
Flow Chart การจัดท าแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี 
งานพัสดุ  โรงพยาบาลสอง 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. งานพัสดุท าหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 
- หน่วยงานที่ขอเบิก      ๒. จัดท าแบบส ารวจปริมาณการใช้วัสดุแต่ละรายการ
        ๓. ก าหนดระยะส่งคืนแบบส ารวจ 

        ๔. เปรียบเทียบการใช้วัสดุรอบปีที่ผ่านมา 
        ๕. พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ สิ้นปี 
        ๖. ก าหนดระยะเวลาในการจัดซื้อและเกณฑ์คงคลัง 
        ก าหนดจุดสูงสุด-ต่ าสุด ของวัสดุแต่ละรายการ 
        ๗. สืบราคาวัสดุแต่ละประเภทจากผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย 
 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. งานพัสดุรวบรวมความต้องการ ปริมาณใช้วัสดุตาม
        แบบส ารวจที่ก าหนด ในแต่ละรายการโดยแยก เป็นหมวด
        หมู่ และรายงวดการจัดซื้อวัสดุแบ่งออกเป็น ๔ งวด      
        (๓ เดือน/งวด) 

 
 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. งานพัสดุจ าท าร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปีเสนอต่อ
        หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 
 
 

- ผู้อ านวยการ       ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี- - 
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร      ต่อคณะกรรมการบริการโรงพยาบาล 
- คณะกรรมการ       ๒. ประชุมคณะกรรมการบริการเพื่อพิจารณาทบทวน  
บริหารโรงพยาบาล      กลั่นกรอง ปรับลด ร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปีตามความ
        เหมาะสม  

        ๓. เสนอร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปีเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
        พิจารณาอนุมัติ   
 
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑. น าแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติเข้า
        แผนการ ใช้จ่ายเงินบ ารุงของโรงพยาบาล ประจ าปี 
        งบประมาณ 
        ๒. งานพัสดุส าเนาแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปีที่ 
        ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 

ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ 

รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ 
ในภาพรวมของโรงพยาบาล 

 
ร่างแผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
   
    

แผนจัดซื้อวัสดุประจ าปี 



Flow Chart  กระบวนการควบคุม เก็บรักษาวัสดุ 
 งานพัสดุ  โรงพยาบาลสอง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ๑.  ก่อนวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  เจ้าหน้าที่พัสดุ
        จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ, เจ้าหน้าที่จัดหา
        พัสดุ  และเจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการ
        ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งในปีงบประมาณ
        ถัดไป  คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี สิ้นสุดวันที่  
        ๓๐  กันยายนของปีถัดไป  เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  
        เสนอต่อผู้นวยการโดยเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ว่า 
        ราชการจังหวัดแพร่  เพื่อลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
        ๒.  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ท าหน้าที่ด าเนินการ
        ควบคุม การใช้พัสดุ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุ
        ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนงาน รวมทั้งสร้าง
        ความเป็นระเบียบ และมีการบริหารงานพัสดุที่มี 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ตรวจสอบได้   
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการตรวจรับ      - เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุท าการตรวจนับวัสดุตามรายการ 
พัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ      ใบส่งของ / ใบก ากับภาษีของผู้ขายและตามรายงาน        
- เจ้าหน้าที่พัสดุ       ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับ
        พัสดุ  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ทุกรายการ  ตามที่
        เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
        ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
        ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๙ เข้าคลังพัสดุของ
        โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดแนวทางและแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 
 

รับวัสดุเข้าคลัง 



-๒- 
        

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
 
-เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ      ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุด าเนินการลงทะเบียนคุมวัสดุ  
        ที่ได้ท าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  ลงในทะเบียนคุมวัสดุ  
        ตามแบบที่ กวพ. ก าหนด  ได้แก่ ทะเบียนคุมวัสดุและ
        บัตรบัญชีวัสดุ ( Stock Card)  ของวัสดุแต่ละรายการใน
        คลังพัสดุแยกตามหมวดหมู่ครบถ้วนทุกรายการ  เพื่อ
        ความถูกต้อง  ตรวจสอบได้ของข้อมูล การรับ – จ่าย และ
        คงเหลือวัสดุในคลัง  โดยข้อมูลวัสดุต้องเป็นปัจจุบัน 
        ๒.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุจะต้องท ารายงานการรับ–จ่าย 
        และยอดคงเหลือของวัสดุในแต่ละรายการ ในทะเบียนคุม
        วัสดุต้องตรงกับบัตรบัญชีวัสดุ ( Stock Card)ทุกรายการ 
        ๓.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ พิจารณาจ านวนชิ้นของวัสดุแต่
        ละรายการ ที่ควรจะเก็บส ารอง โดยให้มีจ านวนเท่าที่ 
        จ าเป็นและจัดหามาทดแทนเมื่อมีจ านวนน้อยลงหรือใกล้
        ถึงจุดต่ าสุดของวัสดุในแต่ละรายการที่ก าหนดไว้ 
        ๔.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุเกบ็ส าเนาเอกสารใบส่งของ / 
        ใบก ากับภาษีของผู้ขายไว้ในแฟ้มเอกสารการรับวัสดุเข้า
        คลัง  โดยให้เลขท่ีรับเอกสารเรียงล าดับตามวัน เวลา ที่
        ได้รับ เป็นล าดับไป เช่น ร๑ /๒๕๕๖ ภายในงบประมาณ  
        เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการรับวัสดุเข้าคลังและเพ่ือการ 
        ตรวจสอบ 
 
 
 
-  เจ้าหน้าที่คุม       ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุน าวัสดุที่ได้รับไปจัดเก็บไว้ในตู้
        หรือชั้นวางในคลังพัสดุของโรงพยาบาล  และดูแลวัสดุให้
        อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมที่จะให้งานได้
        ทันที  โดยแยกตามประเภทของวัสดุ 
        ๒.  น าหลักการด าเนินงาน ๕ ส. มาใช้ในการจัดเก็บวัสดุ
        ในคลัง  แยกวัสดุแต่ละรายการไว้เป็นหมวดหมู่  โดย 
        จัดท าป้ายแสดงชื่อวัสดุให้ชัดเจนครบถ้วนทุกรายการ เพื่อ
        ความเรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งานและการตรวจสอบของ
        วัดสุที่เก็บรักษาไว้ในคลังพัสดุ 
 
 
 
 

ลงทะเบียนคุมวัสดุ 

 
 
 

เก็บรักษาวัสดุ 
 



-๓- 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-   คณะกรรมการควบคุม      ๑.  คณะกรรมการควบคุมภายในของโรงพยาบาล  ท า 
ภายในของโรงพยาบาล      การสุ่มการตรวจสอบ ข้อมูลการรับ – จ่าย ของวัสดุใน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน ๕ ส.     คลัง ในทะเบียนคุมวัสดุและบัตรบัญชีวัสดุ (Stock card) 
- เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ      ทุกรายการ   
        ๒.ตรวจสอบจ านวนยอดคงเหลือของวัสดุแต่ละรายการที่
        คงเหลืออยู่จริงในคลังพัสดุ กับยอด คงเหลือในในบัตร
        บัญชีวัสดุ ( Stock Card) ทุกรายการ เป็นระยะตาม 
        แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของ
        โรงพยาบาล 
        ๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน ๕ ส. ท าการตรวจคลังพัสดุ 
        ในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของวัสดุ
        ที่เก็บรักษาไว้ในคลังพัสดุ   
 
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ      ๑.  ตรวจนับยอดคงเหลือจริงของวัสดุที่มีอยู่ในคลังพัสดุ
        เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ ( Stock Card) ให้ถูกต้อง 
        ตรงกันทุกรายการ  เดือนละ  ๑  ครั้ง 
        ๒.  จัดท ารายงานวัสดุคงคลังในแต่ละประเภท จ านวน 
        ราคา จ านวนเงินรวม เดือนละ ๑ ครั้ง เสนอผู้อ านวยการ
         ๓.  รายงานสรุปผลการรับ – จ่าย วัสดุในคลังแต่ละ 
        ประเภท  แจ้งให้ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหาร
        ทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบ 

รายงานวัสดุคงคลัง 



Flow Chart  การเบิก-จ่ายวัสดุ 
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสอง 

 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 

 
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดวันเบิก-จ่ายวัสดุแจ้งให้ทุกหน่วยงาน     
- หัวหน้าหน่วยงาน     ทราบ คือ ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- 
       ๑๕.๐๐ น. 

       ๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดส่งใบเบิกวัสดุก่อนวันศุกร์ ของสัปดาห์  
       โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกลงลายมือเป็นผู้เบิกทุกครั้ง 
       ๓.  เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดหมวดหมู่และเลขรหัสของวัสดุแต่ละ
       รายการที่อยู่ในคลังพัสดุ เป็นรูปเล่มพร้อมค าชี้แจงแจกให้ทุก 
       หน่วยงาน  เพ่ือถือปฏิบัติและเป็นแนวทางในการเขียนรหัสวัสดุ 
       โดยให้เขียนรหัสเรียงตามหมวดหมู่ของวัสดุที่ขอเบิกทุกครั้งในใบ
       เบิกวัสดุ  
 
 
- เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุรับใบเบิกวัสดุจากหน่วยงาน 
       ๒.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ ระบุเลขท่ีก ากับใบเบิก (จ. ๑/๖๒) 
 
 
 
 
-  หัวหน้าหน่วยพัสด ุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุรวบรวมใบเบิกวัสดุของหน่วยงานทุก     
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     เล่มเสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุเพ่ือท าการตรวจสอบ 
       ๒.  หัวหน้าหนว่ยพัสดุ ตรวจสอบ และพิจารณารายการ ปริมาณ 
       วัสดุที่หน่วยงานขอเบิกตามความจ าเป็น คุ้มค่า ประหยัดและ 
       เหมาะสม  แล้วลงนามอนุมติในใบเบิก   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คุมคลัง
       เตรียมเบิก-จ่ายวัสดุให้หน่วยงานต่อไป 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุบันทึกรายละเอียดวัสดุที่หัวหน้าหน่วย  
       พัสดุลงนามอนุมัติให้เบิก –จ่าย  ของแต่ละหน่วยงานทีข่อเบิกท้ัง
       จ านวน ราคา แยกตามประเภทของวัสดุ ทุกรายการตาม 
       แบบฟอร์มที่ กวพ. ก าหนด  ได้แก่ ทะเบียนคุมวัสดุและในบัญชี
       วัสดุ (Stock Card)  ตามรายการวัสดุ ให้ครบถ้วนทุกรายการ และ
       เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  ตรวจสอบได้ โดยใช้เกณฑ์การบันทึกบัญชี
       แบบ FIFO (First In First Out) มาตัดบัญชีวัสดุในคลัง   เพ่ือ 
       ป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 

 ก าหนดแนวทาง 
การเบิกจ่ายพัสดุ 

 
รับใบใบเบิกวัสดุ 

 
ตรวจสอบ 

 
ลงทะเบียนควบคุม 



 
ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอนการปฏิบัติ   วิธีปฏิบัติงาน 
 
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุตามรายการในใบเบิกท่ี     
-  หน่วยงานที่ขอเบิก     บันทึกการตัดจ่ายวัสดุตามบัญชีรายการวัสดุ (stock card) 
       ของแต่ละหน่วยงานที่ขอเบิก ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ 
       ๒.  ให้ผู้มารับพัสดุที่ขอเบิกแต่ละหน่วยงานลงลายมือ 
       ชื่อผู้รับของทุกครั้งที่มีการเบิก  และเจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุลง 
       ลายมือชื่อผู้จ่ายทุกครั้ง   
       ๓.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุเก็บต้นฉบับใบเบิกของจาก 
       หน่วยงานที่ขอเบิกไว้เป็นหลักฐานการเบิก-จ่ายวัสดุ ประจ าปี 
       ปีงบประมาณ เรียงตามล าดับ เลขใบเบิกจ่ายวัสดุ  ภายใน 
       ปีงบประมาณ ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกรายการ  เพ่ือเป็น 
       หลักฐานการตรวจสอบ 
 
 
-  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุ     ๑.  เจ้าหน้าที่คุมคลังพัสดุสรุปงบประมาณการเบิกจ่ายวัสดุแยก
       ตามหมวดหมู่ของแต่ละหน่วยงาน ตามใบเบิกในแต่ละสัปดาห์ให้
       เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือน าข้อมูลไปบันทึกในบัญชีต้นทุนบริการ          
       ( Unit Cost) ในแต่ละหน่วยงาน 
       ๒.  เจ้าหน้าพัสดุรายงานวัสดุคงคลังแยกตามหมวดหมู่ให้ 
       งานการเงินและบัญชี  เพ่ือบันทึกบัญชีในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง  
       เป็นประจ าทุกเดือน 
       ๓.  รวบรวมและจัดท ารายงานการรับ – จ่าย ของวัสดุแต่ละ 
       รายการและยอดวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ  เพื่อรอการ
       ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 
 
 
 
 

เบิก-จ่ายวัสดุ 

การรายงาน 


