คำสั่งวิทยำลัยเทคนิคยโสธร
ที่ 1567 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งครู-เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมพัสดุทำงบัญชีของหน่วยจ่ำยและหน่วยเบิก
วิทยำลัยเทคนิคยโสธร ประจำปีงบประมำณ 2561
------------------------------------------เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมพัสดุทำงบัญชีของหน่วยจ่ำยและหน่วยเบิกในปีงบประมำณ
2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกำระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งผู้
ดำรงตำแหน่งและผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้ เป็นผู้ควบคุมพัสดุทำงบัญชีของหน่วยจ่ำยและหน่วยเบิก ปีงบประมำณ
2561 ดังนี้
1. หน่วยจ่ายพัสดุกลาง ประกอบด้วย
1.1 นำยทวี มณีสำย
หัวหน้ำหน่วยจ่ำย
1.1.1 นำยชัยสมร ทนทำน
ผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยจ่ำย
1.1.2 นำงรุจิรำ โคตรชำดำ
ผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยจ่ำย
1.1.3 นำยสุขสันต์ นำธงชัย
ผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยจ่ำย
1.1.4 นำยภำณุพงษ์ คลังกลำง ผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยจ่ำย
1.2 นำยจิตรกร ปทุมวัน
เจ้ำหน้ำที่เก็บรักษำพัสดุ
1.3 นำงพรเพ็ญ ทองคำ
ธุรกำรหน่วยจ่ำย
1.4 นำยธวัชชัย อินทร์สำตร์
ธุรกำรหน่วยจ่ำย
1.5 นำงสำวจินตหรำ ธงโบรำณ
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมบัญชีพัสดุ
โดยแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
หัวหน้าสถานศึกษา มีหน้าที่
1. ดูแลกำรควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ของสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัตทิ ี่
กำหนดไว้
2. กำหนดวันสำรวจครุภัณฑ์เพือ่ ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงเสมอ
3. ลงนำมเป็นผู้อนุมัตสิ ั่งจ่ำยพัสดุเฉพำะครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุที่เบิกมีรำคำรวมกันครั้งหนึ่งเกินกว่ำ
3,000 บำท ให้รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรลงนำมอนุมัติสั่งจ่ำย
หัวหน้าหน่วยจ่าย (พัสดุกลาง) มีหน้าที่
1. ควบคุมดูแลกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
2. ตรวจสอบเอกสำรใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) และลงลำยมือชื่อก่อนเสนอผู้อนุมตั ิ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจ่าย (พัสดุกลาง) มีหน้าที่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจสอบบัญชีคุมวัสดุ (แบบ พ.3102-7)
ตรวจสอบบัญชีคุมครุภัณฑ์ (แบบ พ.3102-8)
ตรวจสอบบัญชีคุมเลขลำดับครุภัณฑ์ (แบบ พ.3107)
ตรวจสอบบัญชีคุมครุภัณฑ์จ่ำยให้หน่วย (แบบ พ.3108)
ตรวจสอบบันทึกประวัติกำรใช้งำนครุภัณฑ์ (แบบ พ.3109)
ควบคุมดูแลกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย (ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกหัวหน้ำ

หน่วยจ่ำย)
7. ตรวจสอบเอกสำรในกำรจัดชุดเบิก (งำนกำรเงิน)
ธุรการหน่วยจ่าย มีหน้าที่
1. รับใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือของผู้บริจำคให้ ฯลฯ
2. ตรวจลำยมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก จำนวนที่เบิก ชื่อและหมำยเลขพัสดุให้ถูกต้องก่อนที่รับใบเบิกหรือ
ใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ไปดำเนินกำร
3. จัดทำทะเบียนเอกสำร (แบบ พ.3105) แยกเป็นทะเบียนเอกสำรวัสดุและทะเบียนเอกสำร
ครุภัณฑ์
4. เปิดแฟ้มเอกสำร
- แฟ้มแล้วเสร็จ เก็บเอกสำรใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ต้นฉบับ สีชมพู ที่
ดำเนินกำรเรียบร้อย โดยเรียงตำมเลขที่ทะเบียนเอกสำรและแยกเป็นแฟ้มวัสดุและแฟ้มครุภัณฑ์
- แฟ้มเสนอ เก็บสำเนำใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ฉบับที่ 3 สีเขียว เสนอ
หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
เจ้าหน้าที่ควบคุมบัญชีพัสดุ มีหน้าที่
1. จัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์ (แบบ พ.3102-8) ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
2. จัดทำบัญชีคุมเลขลำดับครุภัณฑ์ (แบบ พ.3107)
3. จัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์จ่ำยให้หน่วย (แบบ พ.3108)
4. จัดทำบันทึกประวัติกำรใช้งำน (แบบ พ.3109) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีกำรซ่อม
5. จัดทำบัญชีคุมวัสดุ (แบบ พ.3102-7) ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
6. รวบรวมควำมต้องกำรเพื่อประมำณกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
เจ้าหน้าที่เก็บรักษาพัสดุ มีหน้าที่
1. พิจำรณำเนื้อที่กำรเก็บรักษำพัสดุ
2. กำหนดตำแหน่งที่เก็บรักษำ
3. ดูแลรักษำพัสดุที่เก็บไว้
4. จ่ำยพัสดุตำมใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ที่อนุมตั ิให้จ่ำย
5. สำรวจพัสดุตำมคำสัง่ หรือตำมระยะเวลำที่กำหนด
6. จัดหำพัสดุเพิ่มเติมหรือเมื่อมีควำมต้องกำรใหม่เกิดขึ้น
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2. หน่วยเบิกพัสดุ ประกอบด้วย
2.1. งำนบริหำรงำนทั่วไป
2.1.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.1.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.2. งำนบุคลำกร
2.2.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.2.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.3. งำนกำรเงิน
2.3.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.3.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.4. งำนบัญชี
2.4.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.4.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.5. งำนพัสดุ
2.5.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.5.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.6. งำนอำคำรสถำนที่
2.6.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.6.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.7. งำนทะเบียน
2.7.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.7.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.8. งำนประชำสัมพันธ์
2.8.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.8.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.9. งำนวำงแผนและงบประมำณ
2.9.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.9.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.10. งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
2.10.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.10.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.11. งำนควำมร่วมมือ
2.11.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.11.2. ธุรกำรหน่วยเบิก

นำงนภัสวรรณ อินทนนท์
นำงสำวนลินี บรรหำรบุตร
นำยวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร
นำงสำวภำนิชดำ ยำวะโนภำส
นำงมริษฎดำ บุษดี
นำงสำวกนกอร เศิกศิริ
นำงฐำปณี
อินทนนท์
นำงสำวชนม์นิภำ ชิปวัตร
นำยทวี
นำงพรเพ็ญ

มณีสำย
ทองคำ

นำยสมคิด
นำยบุญเลี้ยง

สินเติม
ทุมพัฒ

นำยวิริยะ
นำงสำววนิดำ

รำชณุวงศ์
พำสุข

นำยกิตติพงษ์
นำงสำววีณำ

แสงพันธุ์
ขันเงิน

นำยจำเริญ
ศรีวะโสภำ
นำงสำวบุญช่วย วงษ์คำจันทร์
นำยกมลศิลป์ คำพิลำ
นำงสำวศิรประภำ นะคะจัด
นำยชิงชัย
ศรีสุรัตน์
นำงสำวณัฐตรำ แซ่เตีย
/2.11 งำนควำมร่วมมือ.....
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2.12. งำนวิจยั พัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2.12.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงสำวมณฑำวดี พูลเกิด
2.12.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวณัฐตรำ แซ่เตีย
2.13. งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.13.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงสำวนิดถำ นครรำช
2.13.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยศตวรรษ คงเจริญ
2.14. งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ และประกอบธุรกิจ
2.14.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงจิรำภรณ์ เชื้อชำ
2.14.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวพริมลดำ ประทุม
2.15. งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
2.15.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยสุวชัย
กันตะภำค
2.15.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยพัฒนพรรณ ศิริธะนะ
2.16. งำนครูทปี่ รึกษำ
2.16.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยสุขสันต์
นำธงชัย
2.16.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวดลนภำ ศรีโชค
2.17. งำนปกครอง
2.17.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
ว่ำที่ ร.ท.สำคร ศรีสุวรรณ
2.17.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยสุรสิทธิ์
มูลจันดำ
2.18. งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน
2.18.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงชณิตำ
สินเติม
2.18.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวชลธิชำ ศิริโสม
2.19. งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
2.19.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงธัญญรัตน์ แสนสุข
2.19.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงปำริชำติ
ชุมสงค์
2.20. งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
2.20.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยกฤษฎำ
ทั่งทอง
2.20.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวธิดำพร แก้วหำญ
2.21. แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
2.21.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงกิ่งกมล
สังข์ทอง
2.21.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงเรวดี
ศรีธัญรัตน์
2.22. แผนกวิชำช่ำงยนต์
2.22.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยสุรเดช
จันทร์สำ
2.22.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยสำรอง
เมฆหมอก
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2.23. แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน
2.23.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.23.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.24. แผนกวิชำโลหะกำร
2.24.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.24.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.25. แผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง
2.25.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.25.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.26. แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์
2.26.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.26.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.27. แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง
2.27.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.27.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.28. แผนกวิชำสถำปัตยกรรม
2.28.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.28.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.29. แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน
2.29.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.29.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.30. แผนกวิชำกำรบัญชี
2.30.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.30.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.31. แผนกวิชำกำรขำยและกำรตลำด
2.31.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.31.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.32. แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร
2.32.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.32.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
2.33. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.33.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
2.33.2. ธุรกำรหน่วยเบิก

นำยรังสรรค์
นำยจุมพล

ศรีเสมอ
ชุมสงค์

นำยชัยสมร
นำยมนตรี

ทนทำน
ประทุมวัน

นำยเพิ่มพูล
นำยปริวัชร

อนันตำ
คำศรีสุข

นำยเอนก
สืบศรี
นำยสนองศิลป์ ศิริโสม
นำยสรศักดิ์
นำยพูลสุข

ไชยนำ
เวชกำมำ

นำยอภิชำติ
นำยภัทรพงษ์

ชุมวงศ์
แสงพันธุ์

ว่ำที่ ร.ต.ประกิต แสขสุข
นำยณรงค์ชัย สุนทรำ
นำงนฤมล
นำงทำรินทร

ยำวะโนภำส
วิเวกวินย์

นำงรุจิรำ
โคตรชำดำ
นำงสำววรัญญำภรณ์ อ่อนคำ
นำงวันเพ็ญ
นำงจงดี

เที่ยงศิริ
ชยันตรดิลก

นำยก้องกุล
กุลแก้ว
นำงสำวปทุมทิพย์ ใจกล้ำ
/ 2.33. แผนกวิชำ.....
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2.34. แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.34.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยชูศักดิ์
2.34.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยชำตรี
2.35. แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
2.35.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงสำวเปล่งศรี
2.35.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวอรญำณ์
2.36. แผนกวิชำกำรโรงแรม
2.36.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงสมผล
2.36.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงพูนทรัพย์
2.37. แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.37.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยวรวัฒน์
2.37.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยจักรวำล
2.38. งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
2.38.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยกฤตพล
2.38.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวชลธิชำ
2.39. งำนวัดผลและประเมินผล
2.39.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำงหนูพดั
2.39.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวพรพิมล
2.40. งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
2.40.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยไพทูรย์
2.40.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงกิ่งกมล
2.41. งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
2.41.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยนิพนธ์
2.41.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำงสำวจินตหรำ
2.42. งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
2.42.1. หัวหน้ำหน่วยเบิก
นำยรุ่งศักดิ์
2.42.2. ธุรกำรหน่วยเบิก
นำยนพนันท์

ศรีบุตรชิน
มูลชำติ
อ่อนพลุ้ย
นำมหมีด
แขวงเมือง
ไพเรำะ
บุญดี
ทรงวิชัย
สุดบอนิจ
ไชยภักดี
ปักเขมะยำ
ยำวะโนภำส
สุทธิสน
สังข์ทอง
สุวรรณเพชร
พิจำรณ์
ตั้งวงษ์
ไชยรักษ์

/ โดยแบ่งหน้ำที่......
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โดยแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
หัวหน้าหน่วยเบิก มีหน้าที่
1. ลงชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกพัสดุในใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) โดยส่งตัวอย่ำงลำยมือชื่อให้หน่วย
จ่ำย (พัสดุกลำง) เก็บไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งลำยมือชื่อผูไ้ ด้รับมอบอำนำจด้วย จำนวนผูไ้ ด้รับมอบอำนำจเป็น
จำนวนเท่ำใดอยู่ในดุลพินิจของผู้มีสิทธิ์เบิก
2. รับผิดชอบในกำรเบิกพัสดุ ดูแลควบคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตำมระเบียบ
3. กำหนดวันสำรวจพัสดุ
ธุรการหน่วยเบิก มีหน้าที่
1. รับ-จ่ำย เก็บรักษำวัสดุ-ครุภัณฑ์ของงำนต่ำงๆ ในหน่วยเบิก
2. ทำใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) เพื่อเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้
3. จัดทำทะเบียนเอกสำร (แบบ พ.3105) โดยแยกเป็น
- ทะเบียนเอกสำรวัสดุ (แบบ พ. 3105)
- ทะเบียนเอกสำรครุภัณฑ์ (แบบ พ.3105)
4. จัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์ (แบบ พ.3103) , บัญชีคุมวัสดุ (แบบ พ.3104) ซึ่งต้องระบุวำ่ เป็นบัญชี
คุมวัสดุถำวรและบัญชีคุมวัสดุสนิ้ เปลือง
5. จัดทำใบเบิกภำยใน (แบบ พ.001)
6. เปิดแฟ้มเอกสำร
- แฟ้มรอเรื่อง เก็บใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ซึ่งส่งไปที่หน่วยจ่ำย
(พัสดุกลำง) แต่ยังไม่ได้รบั พัสดุ
- แฟ้มแล้วเสร็จ เก็บใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ที่ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว โดย
เรียงตำมเลขที่ทะเบียนแยกเป็นแฟ้มวัสดุและแฟ้มครุภัณฑ์
- แฟ้มเสนอ รวบรวมสำเนำใบเบิกหรือใบส่งคืน (แบบ พ.3101) ฉบับที่ 4
สีขำว เสนอต่อหัวหน้ำหน่วยเบิกทรำบ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
7. สำรวจพัสดุให้ถูกต้องเป็นจริงเสมอ และสำรวจตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

ว่ำที่พันตรี
(วำนิช สมชำติ)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคยโสธร

