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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ยศ.ทร. 

หน่วยรับผิดชอบ  กอง สน.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP10.2 กระบวนการเบิกพสัดุจากหน่วยเทคนิค 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกพลำธิกำร กองสนับสนุน ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  1  หน.พลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
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 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลกำรใช้พัสดุใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำมำพิจำรณำในกำร
วำงแผนก ำหนดควำมต้องกำรพัสดุประจ ำปี
งบประมำณ ส ำหรับน ำมำใช้ภำยในหน่วย 
ยศ.ทร. 

3  หน.พลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
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 วำงแผนก ำหนดควำมต้องกำรพสัดุประจ ำปี
งบประมำณ โดยต้องพิจำรณำถงึควำมส ำคัญ 
และควำมจ ำเปน็ต่อกำรใช้รำชกำรของหน่วย
ภำยใน ยศ.ทร. ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้มีพัสดุใช้อย่ำงเพียงพอ
ตลอดทั้งป ี

30  1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 
 

A 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลกำรใช้พัสดุ
ประจ ำปีงบประมำณ 

วำงแผนก ำหนดควำมต้องกำรพัสดุประจ ำปี  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผูร้ับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. ส ำรวจพัสดุคงเหลือในคลังเก็บรักษำ 
2. จัดท ำใบเบิกพัสดุในระบบ e-Supply  
3. ส่งใบเบิกพัสดุที่ลงรำยกำรเรียบร้อยแล้ว
ทำงระบบอินเตอร์เน็ตถึงหน่วยเทคนิค 

1 ปริมำณพัสดุที่ขอเบิก 
แต่ละครัง้รวมแลว้ต้อง 
ไม่เกินวงเงินจัดสรรที่
ได้รับ 

1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 
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หน่วยเทคนิคพิจำรณำอนุมัติจ่ำยพัสดุตำมที่
เสนอให้ ยศ.ทร. ผ่ำนทำงระบบ E-Supply 
เช่นกัน 
 

1  1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 

6  1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรที่
เสนอควำมต้องกำร ว่ำมีรำยกำร และ
จ ำนวนถูกต้อง ครบถ้วนตำมที่เสนอหรือไม่ 
2. จัดพิมพ์ใบเบิกพัสดุจำกในระบบ
อินเตอร์เน็ต เสนอให้ รอง จก.ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัติ 

1  1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 
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 รอง จก.ยศ.ทร. ท ำกำรแทน จก.ยศ.ทร. 
พิจำรณำลงนำมอนุมัติ 

3  1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 
 

 
 

อนุมัติ 

จัดท ำใบเบิกพัสดุในระบบ e-Supply แล้วส่งใบ
เบิกพัสดุทำงระบบอินเตอร์เน็ตถึงหน่วยเทคนิค 

อนุมัติ 

หน่วยเทคนิค 
 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องและจัดพิมพ์ 
ใบเบิกพัสดุจำกในระบบอินเตอร์เน็ต  

 

รอง จก.ยศ.ทร. 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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1. น ำใบเบิกพัสดุไปรับพัสดุจำกหน่วย
เทคนิค โดยประสำนหน่วยจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อ
เตรียมควำมพร้อม และขอรับสนับสนุน
ยำนพำหนะและก ำลังพลไปรับพัสดุ รวมทั้ง-
เตรียมสถำนที่ไว้รองรับพัสดุ 
2. ขึ้นบัญชีคุมพัสดุของหน่วยให้เรียบร้อย 
3. จัดเก็บรักษำพัสดุไว้ในคลังเพื่อรอกำร
แจกจ่ำยให้กับ นขต.ยศ.ทร. 

1 อทร.4007 คู่มือ
นำยทหำรพลำธิกำร พ.ศ.
2553 เรื่อง กำรจัดคลงั 

1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 
 

9 
 
 
 
 

 1. จ่ำยพัสดุให้ นขต.ยศ.ทร.ที่มำขอเบิกพัสดุ
เพื่อน ำไปใช้รำชกำรเรียบร้อยแล้ว 
2. หักบัญชีคุมพัสดุของหน่วย 
3. หักยอดวงเงินจัดสรรของแต่ละ นขต.
ยศ.ทร. ที่มำเบิกพัสดุ 

1  1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 
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สรุปผลกำรจ่ำยพัสดุให้ นขต.ยศ.ทร. และ
รำยงำนยอดวงเงินจัดสรรของแต่ละ นขต.
ยศ.ทร. เป็นรำยไตรมำส เพื่อให้ นขต.
ยศ.ทร. ทรำบยอดเงินคงเหลือของแต่ละ
หน่วย ส ำหรับให้หน่วยใช้เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำรในกำรเบิกพัสดุไปใช้ 

3  1. หน.หมวดพัสดุ  
แผนกพลำธิกำร  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. หน.พลำธิกำร 
กอง สน.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 45   

 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
82-EDU-WM-CP10.2 กระบวนการเบิกพัสดุจากหน่วยเทคนิค 
 
 
 

 
 

น ำใบเบิกพัสดุที่ รอง จก.ยศ.ทร.  
ลงนำมอนุมัติ ไปรับพัสดุจำกหน่วยเทคนิค 

จ่ำยพัสดุให้ นขต.ยศ.ทร.ที่ขอเบิกพัสดุ และ 
หักบัญชีคุมพัสดุ/หักยอดวงเงินจัดสรร 

สรุปผลและรำยงำนยอดวงเงินจัดสรร
คงเหลือ B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/82-wm-sp10.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/82-wm-sp10.2.pdf

