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แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
1. ต าแหน่งเลขที่  2613 
 ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  
 สังกัด งานการเงินและพัสดุ กองกลาง  มหาวิทยาลัย.......................... 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

      นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตามมาตรฐานก าหนดที่ก าหนด
โดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553  ระบุบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการไว้ ดังนี ้
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติในดา้นต่างๆ ดังน้ี 

ด้านการปฏิบัติการ  
           (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสด ุเพื่อก าหนด
คุณภาพ และมาตรฐานของพัสด ุ 
           (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจดัจ้างแบบต่าง ๆ เช่น 
การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณี
พิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสด ุ 
           (3) จัดท ารายละเอียดบญัชี หรือทะเบียนคมุทรัพยส์ิน
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสด ุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุ
ต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวก  
           (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งาน  
           (5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่
จ าเป็นในการใช้งานทางราชการ อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิด
ประโยชน์ให้แก่ทางราชการไดม้ากที่สุด  
           (6) ถ่ายทอดความรูด้้านงานพัสดุแก่เจ้าหนา้ที่ระดับ
รองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการ
ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการ
ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณเ์ครื่องมือท่ีถูกต้อง เป็นต้น เพื่อ

2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ช านาญการ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

      นักวิชาการพัสดุช านาญการ ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553  
ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการ
พัสดชุ านาญการ ไว้ ดังนี ้
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้  ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ 
      ปฏิบัติ ง านในฐานะหัวหน้างาน มีหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างาน
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
      โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 
ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ตรวจร่าง
สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะหร์ายละเอียดต่างๆ 
ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า 
การสึกหรอ ประโยชย์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ 
การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อก าหนด
มาตรฐานและคณุภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคณุภาพ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อก าหนด  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ รว่มด าเนินการวาง

แผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่ก าหนด  

(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ  

(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานพัสดุ
ที่ตนมีความรบัผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมลูและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์ 

(2) จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น ท าสถิต ิปรับปรุง หรือจัดท า
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานพัสด ุเพื่อให้
สอดคล้องและสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการต่าง ๆ 
  
2.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 

         หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งเลขท่ี............(ระบุ)
นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

 1. งานจัดซื้อ/จ้าง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,คณะ
การบริการและการท่องเที่ยว ,ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสต๊อกส านักงานอธิการบด ี(เป็นงานด้านการปฏิบตัิการ ระดับ
ช ำนำญกำรข้อ2) 

 2. งานบันทึกข้อมูลการจดัซื้อ/จ้าง  ในระบบ e-GP (เป็น
งานด้านการปฏิบตัิการ ระดับช ำนำญกำรข้อ 2) 

 3. งานบันทึกข้อมูลการจดัซื้อ/จ้าง  ในระบบ gfmis ผ่าน
ระบบ web online ด้วยเงินงบประมาณของทุกคณะ/หน่วยงาน 
(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับช ำนำญกำรข้อ 2) 

 4. งานจัดท ารายงานค่าเสื่อมประจ าปี (เป็นงานด้านการ
วางแผน ระดับช ำนำญกำรข้อ 2) 

ของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจดัหา 
จัดซื้อพัสด ุ
 (2) วิเคราะห์และจัดท ารายอะเอยีดบัญชี หรือ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกีย่วกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นควา้ ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับงานพัสดุ จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผ่ลงาน
ทางด้านพัสดุเพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 (4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลักการและวิธีการของงาน
พัสดุ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีไ่ด้รับการ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 
            (5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากการปฏิบัติงานในข้อ 
(1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคมุ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแกไ้ขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
ด้านการวางแผน 
 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ี
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว ้
 (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบือ้งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ด้านการบริการ 

ให้ใสข่ัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

โดยคร่าวๆในแตล่ะชิน้งานด้วย 

 

น า้หนกั 30 คะแนน 

จะอยู่ตรงนี ้(ข้อ 2.2) 

(งานท่ีรับผิดชอบ/

มอบหมาย) 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

 5. งานเบิกจ่ายพสัดสุ านักงานอธิการบดี (สต๊อก) (เป็น
งานด้านการปฏิบตัิการ ระดับช ำนำญกำรข้อ 3) 
          6. งานตรวจสอบทรัพยส์นิบุคลากรลาออกจากราชการ 
เกษียนอายุราชการ (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับช ำนำญกำร
ข้อ 3) 

 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝกึอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิชาการพสัดุ แกผู่้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา 
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 (2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านงานพัสดุที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

        จากหน้าท่ีความรับผดิชอบของเลขท่ีต าแหน่ง.........(ระบุ) 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายข้างต้น  
 

(1)  มีคุณภาพของงาน 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ และ  
(4)  มีการตัดสินใจ 

 
 ในการปฏิบัติของแต่ละชิ้นงาน ดังนี ้

 
 ชิ้น งาน :  งานจัดซื้ อ /จ้ าง  คณะเทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม,คณะการบริการและการท่องเที่ยว ,ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสต๊อกส านักงานอธิการบดี 

 การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการจัดซื้อ/จ้าง คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,คณะการบริการและการท่องเที่ยว ,
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสต๊อกส านักงานอธิการบดี 
โดยผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการพัสดุ  พ .ศ . 2535 และระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ 
พ.ศ.2542 โดยด าเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่
ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การ
เช่า และด าเนินการอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด (ความหลากหลาย) โดยผู้
ปฏิบัติจะด าเนินการตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมการตรวจสอบ
เอกสารแบบฟอร์มการขอจัดหาพัสดุของส านักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต ตัวอย่าง เช่น แบบจัดหา001 เป็นแบบขอจัดหา
พัสดุประเภทวัสดุ/ค่าใช้สอย ,แบบจัดหา003 แบบขอจัดหาพัสดุ
ประเภท ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ วิธีตกลงราคา เป็นต้น 
ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวเจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและสร้างแบบฟอร์ม เพื่อไว้บริการให้กับคณะ/
ห น่ ว ย ง า น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ด า ว โ ห ล ด ไ ด้ ที่  
http://www.ffs.phuket.psu.ac.th/ มีการกรอกข้อมูลครบถ้วน 
หรือ หากตรวจพบว่ารายละเอียดไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนส่งเอกสาร
คืนให้ต้นเรื่องด าเนินการแก้ไข โดยผู้ปฏิบัติจะเขียนรายละเอียดที่
ต้องแก้ไขในกระดาษแนบไปให้เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ า (มีการ

งานใหม่ของ ของเลขท่ีต าแหน่ง.........(ระบุ) ต าแหน่งนักวิชาการ
พัสดุ  ในระดับ ช านาญการ  โดยงานที่ปฏิบัติจะม ี
 

(1)  คุณภาพของงาน 
(2)  ความยุ่งยากซับซ้อน 
(3)  การก ากับตรวจสอบ และ  
(4)  การตัดสินใจ 

 

   มีการปฏิบัติที่ไม่น้อยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติใน
ระดับ ปฏิบัติการ + ภารงานที่จะเพ่ิมขึน้ในระดับ
ช านาญการ ดังนี้... 

 

ชิ้นงาน :  งานจัดซื้ อ/จ้ าง  คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ,คณะการบริการและการท่องเที่ยว ,ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสต๊อกส านักงานอธิการบดี 

 การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการจัดซื้อ/จ้าง คณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,คณะการบริการและการท่องเที่ยว ,
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสต๊อกส านักงานอธิการบดี 
โดยผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ.2535 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ 
พ.ศ.2542 โดยด าเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่
ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การ
เช่า และด าเนินการอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด (ความหลากหลาย) โดย
ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมการตรวจสอบ
เอกสารแบบฟอร์มการขอจัดหาพัสดุของส านักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต ตัวอย่าง เช่น แบบจัดหา001 เป็นแบบขอจัดหา
พัสดุประเภทวัสดุ/ค่าใช้สอย ,แบบจัดหา003 แบบขอจัดหาพัสดุ
ประเภท ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ วิธีตกลงราคา เป็นต้น 
ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวเจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและสร้างแบบฟอร์ม เพื่อไว้บริการให้กับ
ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ด า ว โ ห ล ด ไ ด้ ที่  
http://www.ffs.phuket.psu.ac.th/ มี ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล

    ทัง้หมดที่เราเขยีนมานี.้..เราได้ชีเ้ปา้วา่

เป็นการปฏิบตังิานท่ีมคีวามหลากหลาย 

    สว่นกรรมการเมื่ออา่นข้อความนีแ้ล้วก็จะ

ใช้ดลุยพินจิเองวา่...มนัมีความหลากหลาย

จริงป่าว 

    

    ทัง้หมดที่เราเขยีนมานี.้..เราได้ชีเ้ปา้วา่

เป็นการปฏิบตังิานท่ีมกีารตดัสนิใจเองอยา่ง

อิสระ 

    สว่นกรรมการเมื่ออา่นข้อความนีแ้ล้วก็จะ

ใช้ดลุยพินจิเองวา่...มีการตดัสนิใจเองอยา่ง

อิสระจริงป่าว 

    

http://www.ffs.phuket.psu.ac.th/
http://www.ffs.phuket.psu.ac.th/
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ตัดสินใจเองอย่างอิสระ)  จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากคณบดี โดยผ่าน
การหัวหน้าเจ้าหน้ าที่พัสดุ  หัวหน้างานหารเ งินและพัสดุ  
ผู้อ านวยการกองกลาง และผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ  (มีการ
ก ากับตรวจสอบ) การสืบราคาจัดหาผู้ค้า ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการ
ค้นหาราคาจาก Internet และจากผู้ค้าหลายๆ รายเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเมื่อได้ราคาแล้ว จัดส่งใบเสนอราคาให้
หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง  (มีการตัดสินใจเอง
อย่างอิสระ) จัดท าตารางเปรียบเทียบการเสนอราคาของผู้ค้าเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดท าสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและพิจารณาลงนาม 
(มีการก ากับตรวจสอบ) ติดต่อประสานงานกับผู้ค้าที่ได้รับการ
พิจารณานัดท าสัญญาก าหนดวันส่งมอบ  เมื่อผู้ค้าส่งมอบพัสดุ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องออกใบตรวจรับและใบเบิก
พร้อมทั้งนัดกรรมการตรวจรับ และเบิกพัสดุ ถ่ายรูปติดรหัสพัสดุ
หากเป็นรายการครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต ากว่าเกณฑ์ เพื่อเป็น
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นข้อมูลในการบันทึกใน
ทะเบียนพัสดุที่จัดเก็บข้อมูลในระบบ Microsoft Excel แยกเป็น
ปีงบประมาณเป็นการควบคุมพัสดุ และจัดท าบันทึกการเบิกจ่าย
ส่งให้งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ค้าต่อไป (มีคุณภาพของ
งานและความยุ่งยากซับซ้อน) นอกจากนี้ผู้และผู้ปฏิบัติจะเก็บ
ส าเนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดเก็บแยกตามคณะ/หนว่ยงาน 
เงินงบประมาณ และเงินรายได้ เป็นหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ (มี
คุณภาพของงาน)  

 
        ชิ้นงาน : งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง  ใน

ระบบ e-GP 
         การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล

การจัดซื้อ/จ้าง  ในระบบ e-GP  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุต้องถือปฎิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุพ .ศ.  2535 และที่แก้ ไข เพิ่ม เติม  และระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 
แล้วแต่กรณี (มีความหลากหลาย) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  โดยก าหนดให้ส่วนราชการ ต้องจัดท าเอกสารการ

ครบถ้วน หรือ หากตรวจพบว่ารายละเอียดไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
ส่งเอกสารคืนให้ต้นเรื่องด าเนินการแก้ไข โดยผู้ปฏิบัติจะเขียน
รายละเอียดที่ต้องแก้ไขในกระดาษแนบไปให้เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดซ้ า (มีการตัดสินใจเองอย่างอิสระ)  จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัด
จ้างจากคณบดี โดยผ่านการหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างาน
หารเงินและพัสดุ ผู้อ านวยการกองกลาง และผู้ช่วยอธิการฝ่าย
กิจการพิเศษ  (มีการก ากับตรวจสอบ) การสืบราคาจัดหาผู้ค้า ผู้
ปฏิบัติได้ด าเนินการค้นหาราคาจาก Internet และจากผู้ค้า
หลายๆ รายเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเมื่อได้ราคาแล้ว 
จัดส่งใบเสนอราคาให้หน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง  (มี
การตัดสินใจเองอย่างอิสระ) จัดท าตารางเปรียบเทียบการเสนอ
ราคาของผู้ค้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
และพิจารณาลงนาม (มีการก ากับตรวจสอบ) ติดต่อประสานงาน
กับผู้ค้าที่ได้รับการพิจารณานัดท าสัญญาก าหนดวันส่งมอบ  เมื่อ
ผู้ค้าส่งมอบพัสดุด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องออกใบตรวจ
รับและใบเบิกพร้อมทั้งนัดกรรมการตรวจรับ และเบิกพัสดุ 
ถ่ายรูปติดรหัสพัสดุหากเป็นรายการครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต ากว่า
เกณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นข้อมูลใน
การบันทึกในทะเบียนพัสดุที่จัดเก็บข้อมูลในระบบ Microsoft 
Excel แยกเป็นปีงบประมาณเป็นการควบคุมพัสดุ และจัดท า
บันทึกการเบิกจ่ายส่งให้งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ค้า
ต่อไป (มีคุณภาพของงานและความยุ่งยากซับซ้อน) นอกจากนี้ผู้
และผู้ปฏิบัติจะเก็บส าเนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดเก็บ
แยกตามคณะ/หน่วยงาน เงินงบประมาณ และเงินรายได้ เป็น
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ (มีคุณภาพของงาน)  

 
        ชิ้นงาน : งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง  ใน

ระบบ e-GP 
         การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล

การจัดซื้อ/จ้าง  ในระบบ e-GP  ในการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง
พัสดุต้องถือปฎิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ไมค่วร Copy 

งานเดิมซ้ายมือ 

มาเป็นงานใหมข่วามือ 

ให้เขียนงานในระดบั 

ช านาญการที่เรายงั 

ไมไ่ด้ปฏิบตัิ 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

จดซื้อจดัจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ  ์ทุกขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ ดังกล่าว (มีการก ากับตรวจสอบ) ซึ่งในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจัางในระบบ e- GP ถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่ง
ส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติงานคู่ขนานกันไปทั้ง 2 ส่วนจนจบ
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติได้จัดท าเอกสาร
การจัดซื้อจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นนตอนซึ่งผ่านการ
อนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้อง
บันทึ กข้ อมู ล เ อกสารการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง  ผ่ านระบบทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  เรียกว่า ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ e - GP) ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเผยแพร่บน
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ค้าหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาดูข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วยิ่งข้ึน (มีคุณภาพของงานและความยุ่งยาก
ซับซ้อน)   เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ต้องท างานผ่าน
ระบบ Internet โดยผู้ปฏิบัติต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้ ที่ได้รับการ
อนุมัติแต่งตั้งจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเข้าใช้งานในระบบ
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://process.gprocurement.go.th/firshlogin.html  (มี
การก ากับตรวจสอบ) จะเห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP 
เป็นการด าเนินการผ่านระบบ Internet  ท าให้การท างานประสบ
ปัญหามากมายหลายอย่าง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร หาก
มีการเข้าใช้งานในระบบพร้อมๆ กัน หลายหน่วยงาน ก็จะท าให้
เข้าระบบได้ช้าหรือไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติใช้
วิธีการโดยเข้าตรวจสอบระบบบ่อย ๆ เพื่อให้สามารถเข้า
ด าเนินการในระบบได้ทันที  อีกท้ัง ระบบดังกล่าวยังมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการได้อย่างสูงสุด ดังนั้น ผู้
ปฏิบัติจึ งต้องค่อยติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์  
หนังสือเวียน เพื่อจะได้ด าเนินงานถูกต้อง  (มีการตัดสินใจเอง
อย่างอิสระ) 
 
                 ชิ้นงาน : งานบันทึกข้อมูลการจดัซื้อ/จา้ง  ใน
ระบบ gfmis ผ่านระบบ web online ด้วยเงินงบประมาณของ
ทุกคณะ/หน่วยงาน 

         การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อ/จ้าง  ในระบบ gfmis ผ่านระบบ web online จัดซื้อ
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน หรือเงินจากแหล่งอื่นที่
ทางโครงการก าหนดว่าต้องด าเนินการในระบบ GFMIS ของทุก
คณะ/หน่วยงาน รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการบันทึกใน

พัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่ม เติม และระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
แล้วแต่กรณี (มีความหลากหลาย) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  โดยก าหนดให้ส่วนราชการ ต้องจัดท าเอกสารการ
จดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนสมบรูณ  ์ทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ในระเบียบฯ ดังกล่าว  (มีการก ากับตรวจสอบ ) ซึ่ งในการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจัางในระบบ e- GP ถือเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ ซึ่งส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติงานคู่ขนานกันไปทั้ง 2 
ส่วนจนจบกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติได้
จัดท าเอกสารการจัดซื้อจ้างตามระเบียบพัสดุในแต่ละขั้นนตอน
ซึง่ผ่านการอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติ
จะต้องบันทึกข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  เรียกว่า ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e - GP) ซึ่งจะ
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเผยแพร่บน
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ค้าหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาดูข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วยิ่ง ข้ึน (มีคุณภาพของงานและความ
ยุ่งยากซับซ้อน)   เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ต้อง
ท างานผ่านระบบ Internet โดยผู้ปฏิบัติต้องมีการลงทะเบียน
ผู้ใช้ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเข้า
ใ ช้ ง า น ใ น ร ะ บ บ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://process.gprocurement.go.th/firshlogin.html  
(มีการก ากับตรวจสอบ) จะเห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-
GP เป็นการด าเนินการผ่านระบบ Internet  ท าให้การท างาน
ประสบปัญหามากมายหลายอย่าง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่
เสถียร หากมีการเข้าใช้งานในระบบพร้อมๆ กัน หลายหน่วยงาน 
ก็จะท าให้เข้าระบบได้ช้าหรือไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ 
ซึ่งผู้ปฏิบัติใช้วิธีการโดยเข้าตรวจสอบระบบบ่อย ๆ เพื่อให้
สามารถเข้าด าเนินการในระบบได้ทันที  อีกท้ัง ระบบดังกล่าวยัง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการได้อย่างสูงสุด 
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติจึงต้องค่อยติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ 
หนังสือเวียน เพื่อจะได้ด าเนินงานถูกต้อง  (มีการตัดสินใจเอง
อย่างอิสระ) 
 
                 ชิ้นงาน : งานบันทึกข้อมูลการจดัซื้อ/จา้ง  ใน
ระบบ gfmis ผ่านระบบ web online ด้วยเงินงบประมาณของ
ทุกคณะ/หน่วยงาน 

         การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการบันทึก
ข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง  ในระบบ gfmis ผ่านระบบ web online 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ที่ดาวน์โหลด
จากระบบ GFMIS ปัจจุบันใช้แบบฟอร์ม บส01 V.1.00  ซึ่งการ
บันทึกในแบบฟอร์มจะมีการกรอกข้อมูล รหัสที่ได้จากการบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-GP และรหัสที่ได้จากกรมบัญชีกลางที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสทุกปีงบประมาณ (มีการก ากับตรวจสอบและ
ความยุ่งยากซับซ้อน)  รหัสในระบบ e-GP เป็นตัวเช่ือมโยงกับ
ระบบ GFMIS หากมีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ผิดพลาด จะ
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในระบบ GFMIS จะต้องกลับไปแก้ไข
ในระบบ e-GP ซึ่งจะท าให้ยุ่งยาก เสียเวลา  ผู้ปฏิบัติจึงได้บอก
กล่าว และก าชับผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 
อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการผิดพลาด (มีการตัดสินใจอย่างอิสระ)  
ส่วนรหัสอื่น ๆ เช่น รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม เป็นต้น ต้อง
เข้าไปดูในเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  เมื่อกรองข้อมูลในแบบฟอร์ม
เรียบร้อยแล้ว จะมีบันทึกข้อความน าส่งรายการเพื่อให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ ผู้อ านวยการ
กองกลาง และผู้ช่วยอธิการบิดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตรวจสอบ ก่อน
เสนอลงนามโดยผู้ลงนาม รองศาสตราจารย์ภูวดล  บุตรรัตน์ ซึ่ง
เป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ gfmis เพียงผู้เดียว (มีการ
ก ากับตรวจสอบ) เมื่อผ่านการลงนาม  ผู้ปฏิบัติต้องน าส่งข้อมูล
เข้าระบบ gfmis ผ่าน webonline  โดยการใช้ Tokenkey ที่ห้อง
งานการเงินงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานมี Tokenkey อัน
เดียวและผู้ดูแลควบคุมคือนางสาวสุศรี  วิเชียรบรรณ ไม่ประสงค์
ให้น าอุปกรณ์มาใช้ที่ห้องท างานอ่ืน และทุกครั้งท่ีเข้าระบบ gfmis 
ต้องลงช่ือผู้ใช้ในสมุดบันทึกการใช้งานทุกครั้ง   (มีการก ากับ
ตรวจสอบและยุ่งยากซับซ้อน)  เมื่อด าเนินการในระบบ gfmis  
ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติจะพิมพ์รายงานการน าส่งและ
รายงานการตรวจรับพัสดุทุกครั้งและเก็บส าเนาไว้ในแฟ้มข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ gfmis เป็นหลักฐานเพื่อรอการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ (มีคุณภาพของ
งาน) 

 
 
ชิ้นงาน : งานจัดท ารายงานค่าเสื่อมประจ าปี 

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน หรือเงินจาก
แหล่ งอื่ นที่ ท า ง โครงการก าหนดว่ าต้ อ งด า เนินการ ใน
ระบบ GFMIS ของทุกคณะ/หน่วยงาน รับเอกสารการจัดซื้อจัด
จ้างที่ผ่านการบันทึกในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติต้อง
ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม ใบสั่ง
ซื้อ/จ้าง/เ ช่า ที่ดาวน์ โหลดจากระบบ GFMIS ปัจจุบันใช้
แบบฟอร์ม บส01 V.1.00  ซึ่งการบันทึกในแบบฟอร์มจะมีการ
กรอกข้อมูล รหัสที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และ
รหัสที่ ได้จากกรมบัญชีกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสทุก
ปีงบประมาณ (มีการก ากับตรวจสอบและความยุ่งยากซับซ้อน)  
รหัสในระบบ e-GP เป็นตัวเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS หากมีการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ผิดพลาด จะท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการในระบบ GFMIS จะต้องกลับไปแก้ไขในระบบ e-GP 
ซึ่งจะท าให้ยุ่งยาก เสียเวลา  ผู้ปฏิบัติจึงได้บอกกล่าว และก าชับ
ผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อย่างรัดกุม 
เพื่อป้องกันการผิดพลาด (มีการตัดสินใจอย่างอิสระ)  ส่วนรหัส
อื่น ๆ เช่น รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม เป็นต้น ต้องเข้าไปดู
ในเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  เมื่อกรองข้อมูลในแบบฟอร์ม
เรียบร้อยแล้ว จะมีบันทึกข้อความน าส่งรายการเพื่อให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ ผู้อ านวยการ
กองกลาง และผู้ช่วยอธิการบิดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตรวจสอบ ก่อน
เสนอลงนามโดยผู้ลงนาม รองศาสตราจารย์ภูวดล  บุตรรัตน์ ซึ่ง
เป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ gfmis เพียงผู้เดียว (มี
การก ากับตรวจสอบ) เมื่อผ่านการลงนาม  ผู้ปฏิบัติต้องน าส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ gfmis ผ่าน webonline  โดยการใช้ Tokenkey 
ที่ห้องงานการเงินงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานมี Tokenkey 
อันเดียวและผู้ดูแลควบคุมคือนางสาวสุศรี  วิเชียรบรรณ ไม่
ประสงค์ให้น าอุปกรณ์มาใช้ที่ห้องท างานอื่น และทุกครั้งที่เข้า
ระบบ gfmis ต้องลงช่ือผู้ใช้ในสมุดบันทึกการใช้งานทุกครั้ง   (มี
การก ากับตรวจสอบและยุ่งยากซับซ้อน)  เมื่อด าเนินการใน
ระบบ gfmis  ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติจะพิมพ์รายงาน
การน าส่งและรายงานการตรวจรับพัสดุทุกครั้งและเก็บส าเนาไว้
ในแฟ้มข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ gfmis เป็นหลักฐานเพื่อ
รอการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
(มีคุณภาพของงาน) 
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การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการจัดท ารายงานค่า
เสื่อมประจ าปี ผู้ปฏิบัติจะต้องท าในภาพรวมของวิทยาเขตและ
และของทุกคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขต
ภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต คณะ
การบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน 
(Essand) โดยจะต้องจัดท ารายงานค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 
เสนอห้วหน้างาน งานการเงินและบัญชีและงานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกปี (มีการก ากับตรวจสอบ) ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวท าให้ทราบถึงเงินทุนภายในที่ส าคัญประเภทหนึ่ง 
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะน ามาค านวณค่าเสื่อมราคา 
เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี 
เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงินทุนจ านวนสูง แต่ใช้ได้
หลายปี เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ ได้แก่ 
อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น ยกเว้นท่ีดิน ที่ไม่คิดค่า
เสื่อมราคา เนื่องจากท่ีดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพและ
ราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา จึงต้องหักค่าเสื่อม
ราคาของการใช้เพื่อสะสมไว้ซื้อสินทรัพย์ถาวรช้ินใหม่ ค่าเสื่อม
ราคาที่สะสมไว้นี้ เมื่อยังไม่ได้น าไปซื้อสินทรัพย์ถาวรช้ินใหม่ เพื่อ
ใช้ในการวางแผนและควบคุมการบริหารงานภายในองค์กรได้ ซึ่ง
การจัดท ารายงานค่าเสื่อมในปัจจุบัน จะน าข้อมูลที่ได้จากระบบ 
MIS ของมหาวิทยาลัยมาจัดท าในระบบ Microsoft Excel โดยใช้
สูตรการการค านวนค่าเสื่อมเป็นเครื่องมือช่วยจัดท า (มีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่งยากซัพซ้อน) หากมีรายการเพิ่มขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งอาจส่งผลให้รายงานเกิดความ
ผิดพลาด ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบและแก้ไขสูตรอีกครั้ง  (มีการ
ตัดสินใจเองอย่างอิสระ) นอกจากนี้รายกงานค่าเสื่อมราคาได้
จัดเก็บแยกเป็นปีงบประมาณ ในแฟ้มค่าเสื่อมประจ าปี  ซึ่ง
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชย์
สูงสุดได้ (มีคุณภาพงาน) 

 
 
ชิ้นงาน :  งานเบิกจ่ายพัสดุส านักงานอธิการบดี (สต๊อก) 

         การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการเบิกจา่ยพัสดุ
ส านักงานอธิการบดี (สต๊อก) ผู้ปฏิบตัิไดด้ าเนินการตั้งแต่การ

 
ชิ้นงาน : งานจัดท ารายงานค่าเสื่อมประจ าปี 
การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการจัดท ารายงานค่า

เสื่อมประจ าปี ผู้ปฏิบัติจะต้องท าในภาพรวมของวิทยาเขตและ
และของทุกคณะ/หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดีวิทยา
เขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสห
วิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอัน
ดามัน (Essand) โดยจะต้องจัดท ารายงานค่าเสื่อมประจ าปี
งบประมาณ เสนอห้วหน้างาน งานการเงินและบัญชีและงาน
แผนและประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี (มีการก ากับตรวจสอบ) 
ซึ่งรายงานดังกล่าวท าให้ทราบถึงเงินทุนภายในที่ส าคัญประเภท
หนึ่ง สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะน ามาค านวณค่าเสื่อม
ราคา เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่
ละปี เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงินทุนจ านวนสูง 
แต่ใช้ได้หลายปี เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใ ช้ 
ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น ยกเว้นท่ีดิน ที่
ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ ไม่มีการ
เสื่อมสภาพและราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา 
จึงต้องหักค่าเสื่อมราคาของการใช้เพื่อสะสมไว้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
ช้ินใหม่ ค่าเสื่อมราคาที่สะสมไว้นี้ เมื่อยังไม่ได้น าไปซื้อสินทรัพย์
ถาวรช้ินใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการบริหารงาน
ภายในองค์กรได้ ซึ่งการจัดท ารายงานค่าเสื่อมในปัจจุบัน จะน า
ข้อมูลที่ได้จากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยมาจัดท าในระบบ 
Microsoft Excel โดยใช้สูตรการการค านวนค่ าเสื่อมเป็น
เครื่องมือช่วยจัดท า (มีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซัพซ้อน) หาก
มีรายการเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งอาจ
ส่งผลให้รายงานเกิดความผิดพลาด ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบและ
แก้ไขสูตรอีกครั้ง (มีการตัดสินใจเองอย่างอิสระ) นอกจากนี้
รายงานค่าเสื่อมราคาได้จัดเก็บแยกเป็นปีงบประมาณ ในแฟ้มค่า
เสื่อมประจ าปี ซึ่งผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ให้เกิดประโยชย์สูงสุดได้ (มีคุณภาพงาน) 

 
 
ชิ้นงาน :  งานเบิกจ่ายพัสดุส านักงานอธิการบดี (สต๊อก) 
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ส ารวจความต้องการใช้จากบุคลากรว่าต้องการใช้วัสดสุ านักงาน
อะไรบ้าง ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มส ารวจ เมื่อได้ข้อมูลรายการ
วัสดุจากบุคลากรแล้ว ผู้ปฏิบตัไิด้ด าเนินการรวบรวมตรวจสอบ
ความต้องการใช้วัสดุว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่หน่วยงานต้องการใช้
ร่วมกันมากและบ่อยทีสุ่ด เมื่อได้รายการแล้วก็ด าเนินการจัดหา
เขียนขอด าเนินการจัดซื้อเสนอหัวหน้าเพื่ออนุมัติรายการวสัดุที่
ต้องการจัดซื้อเข้ามาไว้บริการในสต๊อกส านักงาน และด าเนินการ
ตามระเบียบกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อ (มีการก ากับ
ตรวจสอบ) แต่ถ้าหากเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะงานก็
จะแจ้งให้หน่วยงานนั้นด าเนินการจัดซื้อเอง (มีการตัดสินใจเอง
อย่างอิสระ) ปัจจุบันสต๊อกส านักงาน มีรายการวัสดโุดยแบ่งเป็น 2 
แหล่งเงิน คือ วัสดุที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณ มจี านวน 131 
รายการ และจัดซื้อด้วยเงินรายได้ จ านวน 54 รายการ  
(หลากหลาย)  โดยผู้ปฏิบัติจดัเก็บวัสดุแยกตามประเภท และแหล่ง
เงิน วางไว้บนเพื่อสะดวกในการให้บริการ และมีการควบคุมวสัดุ
โดยการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทุกครั้งท่ี
มีการจัดซื้อ (มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนและมีคุณภาพ
ของงาน)     สต๊อกส านักงานอยู่ที่ช้ัน 4 ตึกส านักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเกต็ เปิดให้บริการอาทติย์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ 
และวันศุกร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. การเบิกวัสดุไปใช้บุคลากร
ต้องเขียนรายการเบิกในแบบฟอรม์เบิกวัสดุส านักงานและมีการ
อนุมัติจากหัวหน้างานแล้วเท่าน้ัน ผู้ปฏิบัติจึงจะด าเนินการ
เบิกจ่ายวัสดุได้ (มีการก ากับตรวจสอบ) เมื่อมีการเบิกวัสดผุู้ปฏิบตัิ
จะต้องน าข้อมูลมาบันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อตัด
จ่ายวัสด ุและมีการนับวัสดุคงเหลอืประจ าเดือน เพื่อเป็นข้อมลูใน
การด าเนินการจัดซื้อไม่ให้วัสดุขาดสต๊อก นอกจากน้ีประจ าปีมี
การแต่งตั้งกรรมการตรวจนับวัสดจุากเจ้าหน้าที่ตา่งหน่วยงานร่วม
ตรวจนับ และจดัท ารายงานวัสดุคงเหลือแจ้งให้หัวหน้า และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ (มีคุณภาพงาน) 

   
          ชิ้นงาน : งานตรวจสอบทรัพย์สินบุคลากรลาออกจาก
ราชการ 

การปฏิบัติงาน :  งานที่ปฏิบัติในการตรวจสอบทรัพย์สิน
บุคลากรลาออกจากราชการ ตามหนังสือแบบตรวจสอบหนี้สิน 
และการครอบครองทรัพย์สิน ของงานบุคคลแจ้งการลาออกจาก
ราชการ เกษียณอายุราชการ หมดวาระการด ารงต าแหน่ง โดยผู้
ปฏิบัติได้ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูลการเบิกพัสดุจาก
ทะเบียนพัสดุซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ Microsoft Excel 
แยกตามปีงบประมาณมีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2520- 2558 เมื่อผู้
ปฏิบัติได้รับเอกสารการลาออกจากราชการจากงานบุคคล ผู้
ปฏิบัติต้องตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ผู้ลาออก หรือเกษียณอายุ

         การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุ
ส านักงานอธิการบดี (สต๊อก) ผู้ปฏิบัตไิดด้ าเนินการตั้งแต่การ
ส ารวจความต้องการใช้จากบุคลากรว่าต้องการใช้วัสดสุ านักงาน
อะไรบ้าง ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มส ารวจ เมื่อได้ข้อมลู
รายการวสัดุจากบุคลากรแล้ว ผู้ปฏิบัตไิดด้ าเนินการรวบรวม
ตรวจสอบความต้องการใช้วัสดุว่ามีวัสดุอะไรบา้งที่หน่วยงาน
ต้องการใช้ร่วมกันมากและบ่อยทีสุ่ด เมื่อไดร้ายการแล้วก็
ด าเนินการจัดหาเขียนขอด าเนินการจัดซื้อเสนอหัวหน้าเพื่อ
อนุมัติรายการวัสดุที่ต้องการจดัซือ้เข้ามาไว้บริการในสต๊อก
ส านักงาน และด าเนินการตามระเบียบกระบวนการขั้นตอนการ
จัดซื้อ (มีการก ากับตรวจสอบ) แต่ถ้าหากเป็นวัสดุที่ใช้
เฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะงานก็จะแจ้งให้หน่วยงานนั้น
ด าเนินการจัดซื้อเอง (มีการตัดสนิใจเองอย่างอิสระ) ปัจจุบันส
ต๊อกส านักงาน มีรายการวัสดุโดยแบ่งเป็น 2 แหล่งเงิน คือ วัสดุที่
จัดซื้อจากเงินงบประมาณ มีจ านวน 131 รายการ และจัดซื้อด้วย
เงินรายได้ จ านวน 54 รายการ  (หลากหลาย)  โดยผู้ปฏิบตัิ
จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท และแหล่งเงิน วางไว้บนเพื่อสะดวก
ในการให้บริการ และมีการควบคมุวัสดโุดยการบันทึกข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทุกครั้งท่ีมีการจัดซื้อ  (มีขั้นตอน
การท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนและมคีุณภาพของงาน)  แต่อาจมี
การน าโปรแกรม Microsoft Access เข้ามาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและสามารถเรียกรายงานได้ทันทีที่มี
ผู้แจ้งความประสงคต์้องการใช้ข้อมูล (มีการตดัสินใจเองอย่าง
อิสระ)  สต๊อกส านักงานอยู่ที่ช้ัน 4 ตึกส านักงานอธิการบดีวิทยา
เขตภูเกต็ เปิดให้บริการอาทิตยล์ะ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ 
และวนัศุกร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. การเบิกวัสดไุปใช้บุคลากร
ต้องเขียนรายการเบิกในแบบฟอรม์เบิกวัสดุส านักงานและมีการ
อนุมัติจากหัวหน้างานแล้วเท่าน้ัน ผู้ปฏิบัตจิึงจะด าเนินการ
เบิกจ่ายวัสดุได้ (มีการก ากับตรวจสอบ) เมื่อมีการเบิกวัสดุผู้
ปฏิบัติจะต้องน าข้อมูลมาบันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel 
เพื่อตัดจ่ายวสัดุ และมีการนับวัสดุคงเหลือประจ าเดือน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการด าเนินการจดัซื้อไม่ให้วัสดุขาดสต๊อก นอกจากน้ี
ประจ าปมีีการแต่งตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุจากเจ้าหน้าท่ีตา่ง
หน่วยงานร่วมตรวจนับ และจัดท ารายงานวัสดคุงเหลือแจ้งให้
หัวหนา้ และหน่วยงานที่เกีย่วข้องตรวจสอบ (มีคณุภาพงาน) 

   
          ชิ้นงาน : งานตรวจสอบทรัพย์สินบุคลากรลาออกจาก
ราชการ 

การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการตรวจสอบทรัพย์สิน
บุคลากรลาออกจากราชการ ตามหนังสือแบบตรวจสอบหนี้สิน 
และการครอบครองทรัพย์สิน ของงานบุคคลแจ้งการลาออกจาก
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ราชการเข้ารับราชการจนถึงวันสิ้นสุด หากมีรายช่ือเบิกพัสดุจะดึง
ข้อมูลรายการเบิกพัสดุบันทึกในแบบฟอร์มรายการเบิกพัสดุ  
(หลากหลายและยุ่งยากซับซ้อน) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ระบบ 
Microsoft Excel ทีผู่้ปฏิบัติสร้างเองเพื่อต้องการแจงรายละเอียด
การเบิกพัสดุให้ง่ายต่อการตรวจสอบ(มีการตัดสินใจเองอย่าง
อิสระ) และจัดส่งแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดการเบิกพัสดุให้
บุคลากรที่ลาออกตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุให้บุคคลอื่นดูแล
และครอบครองพัสดุแทน  โดยจะงเอกสารให้บุคลกรที่ลาออกทาง 
Mail  และส่งผ่านทางงานธุรการกลาง และได้มีการส าเนาแจ้ง 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้างานการเงินทราบ ทาง Mail 
ทุกครั้ง เพื่อแจ้งความคืบหน้าของงาน (มีการตัดสินใจเองอย่าง
อิสระ) เมื่อได้รับเอกสารการส่งมอบพัสดุที่มีการส่งมอบเรียบร้อย
แล้วน าเสนอหัวหน้าเจ้าที่พัสดุตรวจสอบ  (มีการก ากับตรวจสอบ) 
แล้วผู้ปฏิบัติจะเก็บส าเนาการส่งมอบพัสดุไว้เป็นหลักฐานการส่ง
มอบส่วนฉบับจริงส่งให้งานบุคคลด าเนินการต่อไป ส่วนส าเนาจะ
ใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็น
ปัจุบัน เพื่อความถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และคณะ/หน่วยงาน ส่วนส าเนาเอกสาร
เข้าแฟ้มการตรวจสอบหนี้สินและทรัพย์สินครอบครองโดยเก็บ
แยกตามคณะ/หน่วยงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา 
เพื่อไว้บริการให้กับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล (คุณภาพงาน)                           
        
 
        
 

ราชการ เกษียณอายุราชการ หมดวาระการด ารงต าแหน่ง โดยผู้
ปฏิบัติได้ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูลการเบิกพัสดุจาก
ทะเบียนพัสดุซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ Microsoft Excel 
แยกตามปีงบประมาณมีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2520- 2558 เมื่อผู้
ปฏิบัติได้รับเอกสารการลาออกจากราชการจากงานบุคคล ผู้
ปฏิบัติต้องตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ผู้ลาออก หรือเกษียณอายุ
ราชการเข้ารับราชการจนถึงวันสิ้นสุด หากมีรายช่ือเบิกพัสดุจะ
ดึงข้อมูลรายการเบิกพัสดุบันทึกในแบบฟอร์มรายการเบิกพัสดุ  
(หลากหลายและยุ่งยากซับซ้อน) เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ระบบ 
Microsoft Excel ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ร้ า ง เ อ ง เ พื่ อ ต้ อ ง ก า ร แ จ ง
รายละเอียดการเบิกพัสดุให้ง่ายต่อการตรวจสอบ(มีการตัดสินใจ
เองอย่างอิสระ) และจัดส่งแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดการเบิก
พัสดุให้บุคลากรที่ลาออกตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุให้บุคคล
อื่นดูแลและครอบครองพัสดุแทน  โดยจะงเอกสารให้บุคลกรที่
ลาออกทาง Mail  และส่งผ่านทางงานธุรการกลาง และได้มีการ
ส าเนาแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้างานการเงินทราบ 
ทาง Mail ทุกครั้ง เพื่อแจ้งความคืบหน้าของงาน (มีการตัดสินใจ
เองอย่างอิสระ) เมื่อได้รับเอกสารการส่งมอบพัสดุที่มีการส่งมอบ
เรียบร้อยแล้วน าเสนอหัวหน้าเจ้าที่พัสดุตรวจสอบ  (มีการก ากับ
ตรวจสอบ) แล้วผู้ปฏิบัติจะเก็บส าเนาการส่งมอบพัสดุไว้เป็น
หลักฐานการส่งมอบส่วนฉบับจริงส่งให้งานบุคคลด าเนินการ
ต่อไป ส่วนส าเนาจะใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
ฐานข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจุบัน เพื่อความถูกต้อง สามารถ
น าข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และ
คณะ/หน่วยงาน ส่วนส าเนาเอกสารเข้าแฟ้มการตรวจสอบ
หนี้สินและทรัพย์สินครอบครองโดยเก็บแยกตามคณะ/
หน่วยงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา เพื่อไว้บริการ
ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล (คุณภาพงาน)     

 
       ชิ้นงาน : ศึกษาเรียนรูโ้ปรแกรม Microsoft Access  
       การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้
โปรแกรม Microsoft Access ผู้ปฏิบัติจะต้องท าการศึกษา
ระบบต่างๆ ของโปรแกรม อย่างละเอียด และเข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อสามารถน าโปรแกรมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพัสดุ (ยุ่งยาก
ซับซ้อน) และประสานงานพร้อมให้ข้อมูลแก่ผูจ้ัดท าโปรแกรม
ส าเรจ็รูป Microsoft Access (มีการตัดสินใจอย่างอิสระ) 
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลพัสดุและรายงานข้อมูลพัสดุเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง สามารถน าข้อมลูมาใช้ให้เป็นประโยชน์แกผู่้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ท้ังผู้บริหาร คณะ/หน่วยงานภายในและภายนอก เพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุให้มี

เป็นงานใหมใ่นระดบั

ช านาญการท่ีจะเพิ่มขึน้ 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ประสิทธิผล (งานมีคณุภาพ) และเป็นข้อมูล หลักฐานต่างๆ ใน
การตรวจสอบไว้บริการ (มีการก ากับตรวจสอบ)  

                        
 

 


