพื่อลงชื่อรับเช็คหรือเงิน

๑๐๓

ภาพที่ ๕๒ ตัวอย่างการแจ้งข้อมูลข่าวสารทาง Line กลุ่มงานสารบรรณ ARU

๑๐๔

ภาพที่ ๕๓ ตัวอย่างเช็ค

๑๐๕

ภาพที่ ๕๔ ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปัญหา : งานการเงินและบัญชีอนุมัติจ่ายเงินแล้ว เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีจะไม่แจ้งให้ผู้รับเงิน
ทราบทางโทรศั พ ท์ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี จ ะส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นทาง Line กลุ่ ม งานสารบรรณ ARU
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หากผู้รับเงินไม่ได้อยู่ใน Line กลุ่มงานสารบรรณ ARU และไม่ได้เปิด
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอจะทาให้ไมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงทาให้ได้รับเงินช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ติดตามผลการอนุมัติจ่ายเงินจากงานการเงินและบัญชี อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ : -

๑๐๖

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบัน

นางกัญชนัญ ภาคเกษี
๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๐
จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๓ ตาบล บางปลาม้า อาเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๔๗๙๕๑๔
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบล ประตูชัย
อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐

