
ปฏิทินปฏิบัติงาน งานพัสดุ ประจ าปี  งปม. ๕๗   
เร่ิมเดือน  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระยะเวลา งานท่ีปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการ หมายเหตุ 
๑ ต.ค. – ๑๕ พ.ย. 
๕๖ 

ส ารวจ พัสดุคงเหลือ
ประจ าป ี๕๖ ส่งรายงาน สอ
ศ.ภายใน ๓๐ วันท าการ 
หลังส้ินปี งปม.๕๖ (๓๐ 
ก.ย.๕๖) 

- งานพัสดุ 
- แผนกฯ 
- หน.งาน 
- รองฯ ฝ่ายฯ 

 

งานพัสดุส ารวจรายการพัสดุ
คงเหลือ ประจ าปี รายงาน สอ
ศ. ภายใน ๓๐  วันท าการ เริ่ม
นับตั้งแต่  ๑ ต.ค.เป็นตน้ไป 

ตามระเบียบการ
ควบคุมพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

เริ่ม  งปม. ๕๗     
 ๑ ต.ค.๕๖-30 ธ.ค.
๕๖ 

จัดซื้อวัสดุฝึก สผ.๑ งวด ๒ 
หรืองวดสุดท้าย ของภาค
เรียนที่ ๒/๕๖ 

- ฝ่ายแผนฯแจ้งยอดเงิน 
- หน.แผนกสรุปรวม สผ.๑ 
- ครูผู้สอนเขียน สผ.1 
- รองฯ วิชาการตรวจ 
อนุมัต ิ
- รองฯ ตรวจ อนุมัต ิ
- ผอ. ตรวจ อนุมัต ิ
- งานพัสดุ จัดซื้อ > จ่าย 
- ครู+พัสดหุน่วยเบิก 
เบิก-จ่ายวัสดุ แก่ครูผู้สอน 

ฝ่ายวิชาการ แจ้งหน.แผนกฯ 
ด าเนินการก่อนสิ้นภาคเรียน  
เพื่อเตรียมรายการ จัดซ้ือวัสดุ
ฝึก ในภาคเรียนต่อไป 

 

๑ต.ค.๕๖ - ๓๑ 
ม.ค.๕๗ 

ซ้ือ-จ่ายหนังสือเรียน ปวช. 
ตาม งปม.อุดหนนุ เรียนฟรี 
๑๕ ปี ภาคเรียนที่   ๒/๕๖ 

- ครูสอน ระดบั ปวช. 
- กรรมการสถานศึกษา +
กรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
เห็นชอบ 
- งานพัสดุจัดซื้อ-จ่าย  
   ๓๑ ม.ค. ๕๗ ปิดยอด
สรุปยอดเงนิการจัดซื้อ
แจ้ง ผอ.เพื่อปรับแผนการ
ใช้เงิน 

รองฯ วิชาการ แจ้งแผนกวิชา 
ด าเนินการแจง้ครปูระจ าวิชา  
ปวช. แจ้งรายการหนังสือ ภาค
เรียนที่ ๒  ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด สรุปขอความเหน็ชอบ 
คณะกรรมการ ภาคี ๔ ฝ่าย  ส่ง
ให้งานพัสดจุัดซื้อเพื่อให้ทนั
เปิดภาคเรียน 

* หนังสือเรียนที่ก าหนด
ในระเบียบ ได้แก ่
- หนังสือประจ าวิชา
ตามบัญชีที่มี
ประกาศ สอศ. 

- หนังสือเสริมวิชา 
- หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม หรือ 

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
*การจัดซื้อ ใช้วิธีพิเศษ  

2 ม.ค.-28 ก.พ.๕๗ ปรับปรุงข้อมูล ทะเบียน
พัสดุให้เป็นปจัจุบัน 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (วันวิ
สา)  ตรวจสอบรายการ
ครุภัณฑ์ /วัสดุถาวร 
คงเหลือ 

งานพัสดุสรุปยอดพัสดุจากการ
ส ารวจพัสดุคงเหลือประจ าปี  

แผนก/งานที่ไม่ส่งผล
การส ารวจคืน  งาน
พัสดุจะยังคงยอดตาม
บัญชีเดิม 

๑ มี.ค.-๓๑ ส.ค.
๕๗ 

-จ าหน่าย-ขายพัสดุคงเหลือ
ที่หมดสภาพการใช้งาน
(ขายเศษซาก) 
- จ าหน่ายครุภัณฑ์ 
เสื่อมสภาพ ออกจากทะเบียน 

-เจ้าหน้าที่พัสดุ(วันวิสา) 
-หน.แผนก, หน.งาน 
-กรรมการที่วิทยาลัย
แต่งตั้ง 

-งานพัสดุรวบรวมซากพัสดุ 
ขายเศษซาก ตามระเบียบ 
-งานพัสดุ แผนก  งาน สรุป
รายการพัสดุที่ต้องการจ าหน่าย
ออกจากทะเบียน 

ทยอยจัดท าทีละแผนก
วิชา ให้ยอดเงินจาก
ราคาจัดหาไม่เกิน ๕ 
แสนบาท 



ระยะเวลา งานท่ีปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการ หมายเหตุ 
๑๕ธ.ค.๕๖-๓๐ 
ก.ย.๕๗ 

ด าเนินการจดัซื้อครุภัณฑ์
ตามแผนประจ าปี งปม.๕๗ 

-หน.แผนก  รองฯ ฝ่าย 
ตรวจสอบ 
งานพัสดุด าเนินการ 
-กรรมการที่แต่งตั้ง 

-หน.งานแผนฯ แจ้งผูเ้กี่ยวข้อง
ทราบ 
- ฝ่ายงานที่ได้รบัจดัสรร ท า
บันทึกขออนุมัตดิ าเนินผ่าน
ตามสายงาน   
-รองฯ ฝ่ายคุมยอด งปม.
ติดตามเร่งรดัให้แต่ละงานเร่ง
ด าเนินการ เสนอ ภายใน ๓๑ 
มี.ค.๕๗ 
-งานพัสดุรับเรื่องทีผ่่านการ
อนุมัติ  ด าเนินการจดัซื้อ จัด
จ้าง ส่งงานการเงินเบิกจ่าย
ก่อน  ๑๕ ก.ย.๕๗ 

-งานแผนควรพิจารณา
ผ่านเรื่องเมื่อมีเงนิ
พร้อมจ่ายแล้ว 
-งานพัสดุรวมรายการ
ครุภัณฑ์ประเภท
เดียวกัน จัดซื้อพร้อม
กัน 

๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค.
๕๗ 

ส ารวจพัสดุในสต๊อกพัสดุ
เพื่อจัดซื้อพัสดุส ารอง งวด
ที่ ๑ 

-หน.แผนกวิชา / หน.งาน 
-รองฝ่ายฯ 
-ผู้อ านวยการ 
-งานพัสด ุ

ตามนโยบาน ผอ. ใหง้านพัสดุ 
เป็นหน่วยจดัซื้อวัสดุ ที่มีการ
ใช้งานบ่อย หรือเปน็ประจ า  
ส ารองไว้ โดยใช้งบโอนจาก  
สผ.1 หรือ รายได้  

พัสดุส ารองที่ต้อง
จัดซื้อได้แก่ 
-วัสดุส านักงาน 
- วัสดุก่อสร้างบาง
ประเภท เช่นสีทา
อาคาร , หลอดไฟฟ้า 
ฯ ตามนโยบายการ
พัฒนาวิทยาลัย 
-เชื้อเพลิง 

๑ ก.พ.-๓๐ มิ.ย.
๕๗ 

ส ารวจ  ออกแบบ ปรับปรุง 
ซ่อม อาคาร ห้องเก็บพัสด ุ

-งานพัสด ุ -เสนอแผนการปรับปรุง พร้อม
แบบประมาณราคา 
-ด าเนนิการจ้างเหมา 

เตรียมห้องเก็บให้
สามารถ สต๊อกพัสดุ
ได้อย่างปลอดภัย 

๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค.
๕๗ 

ส ารวจรายการจัดซื้อ
หนังสือเรียนฟร ี

-ครูผู้สอน 
- หน.แผนก 
-รองฝ่ายวิชาการ 
-กรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
 

-รองฝ่ายวิชาการ แจก
แบบฟอร์ม การแจ้งรายการ
หนังสือเรียนฟรี ปวช.แก่ หน.
แผนกวิชา 
- หน.แผนก แจ้งครู ส ารวจวิชา 
+รายช่ือหนังสือ +จ านวน สรุป
ผ่านฝ่ายขออนุมัติจาก
กรรมการภาคี ๔ ฝ่าย  พร้อม
ส าเนาแจ้งงานพัสดุ เพื่อ
ตรวจสอบ และส่ังจองหนงัสือ 

รายการหนังสือที่แจง้
ต้องมีในบัญชีรายการ
ที่ ผ่านการตรวจสอบ
จาก สอศ. แล้วเท่านั้น
ตรวจสอบรายการได้
จากเว็บไซต์ สอศ.
http://www.vec.go.th/ 
เมนูรายการสอศ.เรียน
ฟรี 15 ป ี

๓๐ มิ.ย.๕๗ สรุป แจ้งผลการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ยอดงปม. ให้
ฝ่ายบริหาร เรง่รัด 

-งานพัสด ุ
-งานแผนฯ 
-งานบัญชี การเงิน 

-งานพัสด-ุงานแผนฯ-งาน
บัญชี  และงานการเงิน  สรุป
แจ้งฝ่ายบริหาร 

การรายงาน ครั้งที่ ๑ 



ระยะเวลา งานท่ีปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการ หมายเหตุ 
หน่วยงาน ที่ได้รบัจดัสรร 
แผนด าเนินการประจ าปี ให้
ทันปี งปม. 

-รองฯ ฝ่ายฯ 
-ผอ. ส่ังการ 

-ฝ่ายบรหิาร ติดตาม เร่งรดั 
ตามงานที่รับผิดชอบ 
-ผู้อ านวยการ ส่ังการ 

๓๑  ก.ค.๕๗ สรุป แจ้งผลการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ยอดงปม. ให้
ฝ่ายบริหาร เรง่รัด 
หน่วยงาน ที่ได้รบัจดัสรร 
แผนด าเนินการประจ าปี ให้
ทันปี งปม. 

-งานพัสด ุ
-งานแผนฯ 
-งานบัญชี การเงิน 
-รองฯ ฝ่ายฯ 
-ผอ. ส่ังการ 

-งานพัสด-ุงานแผนฯ-งาน
บัญชี  และงานการเงิน  สรุป
แจ้งฝ่ายบริหาร 
-ฝ่ายบรหิาร ติดตาม เร่งรดั 
ตามงานที่รับผิดชอบ 
-ผู้อ านวยการ ส่ังการ 

การรายงาน ครั้งที่ ๒ 

๑๕  ส.ค.๕๗ สรุป แจ้งผลการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ยอดงปม. ให้
ฝ่ายบริหาร เรง่รัด 
หน่วยงาน ที่ได้รบัจดัสรร 
แผนด าเนินการประจ าปี ให้
ทันปี งปม. 

-งานพัสด ุ
-งานแผนฯ 
-งานบัญชี การเงิน 
-รองฯ ฝ่ายฯ 
-ผอ. ส่ังการ 

-งานพัสด-ุงานแผนฯ-งาน
บัญชี  และงานการเงิน  สรุป
แจ้งฝ่ายบริหาร 
-ฝ่ายบรหิาร ติดตาม เร่งรดั 
ตามงานที่รับผิดชอบ 
-ผู้อ านวยการ ส่ังการ 

การรายงาน ครั้งที่ ๓ 

๑ -๑๕ ก.ย.๕๗ สรุป แจ้งผลการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ยอดงปม. ให้
ฝ่ายบริหาร เรง่รัด 
หน่วยงาน ที่ได้รบัจดัสรร 
แผนด าเนินการประจ าปี ให้
ทันปี งปม. 

-งานพัสด ุ
-งานแผนฯ 
-งานบัญชี การเงิน 
-รองฯ ฝ่ายฯ 
-ผอ. ส่ังการ 

-งานพัสด-ุงานแผนฯ-งาน
บัญชี  และงานการเงิน  สรุป
แจ้งฝ่ายบริหาร 
-ฝ่ายบรหิาร ติดตาม เร่งรดั 
ตามงานที่รับผิดชอบ 
-ผู้อ านวยการ ส่ังการ 

การรายงาน ครั้งที่ ๔ 
เตรียมสรุปงานแผน
ปิดรับเรื่องการขอซ้ือ 
ขอจ้างด้วยเงิน งปม.
๕๗ 

๑๕-๓๐ ก.ย.๕๗ สรุป แจ้งผลการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง งปม. ให้ฝ่าย
บริหาร รับทราบเร่งรัดงาน
ที่มีปัญหาใหด้ าเนินการ
ด่วน ให้ทนัปี งปม. 

-งานพัสด ุ
-งานแผนฯ 
-งานบัญชี การเงิน 
-รองฯ ฝ่ายฯ 
-ผอ. ส่ังการ 

-งานพัสด-ุงานแผนฯ-งาน
บัญชี  และงานการเงิน  สรุป
แจ้งฝ่ายบริหาร 
-ฝ่ายบรหิาร ติดตาม เร่งรดั 
ตามงานที่รับผิดชอบ 
-ผู้อ านวยการ ส่ังการ 

เตรียมสรุปปดิยอดการ
ขอซ้ือ ขอจ้างด้วยเงิน 
งปม.๕๗  

 


