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คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคู่มือที่
เรียบเรียงขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความรู้ถ่ายทอดเป็นเอกสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ โดยได้น าระบบฐานข้อมูลวัสดุมาใช้ เพ่ือการพัฒนาและลดระยะเวลาการท างาน 
เกี่ยวกับการด าเนินการควบคุมวัสดุคงคลัง การเก็บรักษา การลงบัญชีเบิกจ่าย การตรวจสอบการ
รายงานผล โดยหวังใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน การสอนงาน นอกจากนี้ยังรวบรวมปัญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งแกบุ่คลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้ทีส่นใจต่อไป 
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สารบัญภาพ             จ 
บทที่  ๑  บทน า 

๑.๑  ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ        ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์            ๒ 
๑.๓  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          ๒ 
๑.๔  ขอบเขตการจัดท าคู่มือ          ๒ 
๑.๕  ค าจ ากัดความเบื้องต้น          ๓ 

บทที ่ ๒  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒.๑  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง        ๔ 
๒.๒  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย      ๖ 
๒.๓  โครงสร้างการบริหารจัดการ         ๙ 

บทที่  ๓  หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและเงื่อนไข 
๓.๑  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ      ๑3 
๓.๒  วธิีการปฏิบัติงานพัสดุ        ๑5 
๓.๓  ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flowchart)      19 
๓.๔  เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน   ๒1 

บทที่  ๔  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
๔.๑  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน       ๒2 
๔.๒  แผนปฏิบัติงานพัสดุ        ๓1 
๔.๓  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง      ๓4 
๔.๔  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังในรูปแบบ Flowchart   ๔9 
๔.๕  วธิีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ     ๕3 
๔.๖  วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      ๕9 
๔.๗  ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      60 
๔.๘  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน       ๖5 
๔.๙  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ      ๖9 
๔.๑๐  จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน     70 
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บทที่  ๕  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
๕.๑  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       ๗3 
๕.๒  ข้อเสนอแนะ         ๗6 
๕.๓  งานวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา     ๗7 

เอกสารอ้างอิง           ๘5 
ภาคผนวก            

ก  แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ        88 
ข  ตัวอย่างการเขียนใบเบิกวัสดุ        90 
ค  ตัวอย่างแบบบัญชีคุมวัสดุ        92 
ง  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ    94 
จ  คู่มือวัสดุเพื่อเบิกจ่าย         97 
ฉ  ตัวอย่างรายงานการเบิก-จ่ายวัสดุ               101 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี           หน้า 
 

๔.๑  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์     23 
๔.๒  กิจกรรม ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 
  และระยะเวลาในการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์      ๒๖ 
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๔.๔  แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2      ๓1 
๔.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง      ๔9 
๔.๖  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง ในระบบฐานข้อมูลวัสดุ   ๕2 
๔.๗  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    60 
๔.๘  ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    ๖1 
๔.๙  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   ๖2 
๔.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   ๖2 
๔.๑๑  ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของ นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์  
  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙        ๖3 
๔.๑๒  ผลการจัดท า KPI โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙    ๖4 
๔.๑๓  การปฏิบัติงานการพัสดุตามวงจร PDCA       ๖6 
๕.๑  ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน     ๗3 
๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕60 - มีนาคม  ๒๕๖1   ๗7 
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๒.๑  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        ๑๐ 
๒.๒  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        ๑๑ 
๒.๓  โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ๑๒ 
๒.๔  โครงสร้างกลุ่มงานพัสดุ         ๑๓ 
๓.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flowchart)       19 
๔.๑ หน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์      ๓5 
๔.๒ หน้าจอ ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์      ๓5 
๔.๓ หน้าจอ “รายการวัสดุ”         ๓6 
๔.๔ หน้าจอ “ระบบซื้อเข้า”         ๓7 
๔.๕ รายละเอียดของวัสดุซื้อมาที่ถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูล     ๓8 
๔.๖ รายละเอียดของรายการที่ต้องบันทึกของวัสดุที่ซื้อมา     ๓9 
๔.๗ รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและราคาของวัสดุที่บันทึกข้อมูลแล้ว    ๓9 
๔.๘ หน้าจอ“ระบบซื้อเข้า” เพ่ือเพ่ิมชื่อร้านเข้าในระบบฐานข้อมูล    40 
๔.๙ หน้าจอ “ซื้อจากร้าน” จะมีรายละเอียดให้กรอกเกี่ยวกับร้านที่ต้องการเพ่ิม   40 
๔.๑๐ การลบข้อมูลที่ผิดพลาด          ๔1 
๔.๑1 การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด        ๔1 
๔.๑2 การบันทึกแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด        ๔2 
๔.๑3 หน้าจอ “ระบบเบิกจ่าย”        ๔3 
๔.๑4 หน้าจอ “รายงาน”         ๔4 
๔.๑5 การกดเลือกชื่อรายการวัสดุเพ่ือดูรายงานเฉพาะราย     45 
๔.๑6 รายงานการเบิก–จ่ายวัสดุเฉพาะรายการ        ๔5 
๔.๑7 ปรากฏแถบสีในรายการวัสดุที่มีจ านวนลดน้อยลง      ๔6 
๔.๑8 การพิมพ์รายงานการเบิก–จ่ายวัสดุ       ๔6 
๔.๑9 หน้าจอ “ระบบฐานข้อมูลบุคลากร”       ๔7 
๔.20 หน้าจอ ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล        ๔7 
๔.๒1 เมนู “จัดการข้อมูลส่วนตัว”        ๔8 
๔.๒2 รายงานการเบิก–จ่ายวัสดุของบุคลากรรายบุคคล      ๔8 
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บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ  

งานพัสดุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการประสานงานเกี่ยวการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ 
รวมทั้งการเก็บรักษาวัสดุให้ปลอดภัย เป็นหมวดหมู่ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ 
แก่คณาจารย์ และบุคลากรในคณะ งานพัสดุจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานการเรียนการสอน 
งานวิจัย ตลอดจนงานโครงการต่าง ๆ และมีความส าคัญต่อการด าเนินงานและการบริหารงานของ
หน่วยงานอย่างมาก ผู้จัดท าพยายามปฏิบัติงานพัสดุนี้ ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ การปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มี
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗–ปัจจุบัน โดยที่ผ่าน
มาได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม และให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความส าคัญและมี
การตรวจสอบการควบคุมวัสดุคงคลัง การลงบัญชีควบคุมวัสดุ พร้อมทั้งการรายงานยอดวัสดุคงเหลือ 
โดยจะตรวจสอบทุกสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น การปฏิบัติงานพัสดุจึงต้องรัดกุม ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ผู้จัดท าตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องด าเนินงานพัสดุให้ได้ตามเป้าประสงค์ มีการควบคุมที่
ถูกต้อง ลดปัญหาความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก  

การควบคุมวัสดุคงคลัง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานพัสดุ เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนวัสดุ 
ที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ การจัดท าบัญชีเพ่ือควบคุมวัสดุ การจ าแนกประเภท พร้อมทั้งให้มี
หลักฐานการรับจ่ายวัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีไว้ เพ่ือประกอบการตรวจสอบ และใช้เป็นข้อมูลทาง 
การบริหารการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป นอกจากนี้การควบคุมวัสดุคงคลังยังเกี่ยวข้อง
กับการเก็บดูแล การบ ารุงรักษาวัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และยังท าให้ทราบถึงจ านวน
วัสดุที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องแน่นอน ตลอดจนลดปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
การควบคุมวัสดุคงคลังถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของงานพัสดุ เพราะหากมีการจัดหาวัสดุต่าง ๆ 
แล้วไม่มีการควบคุมที่ดีพออาจท าให้วัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ทราบจ านวนที่ชัดเจน การให้บริการจะ
เป็นไปด้วยความล่าช้า เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้ การปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังที่ผ่าน 
มีการควบคุมแบบระบบมือ ท าให้เกิดความเสี่ยงและเกิดปัญหาในการควบคุมวัสดุ เช่น จ านวนวัสดุ
คงเหลือจริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี วัสดุเกิดการสูญหายอย่างไม่ทราบสาเหตุ ตรวจสอบได้ยาก 
เอกสารสูญหาย ไม่สามารถบอกปริมาณการสั่งซื้อตามความต้องการได้ ท าให้เกิดความยุ่งยากและ
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันงานพัสดุได้มีการจัดท าและน าระบบฐานข้อมูลวัสดุ มาใช้ในการ
ควบคุมวัสดุ โดยได้ออกแบบร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีวิธีการที่เป็นระบบระเบียบชัดเจน



๒ 
 

ท าให้การด าเนินงานการควบคุมวัสดุคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
การปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังโดยใช้ระบบฐานวัสดุ จะเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จ าเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
“การควบคุมวัสดุคงคลัง” งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มตั้งแต่ การ
ไดม้า การเก็บรักษา การลงบัญชี การเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจสอบวัสดุคงคลัง และการรายงานผลให้แก่
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่สนใจในงานพัสดุน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้  

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑.๒.๑ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานพัสดุ 
๑.๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
๑.๒.๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัสดุเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

และคงที ่
๑.๒.๔ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมวัสดุคงคลังได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม

ระเบียบ 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑.๓.๑ ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๑.๓.๒ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และช่วยลดเวลาในการสอนงาน 
๑.๓.๓ เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งลดการบริหาร

ความเสี่ยง 
๑.๓.๔ เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
๑.๓.๕ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับหน่วยงาน

อ่ืน ในการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  
๑.๓.๖ สามารถน าคู่มือไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็น

วิทยาทานแก่ผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าคู่มือเล่มนี้ต่อไป 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะกล่าวถึงกระบวนการ ขั้นตอน และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการควบคุมวัสดุคงคลัง เริ่มตั้งแต่ การได้มา การเก็บรักษา การลงบัญชี การเบิกจ่าย
วัสดุ การตรวจสอบวัสดุคงคลัง การรายงานผลให้แก่หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยงานพัสดุได้น าระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาใช้ใน 
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การควบคุมวัสดุ โดยได้ออกแบบร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และยังได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวัสดุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบยอดวัสดุคงเหลือที่จะน ามาใช้ในหน่วยงาน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๑.๕ ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุส านักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน 
ซึ่งโดยหลักการหน่วยงานอาจรับวัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงปรับปรุงสิ้นปีก็ได้ 

กำรควบคุม หมายถึง การลงบัญชี การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การท าให้มีพัสดุ
ตามที่ต้องการ ในปริมาณท่ีต้องการ และคุณภาพที่ถูกต้อง โดยต้องให้เกิดในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้อง
ด้วย 

วัสดุคงคลัง หมายถึง สินทรัพย์หรือสินค้าต่าง ๆ เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการของ
หน่วยงาน 

กำรลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับหรือจ่ายในบัญชีหรือ
ทะเบียนโดยจ าแนกแต่ละประเภท แต่ละรายการของพัสดุ 

กำรเก็บรักษำพัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

กำรเบิกพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานต้องการใช้พัสดุแจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุ เพ่ือใช้ใน
ราชการต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

กำรจ่ำยพัสดุ  หมายถึง การที่หัวหน้าหน่วยพัสดุอนุมัติจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานที่แจ้ง 
ความประสงค์ขอเบิกพัสดุ 

เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานใน
สายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุตามที่องค์การบริหารงานบุคคลก าหนด  หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 
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บทที่ ๒ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
๒.๑ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๒.๑.๑ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สายงาน นักวิชาการพัสดุ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนักวิชาการ

พัสดุ ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
สายงานนักวิชาการพัสดุ ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๙)   

๒.๑.๑.๑ ลักษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุ การควบคุม การเบิก–จ่าย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๑.๑.๒ ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ คือ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ   
นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ   
นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ   
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 

๒.๑.๒ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  
๒.๑.๒.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.๑.๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง 
ศึกษาค้นคว้า รายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า  
การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ 

๑.๒) จัดท ารายละเอียดบัญชี ทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
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๑.๓) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อม
ใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้
พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 

๑.๔) ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 

๒) ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน

หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
๓) ด้านการประสานงาน 

๓.๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

๓.๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔) ด้านการบริการ 
๔.๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน

งานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๔.๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับ
ด้านงานพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

๒.๑.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

๒.๑.๒.๔ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 
 
 



๖ 

๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  

ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์  ในฐานะฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 
และงานวิจัยของคณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๒.๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๒.๒.๑.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุส ารองสต๊อค เพ่ือให้ได้มาใช้ในหน่วยงาน 

ตลอดจนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุ สืบราคา  
การเก็บรักษาวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจสอบ พร้อมรายงานวัสดุคงคลัง อีกทั้งเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมวดเงินงบประมาณ เงินรายได้ 
โดยใช้ระบบ UBUFMIS พร้อมระบบ e–gp (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) จัดท าลงบัญชีวัสดุ 
ควบคุม การเก็บรักษา เบิกจ่าย โดยน าระบบฐานข้อมูลวัสดุมาประยุกต์ใช้ (IT) ให้ตอบสนอง 
การท างาน ลดการใช้ทรัพยากร มีระบบที่ชัดเจน ลดระยะเวลาการท างาน โดยประสานงาน ออกแบบ 
เพ่ือสรุป/วิเคราะห์กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ขอเบิกวัสดุสามารถดูและตรวจสอบการเบิกจ่ายของ
ตนเองได ้เพ่ือความโปร่งใส 

๒.๒.๑.๒ งานจัดซื้อ 
๑) งานจัดซื้ อวัสดุทุกประเภทจากหมวดเงินงบประมาณ  เงินรายได้ 

เงินกองทุน 
๒) งานจัดซื้อวัสดุในโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการบริการวิชาการ โครงการ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓) จัดท ารายงานขอซื้อ เบิกจ่าย ทั้งในระบบ UBUFMIS พร้อมระบบ e–gp 

(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
๒.๒.๑.๓ งานจัดจ้าง 

๑) งานจัดจ้างทุกประเภทจากหมวดเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน 
๒) งานจัดซื้อจ้างในโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการบริการวิชาการ โครงการ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓) จัดท ารายงานขอจ้าง เบิกจ่ายทั้งในระบบ UBUFMIS พร้อมระบบ e–gp 

(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
๔) งานจ้างเหมาบริการบุคคล 

๒.๒.๑.๔ งานตรวจรับ 
๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
๒) ส่งมอบงาน พร้อมให้ความรู้ แนะน า ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการ 

๒.๒.๑.๕ งานควบคุมวัสดุคงคลัง 
๑) การรับวัสดุ  
๒) เก็บรักษาวัสดุในคลังที่มีความปลอดภัย 
๓) จัดหมวดหมู่ประเภทวัสดุตามประเภทการใช้งาน ความถี่การใช้ เพ่ือความ

สะดวกต่อการใช้งาน 



๗ 

๔) การเบิกจ่ายวัสดุ 
๕) การตรวจสอบวัสดุคงคลังประจ าปี พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

นับวัสดุคงเหลือประจ าปี 
๖) จัดท ารายงานวัสดุคงเหลือ รายงานต่อผู้บริหารและกองคลังมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๑.๖ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง 
๑) จัดท าสัญญาซื้อขาย ข้อตกลงซื้อ ใบสั่งซื้อ 
๒) จัดท าสัญญาจ้าง ข้อตกลงจ้าง ใบสั่งจ้าง 

๒.๒.๑.๗ การศึกษาค้นคว้า 
๑) ส ารวจคุณสมบัติของวัสดุ คุณภาพ ปริมาณ ที่จะน ามาใช้งาน 
๒) สืบราคาท้องตลาด อายุการใช้งาน ค่าเสื่อมของวัสดุที่มีผลต่อการใช้งาน 
๓) ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามาบริหารงานพัสดุ 

๒.๒.๑.๘ การบ ารุงรักษา 
๑) ดูแลบ ารุงรักษาการใช้งานลิฟต์ประจ าเดือนโดยจัดหาช่างผู้ช านาญงาน 
๒) การซ่อมแซมงานอาคาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลในเบื้องต้น 

๒.๒.๑.๙ การวิเคราะห ์
๑) จัดเก็บสถิติการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษถ่ายเอกสารขนาด 

เอ4 ปากกา ดินสอ เป็นต้น 
๒) ประเมินคุณภาพ โดยการประเมินผลจากการเก็บสถิติ การใช้ซ้ า 
๓) วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ปริมาณการใช้ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบ 

การตัดสินใจในการจัดหาวัสดุ ความคุ้มค่า ประหยัด ตลอดจนการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในปีถัดไป 

๒.๒.๑.๑๐ งานธุรการของงานพัสดุ 
๑) ออกเลขหนังสือรายงานขอซื้อ ขอจ้าง 
๒) ออกเลขหนังสือเบิกจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย 

๒.๒.๑.๑๑ การให้ค าปรึกษา 
ให้บริการด้านค าปรึกษา แนะน างานพัสดุ แก่บุคลากร อีกทั้งให้ค าปรึกษา 

แก่ผู้ที่จัดท าโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเอกสารในโครงการที่ได้รับจัดสรรจากภายใน  
และภายนอกมหาวิทยาลัย การให้ค าปรึกษาหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๒ ด้านการวางแผน 
ร่วมวางแผนการจัดท าแผนโครงการการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี การวางแผน

งบประมาณประจ าปี เพ่ือให้ได้มาตามวัตถุประสงค์และตามแผนที่วางไว้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของงาน 
จัดท าโครงการแผนการจัดซื้อตามปีงบประมาณ วิเคราะห์การใช้วัสดุ การเก็บสถิติ ฐานข้อมูล  
การรายงานสถานะใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 



๘ 

๒.๒.๓ ด้านการประสานงาน 
๒.๒.๓.๑ การประสานงานหน่วยงานภายในคณะ  

๑) งานนโยบายและแผน ด้านการด าเนินงาน และวางแผนการจัดซื้อประจ าปี  
๒) งานการเงินและบัญชี การยืมเงินทดรองจ่าย การคุมยอดขออนุมัติและ 

การเบิกจ่าย 
๓) งานสารบรรณ การออกเลขท่ีหนังสือวางฎีกาเบิกจ่าย 
๔) งานอาคารและสถานที่ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา

สุขาภิบาล การตรวจเช็ค ซ่อมแซมเบื้องต้น 
๕) งานบริหารงานบุคคล การจ้างเหมาบริการบุคคล 
๖) บุคลากรทุกคน ที่สั่งซื้อ สั่งจ้างผ่านงานพัสดุ 
๗) จัดท าผังงานการติดต่องาน Flowchart แก่ผู้มาติดต่อประสานงานให้

ทราบ ช่วยลดปัญหาความยุ่งยาก เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๘) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีแผนในการให้ความเห็นและค าแนะน า

เบื้องต้นแก่บุคลากรในหน่วยงาน (จัดอบรมให้แต่ละงานทราบขั้นตอน เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย) 

๒.๒.๓.๒ การประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
๑) งานการเงินและบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เอกสารการเบิกจ่าย

งบประมาณ การขอเพ่ิมข้อมูลหลักผู้ขาย เจ้าหนี้ 
๒) งานพัสดุกลาง การแจ้งข่าวสารและเอกสารประกาศ ปัญหาในการท างาน 
๓) งานอาคารสถานที่ส่วนกลาง แจ้งซ่อมกรณีช่างที่คณะไม่สามารถซ่อมได้ 
๔) หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ 
๒.๒.๓.๓ การประสานงานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑) คลังจังหวัด การส่งข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน
ระบบ e–gp (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 

๒) บริษัท หรือ บุคคล ที่ทางงานพัสดุได้ตกลงซื้อ/จ้าง ทุกกรณ ี
๒.๒.๔ ด้านการบริการ 

๒.๒.๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ การแก้ไข
ปัญหาแก่บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา โดยการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านงานพัสดุ   

๒.๒.๔.๒ การน าผลการอบรม สัมมนา มาเผยแพร่องค์ความรู้ โดยการ KM ในกลุ่มงาน
ระดับคณะ และ KM บนเว็บไซต์คณะ 

๒.๒.๔.๓ จัดท าคู่มือแยกประเภทหมวดวัสดุและหมวดใช้สอย การเคลียร์เอกสาร
เบิกจ่ายในโครงการ เพ่ือตอบสนองผู้จัดท าโครงการ ลดปัญหา ความเสี่ยง น าคู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์
คณะ 

 



๙ 

๒.๒.๔.๔ จัดท าคู่มือประเภทวัสดุภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ ปุ่น เพ่ือ
ประกอบการเบิกใช้เนื่องจากมีบุคลากรชาวต่างชาติ ลดปัญหาการสื่อสาร สะดวกรวดเร็วขึ้น เสนอใน
รูปแบบแผ่นพับ พร้อมรายงานผลการด าเนินการและประเมินส่วนตนที่มีการบูรณาการ และน าไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ 

๒.๒.๔.๕ จัดท าคู่มือขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุเพ่ือน ามาใช้ในหน่วยงาน ให้แก่ผู้ไม่มีความรู้ 
ลดปัญหาการท างาน การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเผยแพร่ในหน่วยงาน และน าไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ 

๒.๒.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๒.๕.๑ งานประกันคุณภาพ กรอกข้อมูลงานประกันให้สาขาวิชา 
๒.๒.๕.๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการภายในของโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในคณะและในส่วน

ของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สอนวิชาศึกษาทั่วไปใน

สาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีอาคาร 
จ านวน ๒ อาคาร ดังนี้ 

อาคารแรก คืออาคารปฏิบัติการทางภาษา มีทั้งหมด ๔ ชั้น ดังนี้ 
ชั้น ๑ เป็นพ้ืนที่ในส่วนของส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วยส านักงานเลขานุการ งานธุรการ 

งานการเงิน งานบุคลากร งานพัสดุ งานบริการเอกสาร และงานยานพาหนะ ห้องท างานคณบดี  
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ห้องพักคณาจารย์ และโรงละคร ซึ่งสามารถจัดการแสดงหรือประชุมได้ถึง 
๔๐๐ ที่นั่ง 

ชั้น ๒ เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง (Self–Access learning Center : SAC) 
ชั้น ๓ เป็นส่วนของห้องจัดการเรียนการสอน ห้องประชุม 
ชั้น ๔ เป็นห้องพักคณาจารย์ ห้องประชุม 
อาคารที่สอง คืออาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม มีทั้งหมด ๓ ชั้น ดังนี้ 
ชั้น ๑ เป็นพื้นที่ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ าโขง โครงการจัดตั้งบริษัทน าเที่ยวจ าลอง ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในโครงการฝึกทักษะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ห้องพักคณาจารย์  และที่ตั้งสโมสรนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 

ชั้น ๒ เป็นพ้ืนที่ส่วนของห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งรวมห้องบันทึกเสียงและห้องฉายวิดีทัศน์  
ห้องจัดการเรียนการสอน และห้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ 

ชั้น ๓ เป็นพื้นที่ส่วนของห้องจัดการเรียนการสอน และห้องพักคณาจารย์ 
งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ภายใต้ส านักงานเลขานุการ มีลักษณะ

งานที่ต้องรับผิดชอบด้านการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการแบ่งโครงสร้างของหน่วยงาน ดังนี้ 



๑๐ 

๒.๓.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (Organization chart)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๐ 

คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
 

ส านักงานเลขานุการ 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก งานบริหารทั่วไป 

งานบุคคล 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ 

งานวิชาการ 

งานการเงินและพัสด ุ

งานบรรณารักษ์ 

งานแผนและนโยบาย 

งานสารสนเทศและ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

 

งานประกันคุณภาพ 

งานอาคารและสถานที ่

งานวิเทศสัมพันธ ์

งานสารบรรณ 

งานกิจการนกัศึกษา 

งานวิจัย/งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ 
งานบริการวิชาการ 



๑๑ 

๒.๓.๒ โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ( Administration chart) 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

ภาพที่ ๒.๒  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและแผน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย รองคณบดีฝ่าย หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 
 

รองคณบดฝี่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

ผู้แทนคณาจารย์ 

ผู้แทนคณาจารย์(๑) ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
 

สังคมศาสตร์ 
 

มนุษยศาสตร์ 
 

ผู้แทนคณาจารย์(๒) 

๑๑ 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
การศึกษา 



๑๒ 

๒.๓.๓ โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๓  โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สรุศักดิ์  ค าคง 
คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   
รองคณบดฝี่ายบริหารและแผน 

นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ

นายมงคลชัย  ล้อมวงษ ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบตัิการ 



๑๓ 
 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิานและเงื่อนไข 

 
การควบคุมวัสดุคงคลัง เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานพัสดุ เมื่อมีการได้มาของวัสดุ 

นั้น ๆ ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจสอบ พร้อมทั้ง 
การรายงานการมีอยู่จริงของวัสดุเหล่านั้น และเพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการของหน่วยงาน  
อีกทั้งเป็นการควบคุมที่ถูกต้อง พร้อมทั้งลดปัจจัยความเสี่ยง และยังใช้เป็นข้อมูลทางการบริหาร
เกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในเรื่องการเก็บดูแลบ ารุงรักษา
พัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการ
น าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลวัสดุ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบ และได้มีการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองการใช้งาน และเป็นปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น  

 
๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน หรือ กฎ ระเบียบ  

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพัสดุต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการพัสดุ  
ที่ก าหนดขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุ และการจัดการพัสดุที่ใช้ในส่วนราชการ เพ่ือความคุ้มค่าในการใช้ 
ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน  
นอกจากนี้ยังจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุแต่ละครั้งที่ได้ด าเนินการ เริ่มต้นตั้งแต่
กระบวนการจัดหาพัสดุจนได้พัสดุนั้นมาใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของส่วนราชการ โดยการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึก
หลักฐานในการด าเนินการ พร้อมทั้งระบุ เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ส าคัญไว้ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมพัสดุ มีรายละเอียด ดังนี้ (กรมบัญชีกลาง, ๒๕๖๐) 

 
หมวด ๙ 

การบริหารพัสดุ 
ส่วนที่ ๑ 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของ

ทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช่บังคับกับงานบริหาร งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



๑๔ 
 
การเก็บและการบันทึก 

ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม

ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้
ประกอบด้วย 

ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนต้องตรงตามบัญชีหรือ

ระเบียบ 
การเบิกจ่ายพัสดุ 

ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ

ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๑๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบด้วย 

 
ส่วนที่ ๓ 

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา 

ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อม
บ ารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานโดยเร็ว 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ
หัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตาม
ความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่าน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันท าการ 
นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 



๑๕ 
 

เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ๑ ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมส่งส าเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๒๑๓ และ
ปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 
 
๓.๒ วิธีการปฏิบัติงานพัสด ุ

๓.๒.๑ การจัดท าใบขอซื้อ 
๓.๒.๑.๑ บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ จ้างท าวัสดุ จัดท าใบ

ขอซื้อ ขอจ้าง โดยระบุข้อความหลัก ๆ ดังนี้ 
๑) เหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องใช้ 
๒) วันที่ที่จ าเป็นต้องใช้   
๓) รายการวัสดุ 
๔) ปริมาณวัสดุแต่ละรายการ  
๕) ราคาโดยประมาณ (กรณีไม่ทราบราคาไม่ต้องระบุก็ได้) 
๖) ลงชื่อผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง  

๓.๒.๑.๒ ผู้ขอซื้อน าใบขอซื้อ เสนอหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้างาน เพ่ือพิจารณา 
ความจ าเป็นเบื้องต้นในหลักการ  

๓.๒.๒ การจัดท าใบรายงานขอซื้อ 
๓.๒.๒.๑ งานแผนท าการควบคุมงบประมาณ น าส่งเอกสารขอซื้อที่ฝ่ายพัสดุ  
๓.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่  จัดท ารายงานขอจัดซื้อ–จัดจ้าง โดยจัดท ารายงานผ่านระบบ 

UBUFMIS ระบบ e–gp (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ทั้งนี้ให้ดูวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ 
แต่ละครั้งด้วยว่าควรใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีใด ให้ด าเนินการขั้นตอนตามวิธี  โดยให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ประเภทงบประมาณท่ีจัดซื้อ   
๒) ประเภทวัสดุ 
๓) เหตุผลความจ าเป็น   
๔) รายการที่ขอซื้อ–จ้าง  
๕) ปริมาณที่สั่งซื้อ–จ้าง 
๖) ราคา    



๑๖ 
 

๗) ยอดเงินรวม   
๓.๒.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีหลักเกณฑ์ตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เช่น การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ๑ คน แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปต้องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุไม่น้อย
กว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ คน (การแต่งตั้ง
กรรมการในชุดต่าง ๆ ให้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนั้น ๆ ด้วย) 

๓.๒.๒.๔ ลงเลขท่ีหนังสือ 
๓.๒.๒.๕ เสนอความเห็นชอบต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๓.๒.๒.๖ ส่งเอกสารฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารพร้อมคุมยอดหลักการขอซื้อ–จ้าง 
๓.๒.๒.๗ เสนอคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓.๒.๓ การด าเนินการจัดซื้อ   
เมื่อได้รับอนุมติจากผู้มีอ านาจอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อดังนี้ 
๓.๒.๓.๑ เจ้าหน้าที่  ติดต่อตกลงประสานงานผู้ค้า ผู้รับจ้าง ขอใบเสนอราคา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 
๑) ชื่อ และท่ีอยู่ ของสถานประกอบการของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง 
๒) ปริมาณของวัสดุ 
๓) ราคาของวัสดุ ทั้งท่ีเป็นตัวเลข และตัวอักษร โดยระบุด้วยว่า เป็นราคารวม

ภาษ ีหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคารวมค่าขนส่ง หรือไม่รวมค่าขนส่ง 
๔) ก าหนดส่งมอบของที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 
๕) ก าหนดยื่นราคา 
๖) ลายมือชื่อ และชื่อ–ชื่อสกุล ของผู้เสนอราคา 
๗) ตรายางประทับ (หากไม่มีตรายาง ให้เขียนรับรองว่า ไม่มีตรายาง) 
๘) รายละเอียดของวัสดุ (ถ้ามี) 

๓.๒.๓.๒ เจ้าหน้าที่ตกลงซื้อจ้าง พร้อมจัดท าเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศบนเว็บไซต์คณะ กรมบัญชีกลาง และติดประกาศในหน่วยงาน ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างจากระบบ 
UBUFMIS และระบบ e–gp (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โดยจัดท า จ านวน ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้ค้า 
ผู้รับจ้าง จ านวน ๑ ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง จ านวน ๑ ฉบับ  

๑) กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องท าหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แล้วแต่
กรณ ี

๒) กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้จัดท าใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง 
ข้อตกลงซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

๒.๑) เลขที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามทะเบียน 
๒.๒) ชื่อผู้ค้า ผู้รับจ้าง 
๒.๓) เลขที่เอกสารใบเสนอราคา 
๒.๔) ปริมาณที่สั่งซื้อ-สั่งจ้าง 



๑๗ 
 

๒.๕) ราคาที่จัดซื้อ-จัดจ้าง 
๒.๖) ระยะเวลาส่งมอบ 
๒.๗) เงื่อนไขการจัดซื้อ-จัดจ้าง ค่าปรับ     
๒.๘) มอบร้านค้าลงนามในเอกสาร พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)   
๒.๙) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนามผู้ซื้อในเอกสาร 
๒.๑๐) แนบรายละเอียดใบเสนอราคา 
๒.๑๑) กรณีเป็นงานจ้าง ต้องติดอากรแสตมป์ โดยค่าจ้าง ๑,๐๐๐ บาท 

ต่ออากรแสตมป์ ๑ บาท หากมีเศษให้ปัดขึ้น 
๓.๒.๓.๓ เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๓.๒.๔ การส่งมอบและตรวจรับ 
๓.๒.๔.๑ งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อวัสดุตามรายการที่ขออนุมัติ และวงเงินที่ประมาณ

การไว้ โดยไม่เกินวงเงินรวมที่ขออนุมัติในหลักการไว้แล้ว (กรณีวงเงินเกินต้องท าบันทึกขออนุมัติปรับ
เพ่ิมวงเงินเสนอคณบดีหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิพร้อมแนบในใบรายงานขอซื้อ ขอจ้างชุดนั้น ๆ )  

๓.๒.๔.๒ เมื่อบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จัดส่งวัสดุที่สั่งซื้อมาส่งมอบตามจ านวนที่สั่งซื้อแล้ว 
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ควัสดุ และเอกสารใบส่งของให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเชิญคณะกรรมการตรวจรับที่
ได้แต่งตั้งไว้แล้ว ด าเนินการตรวจรับวัสดุทั้งหมด   

๓.๒.๔.๓ เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารใบตรวจรับจากระบบ UBUFMIS และระบบ e–gp 
(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) มอบคณะกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารตรวจรับ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ลงชื่อรับมอบพัสดุ ไว้เป็นหลักฐานทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ชื่อผู้ประกอบการ 
๒) รายละเอียดใบส่งของ เลขที่ เล่มที่  
๓) วันที่ส่งของ 
๔) วันที่ตรวจรับ 
๕) รายการตรวจรับ 
๖) จ านวนที่ตรวจรับ 
๗) ราคา 
๘) กรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นขัดแย้งให้

จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจ) 
๓.๒.๔.๔ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพร้อมลงลายมือชื่อ 

๓.๒.๕ การควบคุมวัสดุคงคลัง การเก็บรักษา การลงบัญชี การเบิกจ่ายวัสดุ 
เมื่อไดร้ับมอบวัสดุมาแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องท าการควบคุมวัสดุ ดังนี้ 
๓.๒.๕.๑ จัดเก็บวัสดุเข้าตู้จัดเก็บ หรือที่เตรียมไว้ โดยแยกตามประเภทหมวดหมู่  

เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกเมื่อต้องการใช้งาน 
๓.๒.๕.๒ ลงบัญชีคุมวัสดุในระบบฐานข้อมูลวัสดุของคณะศิลปศาสตร์ 



๑๘ 
 

๓.๒.๕.๓ กรณีมีการเบิกจ่าย ให้ผู้ขอเบิกจ่ายเขียนใบเบิกวัสดุตามแบบฟอร์มที่งานพัสดุ
ได้จัดท าไว้ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องท าการตัดจ่ายออกจากบัญชี 
ในระบบทุกครั้ง 

๓.๒.๖ การรายงานผลและอนุมัติเบิกจ่าย 
เจ้าหน้าที่จัดท าใบรายงานผลและอนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ UBUFMIS และระบบ e–gp 

(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)  
๓.๒.๖.๑ เจ้าหน้าทีจ่ัดท าใบรายงานผลและอนุมัติเบิกจ่าย ซึ่งมีรายละเดียด ดังนี้ 

๑) ชื่อผู้ค้า ผู้รับจ้าง 
๒) เลขที่เอกสารใบส่งของ ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 
๓) จ านวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ค้า ผู้รับจ้าง 

๓.๒.๖.๒ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงนาม 
๓.๒.๖.๓ ออกเลขที่หนังสือ   
๓.๒.๖.๔ ส่งงานการเงินตรวจสอบเอกสารและคุมยอดเบิกจ่าย พร้อมลงชื่อ 
๓.๒.๖.๕ น าเสนอคณบดีอนุมัติเบิกจ่าย ซ่ึงเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

๑) แบบรายงานขอซื้อ-จ้าง 
๒) แบบใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง 
๓) เอกสารใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งมอบงาน ใบก ากับภาษ ี
๔) แบบใบตรวจรับพัสดุ 
๕) แบบรายงานผลการเบิกจ่าย 

๓.๒.๖.๖ เสนอหัวหน้าส านักงานหรือผู้มีอ านาจลงชื่อ เพ่ือวางฎีกาเบิกจ่ายแก่กองคลัง  
๓.๒.๖.๗ เจ้าหน้าที่ส าเนาเอกสารเบิกจ่ายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จัดเก็บไว้ยังงานพัสดุ 

จ านวน ๑ ชุด เพ่ือใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังต่อไป 
๓.๒.๖.๘ ลงทะเบียนเพ่ือจัดส่งเอกสารให้งานการเงิน ทุกหมวดเงิน เพ่ือเบิกจ่ายให้กับ

ร้านค้า 
๓.๒.๖.๙ เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานวัสดุคงเหลือแก่ผู้บริหารและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ประจ าไตรมาส 
๓.๒.๗ การตรวจนับวัสดุคงเหลือประจ าปี 

๓.๒.๗.๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุ
คงเหลือประจ าปี 

๓.๒.๗.๒ กรรมการตรวจนับ ท าการตรวจนับวัสดุคงเหลือ การเบิกจ่าย  
๓.๒.๗.๓ รายงานผลการตรวจนับแก่ผู้บริหาร และรายงานไปยังกองคลังมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 
๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสด ุ(Flowchart) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุท ารายงานขอซื้อ 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เสนอผู้มีอ านาจ 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

งานพัสดุด าเนินการจัดหา/การได้มา - ไม่มีความจ าเป็นใน
การจัดซ้ือ 
-มีความผิดด้านราคา 
เอกสารต้องแก้ไข 

กรรมการตรวจรับ 
พิจารณาตรวจรับ 

ความถูกต้อง 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

จัดท าใบขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมรายงานผล 

ออกเลขหนังสือ ส่งการเงินตรวจสอบเอกสาร 

กรณีไม่ผ่าน กรณีผ่าน 

- กรรมการไม่ตรวจรับ 
ไม่ถูกต้องตามความ
ต้องการ 
- ไม่ครบตามจ านวน 
- วัสดุช ารุดเสียหาย 

๑ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 



๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ ๓.๑  ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flowchart) 

๒ 

เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

งานพัสดุลงบัญชีควบคุมวัสดุ 
(ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์) 

ผู้ขอเบิก ขอเบิกใช้วัสดุ 

พัสดุตรวจสอบวัสดุ
คงเหลือ 

ไม่มี มี 

วางฎีกาเบิกจ่าย 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม/ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ลงตัดจ่ายบัญชีในระบบฐานข้อมูลวัสดุ 
 

สรุปรายงานวัสดุคงคลัง 
 

ตรวจสอบวัสดุคงคลังประจ าปี 
 

เสนอผู้บริหารและรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

จบการท างาน 

ปรับปรุงแก้ไข 



๒๑ 
 
๓.๔ เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

๓.๔.๑ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ อยู่ในปัจจัยความเสี่ยงสูง และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน 
และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบอยู่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษากระบวนการ โดยยึดระเบียบและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๓.๔.๒ การใส่ใจเรื่องการตรวจสอบเอกสารเป็นสิ่งส าคัญ ควรมีการตรวจทานเอกสารอย่าง
รอบคอบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

๓.๔.๓ การควบคุมวัสดุ เมื่อมีการได้มาควรมีการลงบัญชีควบคุมทันที และเมื่อมีการเบิกจ่าย 
ก็ควรมีการบันทึกการตัดจ่ายทันที เพ่ือป้องกันการสูญหายของวัสดุ 

๓.๔.๔ หากพบว่ามีการปฏิบัตินอกเหนือระเบียบ หรือมีกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ควร
ให้ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น โดยอ้างหลักระเบียบในการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบ
ระเบียบทุกครั้ง เสนอแก่ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกระบวนการขั้นตอน และผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
ภายหลัง 

๓.๔.๕ การใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ควรค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับเสมอ  เน้นความ
ประหยัดและคุ้มค่า 
  



๓๑ 
 

บทที่ ๔ 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
๔.๑ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

แผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
แผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๖๐) 
วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
พันธกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น้าไป
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  
และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ ทางด้าน

ภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม และสร้าง
ประโยชน์ให้ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้้าโขง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านภาษา มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัต 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท้างานอย่างมีความสุข 
และยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่าง 
มีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
มั่นคง ปลอดภัย และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร 
ในการใช้ ICT ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 

 



๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๑  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์   
 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัต 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการท้างานอย่างมีความสุขและ
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน  
 
 

เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
และมีภาพลักษณ์ท่ีดี  
มีการบริหารทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพ     
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการท้างานอย่างมี
ความสุข  
 

5.1  พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
สร้างจิตส้านึกของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ให้ “ร่วมคิด ร่วมท้า และร่วมรับผิดชอบ”  
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ที่วางไว้  

5.2  ปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน
ภายใน และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

5.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดถือหลักนิติธรรม และมีคุณธรรม (Honesty 
and Integrity)  

5.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

5.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและทรัพยากรของคณะ เพ่ือสร้างรายได้
ให้เพ่ิมขึ้น วางแผนการลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ  
 

- ระดับความส้าเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาล  
- ระดับความส้าเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมใน
คณะ  
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมใน
คณะ  
- ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
ทุกระดับ  
 

 ๒3 



๓๓ 

ตารางที่ ๔.๑  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์   
 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
  5.6  ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง 
และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏสู่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

5.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้
ในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายใน ส้าหรับ 
แต่ละภารกิจ  

5.8  พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ 

5.9  ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคให้สามารถรองรับ เอ้ือต่อการเรียน
และการท้างานอย่างมีความสุข และปลอดภัย  

5.10  พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้
สวยงาม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อนุรักษ์พลังงาน 
ลดภาวะโลกร้อน   

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
โครงการโดยยึดถือหลักนิติธรรม 
และมีคุณธรรม 

 

 

 
 
 
 ๒๔ 



๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๑  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์   
 

เป้าประสงค์ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย และน้าระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้แบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการ 
ทางการศึกษา การบริหาร 
จัดการ และยกระดับ 
ความสามารถของนักศึกษา 
และบุคลากรในการใช้ ICT 
ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่ 
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของ 
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 
สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ 
การบริการทางการศึกษา 
การบริหารจัดการ และการ 
เพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และ 
บุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคม 
ดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน 

7.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย  

7.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์  

7.3 พัฒนาระบบการบริการทางการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

7.5 พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษา 
ผู้สอน และบุคลากร  

7.6 น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบงานหลักของคณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และลดค่าใช้จ่าย 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- จ้านวนกิจกรรมที่พัฒนาช่องทาง 
การสื่อสารที่ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ในทุกระดับ ภายในคณะ 

 

ที่มา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๖๐) 
 

 
 
 ๒๕ 



๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๒  กิจกรรม ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

มาตร 
การ 

ชื่อกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้

ตามเกณฑ์
ประกันฯ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

คณะ หลักสูตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการท้างานอย่างมีความสุข และยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน  
๕.๑ กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM) คณะ ๕.๑         รองฝ่ายแผน

และสารสนเทศ ๕.๑.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
จัดการองค์ความรู้ 

        

๕.๑.๒ กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในส้านักงาน  
เช่น กิจกรรม Learn and Share 

        

๕.๑.๓ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต 

        รองวิชาการ 

๕.๑.๔ กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของคณาจารย์ 
และบุคลากร 

        รองบริหารและ
รองวิชาการ 

๕.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะ ๕.๒        ผช.ประกัน
คุณภาพ ๕.๒.๑ การเผยแพร่ความรู้ในด้านการประกัน

คุณภาพแก่บุคลากร 
        

๕.๒.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ 

        

 ๒6 



๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๒  กิจกรรม ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

มาตร 
การ 

ชื่อกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้

ตามเกณฑ์
ประกันฯ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน หมายเหตุ 

คณะ หลักสูตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๒.๓ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ้า 

         

๕.๓ กิจกรรมด้านงานพิเศษ         ผช.กิจการพิเศษ 
๕.๓.๑ กิจกรรม Green Office         
๕.๓.๒ มาตรการประหยัดพลังงาน         
๕.๓.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
        ผช.กิจการพิเศษ 

๕.๔ กิจกรรมด้านแผนและงบประมาณ คณะ ๕.๔         
๕.๔.๑ กิจกรรมพัฒนา ทบทวน ประเมิน ปรับปรุง

แผน ภายในคณะอย่างมีส่วนร่วม 
        รองฝ่ายบริหาร

และรองฝ่ายแผน
และสารสนเทศ 

๕.๔.๒ กิจกรรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงานส้าหรับ
บุคลากร เช่น ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ 
การจัดท้างบประมาณ กิจกรรมส้าหรับ
บุคลากร 

        รองฝ่ายบริหาร 

 
 
 ๒7 



๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๒  กิจกรรม ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

มาตร 
การ 

ชื่อกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้

ตามเกณฑ์
ประกันฯ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

คณะ หลักสูตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๕ กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ คณะ ๕.๕         
๕.๕.๑ การพัฒนาระบบกลไกการบริหารงาน 

ของผู้บริหาร 
        รองฝ่ายบริหาร 

๕.๑.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

        รองฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 
 

๕.๑.๓ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์คณะ         รองฝ่ายบริหาร 

๕.๖ กิจกรรมส่งเสริมจรรณยาบรรณวิชาชีพ         รองฝ่ายบริหาร 
๕.๖.๑ โครงการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ 

กฎเกณฑท์ี่ส้าคัญเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 

        

 

 
 
 
 
 

๒๘ 



๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๒  กิจกรรม ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

มาตร 
การ 

ชื่อกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้

ตามเกณฑ์
ประกันฯ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

คณะ หลักสูตร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT 
ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

        รองคณบดี 
ฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

7.1/ 
7.3 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ 

         

7.2/ 
7.3 

พัฒนาโครงการ Digital Knowledge @ LA          

7.5 พัฒนากิจกรรมสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

         

7.6 พัฒนากิจกรรมสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติงานส้านักงาน 

         

7.2 พัฒนารูปแบบการบริการฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านวิชาการแก่ชุมชนและผู้สนใจ 

         

 

ที่มา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๖๐) ๒9 



๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๓  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบหลัก 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการท้างานอย่างมีความสุข และยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน 
๑. ระดับความส้าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดี 

และมีธรรมาภิบาล 
ระดับ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๒. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้ระบบคุณภาพ   

ระดับ ๓.๖ ๓.๖ ๓.๖ ๔ ๔ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

๓. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการ

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมใน
คณะ 

ระดับ ๓.๘๕ ๓.๙๕ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT 
ตอบสนองต่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  ร้อยละ ≥80 ≥85 ≥90 ≥95 ≥100 รองคณบดีฝ่ายแผน 

และสารสนเทศ 
 

ที่มา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๖๐) 
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๓๑ 

๔.๒ แผนปฏิบัติงานพัสดุ 
จากแผนกลยุทธ์คณ ะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ้ าปี งบประมาณ  

พ .ศ . ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายของ 
คณะศิลปศาสตร์ นั้น งานพัสดุจึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติงานพัสดุ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๔  แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินการ ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑. โครงการ
การวางแผน
งบประมาณ
ประจ้าปี 
๒๕๖๒ 

 

- จัดท้าแผนการจัดซื้อ 
ขอจ้าง 

- ประกาศแผนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 

- ด้าเนินการตามแผน 
- ก้ากับติดตาม  

และประสานงาน 

ครบทุก
กิจกรรม 
เพ่ือสอด 
คล้องแนว 
นโยบาย 
ของคณะ 
 

ความ 
ส้าเร็จ 
ตามแผน
ที่วางไว้ 

ส.ค. ๖๑– 
ก.ย. ๖๑ 

การด้าเนิน 
การแล้วเสร็จ 

๒. โครงการ
จัดหาวัสดุ 
- ประกาศ 
ผู้ชนะการ
เสนอราคา 

- ด้าเนินการตามแผน 
- จัดหาตามระเบียบฯ 
- จัดท้าข้อตกลง 

สัญญา ใบสั่งซื้อ  
ใบสั่งจ้าง 

- สั่งซื้อ ประสานงาน 
- ส่งมอบ ตรวจรับ

พัสดุ 
- เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ 
- ติดตามประเมินผล 

ครบทุก
กิจกรรม 
เพ่ือให้เป็น 
ไปตามแผน 
ที่วางไว้ 

ความ 
ส้าเร็จ 

ต.ค. ๖๑–
ก.ย. ๖๒ 

 

๓. โครงการ
การควบคุม
วัสดุคงคลัง 

- การรับมาของวัสดุ 
- การเก็บรักษาวัสดุ 
- การลงบัญชีควบคุม

วัสดุ 
- การเบิกจ่ายวัสดุ 
- การตรวจสอบวัสดุ

คงเหลือประจ้าปี 
- การรายงานวัสดุ 

คงคลัง 

ครบทุก
กิจกรรม  
เพ่ือให้เป็น 
ไปตามแผน 
ที่วางไว้ 

ความ 
ส้าเร็จ 

ต.ค. ๖๑– 
ก.ย. ๖๒ 

-การตรวจ 
สอบประจ้าปี 
ด้าเนินการ
ระหว่าง  
ก.ย.๖๑ – 
ธ.ค.๖๑ 
- การรายงาน 
วัสดุคงเหลือ
เป็นทุกระยะ
สิ้นไตรมาส 

 



๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๔  แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินการ ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๔. โครงการ
การบ้ารุงดูแล
รักษาลิฟต์ 
และระบบ
สุขาภิบาล 

๔.๑ การบ้ารุงดูแลรักษา
ลิฟต์โดยสารประจ้าเดือน 
- ด้าเนินการตามแผน 
- จัดหาผู้ขาย ผู้ช้านาญ 
- จัดท้ารายงาน สัญญา 

ส่งมอบ ตรวจรับ 
- การเบิกจ่ายเงิน 
๔.๒ การบ้ารุงดูแลรักษา
ระบบสุขาภิบาล 
- ด้าเนินการตามแผน 
- จัดหาผู้ขาย  

ช่างผู้ช้านาญ 
- จัดท้ารายงาน สัญญา 

ส่งมอบ ตรวจรับ 
เบิกจ่าย 

- ก้ากับติดตามและ
ประสานงาน 

ครบทุก
กิจกรรม 
เพ่ือให้
เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

ความ 
ส้าเร็จ
ของงาน 

ต.ค. ๖๑ – 
ก.ย. ๖๒ 

มีการ
ด้าเนินการ
ตรวจเช็ค
ประจ้าทุก
เดือน 

๕. โครงการ
จ้างเหมา
บริการบุคคล 

- ด้าเนินการตามแผน 
- จัดหาบุคคล 
- จัดท้ารายงาน สัญญา 

ตรวจรับ เบิกจ่าย 

ครบทุก
กิจกรรม 
เพ่ือให้
เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

ความ 
ส้าเร็จ
ของงาน 

ต.ค. ๖๑ – 
ก.ย. ๖๒ 

 

๖. โครงการ
ให้ความรู้แก่ 
บุคลากร
ผู้จัดท้า
โครงการ 
ต่าง ๆ 

- จัดอบรม เพ่ือเป็น
วิทยากรให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับงานพัสดุ    
การส่งเอกสารเบิกจ่าย
แก่ผู้จัดท้าโครงการ 

เพ่ือให้
ผู้จัดท้า
โครงการ 
ต่าง ๆ 
เข้าใจ
ระเบียบฯ  
ลดปัญหา
ความเสี่ยง 
 

ร้อยละ
ความ 
พึงพอใจ
ผู้รับ 
บริการ 

พ.ย. ๖๑  

 
 



๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๔  แผนปฏิบัติงานพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต่อ) 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินการ ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๗. โครงการ
เข้าร่วมอบรม 
สัมมนางาน
พัสดุ 

- เข้าร่วมอบรมสัมมนา
การพัฒนางานด้าน 
การบริหารงานพัสดุ 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และ
ระเบียบที่
เปลี่ยนไป 
 

ความ 
ส้าเร็จ 
ของการ
น้าผล
การ
อบรมมา
เผยแพร่
ความรู้ 
(KM) ให้
บุคลากร
ภายใน
หน่วย 
งาน 
 

มี.ค.๖๒ – 
มิ.ย.๖๒ 

 

๘. โครงการ
จัดเก็บข้อมูล
สถิติการเบิก 
จ่ายวัสดุ 

- จัดเก็บข้อมูลสถิติ 
การเบิกจ่ายวัสดุ 
วิเคราะห์ พร้อมเสนอ
ข้อมูลเชิงพัฒนา 

เพ่ือทราบ 
ถึงความ
ต้องการใช้ 
ปริมาณที่
เพียงพอ 
การวางแผน
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

ความ 
ส้าเร็จ/ 
จ้านวน 

ช่วงที่ ๑ เริ่ม 
ต.ค.๖๑ – 
มี.ค.๖๒ 
ช่วงที่ ๒ เริ่ม 
เม.ย.๖๒ – 
ก.ย.๖๒ 

เก็บข้อมูล
สถิติตาม
รอบ
ประเมิน 
พร้อมทั้ง
รายงานผล 

๙. โครงการ
จัดท้าคู่มือ
รวบรวม
เอกสาร
แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ของ
งานพัสดุ  

- รวมรวบเอกสาร
แบบฟอร์มงานพัสดุ 

- เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ 

ตอบสนอง
แก่ผู้ขอใช้
บริการ 
ปฏิบัติเป็น
แนวทาง
เดียวกัน 
 

ความ 
ส้าเร็จ 

พ.ย.๖๑–
ก.ย.๖๒ 

 

 
 
 



๓๔ 

 
๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง  

การควบคุมวัสดุคงคลัง ที่ผ่านมามีการควบคุมแบบระบบมือ ท้าให้เกิดความเสี่ยงและเกิดปัญหา
ในการควบคุมวัสดุ เช่น จ้านวนวัสดุคงเหลือจริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี วัสดุเกิดการสูญหาย
อย่างไม่ทราบสาเหตุ ตรวจสอบได้ยาก เอกสารสูญหาย ไม่สามารถบอกปริมาณการสั่งซื้อตาม 
ความต้องการได้ ท้าให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบันงานพัสดุ ได้น้าระบบฐานข้อมูลวัสดุเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้ออกแบบร่วมกับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้ระบบฐานข้อมูลวัสดุที่สอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การใช้งาน
เกี่ยวกับการควบคุมวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้น้าปัญหา ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
จากการใช้งานระบบฐานข้อมูลวัสดุ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัสดุ ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ในการปฏิบัติงานพัสดุ เมื่อวัสดุได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด  
ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒ - ๒๐๖ นี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุและเก็บรักษา
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามบัญชีหรือทะเบียน การสั่งจ่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
เป็นผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก การควบคุมวัสดุคงคลัง โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลวัสดุนั้น มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวัสดุ 
ขั้นตอนที่ ๒ การบันทึกรายการวัสดุ 
ขั้นตอนที่ ๓ การบันทึกรายการซื้อ หรือการได้มาของวัสดุ 
ขั้นตอนที่ ๔ การบันทึกการเบิกจ่าย 
ขั้นตอนที่ ๕ การรายงาน  
ขั้นตอนที่ ๖ การตรวจสอบการเบิกจ่ายในส่วนบุคคล 
ในแต่ละขั้นตอนของการควบคุมวัสดุคงคลัง โดยระบบฐานข้อมูลวัสดุ มีรายละเอียดของการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
๔.๓.๑ การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวัสดุ 

๔.๓.๑.๑ เข้าสู่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยใช้ URL ดังนี้ http://office.la.ubu.ac.th/stock/login.asp จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ ดังภาพ 
ที่ ๔.๑ 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๑  หน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 
 

๔.๓.๑.๒ กรอก User และ Password ตามที่ก้าหนด และ กดปุ่ม Logon เพ่ือเข้าสู่
ระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ๔.๒ 

 

 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๒  หน้าจอ ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

๑. กรอก User และ Password 
ตามที่ก าหนด 
๒. กดปุ่ม Logon เพื่อเข้าระบบ 

http://office.la.ubu.ac.th/stock/login.asp


๓๖ 

 
สิ่งท่ีควรระวังในการปฏิบัติงาน 
๑. รหัสผ่าน ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือป้องกันความเสี่ ยง  

ซึ่งเป็นการก้าหนดสิทธิเฉพาะ 
๒. เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องท้าการออกจากระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกัน ไม่ให้บุคคลอ่ืน 

ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เข้ามาใช้งานระบบ 
๔.๓.๒ การบันทึกรายการวัสดุ 

การควบคุมวัสดุคงคลัง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลวัสดุนั้น เจ้าหน้าที่ต้องเพ่ิมรายการวัสดุ
เข้าระบบฐานข้อมูลก่อน โดยรายการวัสดุที่น้าเข้าระบบฐานข้อมูลนั้น เป็นรายการวัสดุที่มี 
การสั่งซื้อ การเบิกจ่าย ในคณะศิลปศาสตร์ การบันทึกรายการวัสดุ มีข้ันตอน ดังนี้   

4.3.2.1 เมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แล้ว ให้กดท่ีเมนู “รายการวัสดุ” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ๔.๓   
 

 
 

กรอกรายละเอียดของรายการวัสดุ ดังนี้ 
1) กรอกบาร์โค้ด เป็นตัวเลข (หมายเลข 1) (จะก้าหนดบาร์โค้ดในกรณีที่มี

การใช้คู่กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด) 
2) กรอกชื่อวัสดุ (หมายเลข 2) โดยก้าหนดชื่อเรียกตามประเภทของวัสดุแต่

ละชนิด เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกาลูกลื่น ฯลฯ  
3) กรอกรหัสวัสดุ เป็นตัวเลข (หมายเลข 3)   
4) กดเลือกหน่วยนับของวัสดุแต่ละชนิด (หมายเลข 4) เช่น ชิ้น อัน ด้าม ลัง 

ฯลฯ 

ภาพที่ ๔.๓  หน้าจอ “รายการวัสดุ”  
 

1 

2 

5 6 

7 
8 

3 4 



๓๗ 

5) ก้าหนดจุดที่ต้องสั่งเพ่ิม เป็นตัวเลข (หมายเลข 5) โดยเมื่อยอดคงเหลือ
ของวัสดุแต่ละชนิดมีจ้านวนเท่ากับจุดที่ต้องสั่งเพ่ิม ระบบจะแจ้งเตือนเป็นแถบสี เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามี
วัสดุคงเหลืออยู่น้อย อาจต้องมีการสั่งซื้อวัสดุเพ่ิม เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหาการขาดวัสดุคงคลัง 

6) ก้าหนดเบิกได้ไม่เกิน เป็นตัวเลข (หมายเลข 6)  โดยจะก้าหนดตามจ้านวน
และนโยบายที่คณะก้าหนด การก้าหนดเบิกได้ไม่เกิน จะท้าให้ผู้ขอเบิกสามารถเบิกวัสดุได้ภายใน
ขอบเขตจ้านวนตามที่ก้าหนดเท่านั้น เป็นการควบคุมปริมาณการใช้วัสดุแต่ละชนิด 

7) กรอกข้อมูลในช่องหมายเหตุ  (หมายเลข 7 ) เมื่อต้องการเพ่ิม เติม
รายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุแต่ละชนิด 

8) เมื่อก้าหนดรายละเอียดครบแล้ว กด “เพ่ิม” (หมายเลข 8) รายการวัสดุที่
เพ่ิมเข้าจะปรากฏทางด้านขวาในช่อง “วัสดุในคลัง” 

สิ่งท่ีควรระวังในการปฏิบัติงาน 
ควรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อท้าการกรอกรายละเอียดก่อนท้าการบันทึก  

เพ่ือไม่ให้ชื่อหรือรายการวัสดุซ้้ากับรายการเดิม 
๔.๓.๓ การบันทึกรายการซื้อ หรือการได้มาของวัสดุ 

เมื่อมีการสั่งซื้อวัสดุ และวัสดุที่ได้มาผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
น้าวัสดุเข้าจัดเก็บรักษาในคลัง แยกตามประเภทและหมวดหมู่ เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือความ
สะดวกในการน้ามาใช้งาน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวัสดุ ดังนี้ 

๔.๓.๓.๑ เมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แล้ว ให้กดที่เมนู “ระบบซื้อเข้า” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ๔.4   

 

ภาพที่ ๔.๔  หน้าจอ “ระบบซื้อเข้า” 
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๓๘ 

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุทีซ่ื้อมา ดังนี้ 
1) กรอกข้อมูล “วันที่ซื้อ” (หมายเลข 1) คือวันที่ท้าการรับวัสดุเข้ามาและ

ต้องตรงกับวันที่ที่ปรากฏในเอกสารใบส่งของ ใบก้ากับภาษี  หรือ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ  
2) กรอกข้อมูล “เลขที่ใบเสนอซื้อ” (หมายเลข 2)  (ถ้ามี) เพ่ือใช้ในการ

อ้างอิงเอกสาร 
3) กรอกข้อมูล “เลขที่ใบตรวจรับ” (หมายเลข 3) อ้างอิงจากใบตรวจรับของ

ระบบ UBUFMIS ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ก้าหนด 
4) กดเลือก “ชื้อจากร้าน” (หมายเลข 4) ให้เลือกชื่อร้านที่สั่งซื้อวัสดุนั้น  

จากรายชื่อร้านทีม่ีอยู่แล้วในระบบฐานข้อมูลวัสดุ  
5) เลือกประเภทใบเสร็จ ระบุเล่มที่ และเลขที่ของใบเสร็จ (หมายเลข 5)  

ให้ถูกต้องตามตามบิล ใบส่งของ ใบก้ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน  
6) กดปุ่ม “เพ่ิม” (หมายเลข 6)  

๔.๓.๓.๒ เมื่อกดปุ่ม “เพ่ิม” ข้อมูลของวัสดุที่ซื้อมาจะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูล  
ในส่วนของรายการซื้อเข้า ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ วันที่ซื้อ เลขที่ใบเสนอซื้อ เลขที่ใบตรวจรับ  
ซื้อจากร้าน ประเภท เลขท่ี และเล่มที่ใบเสร็จ ดังภาพที่ ๔.5 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๕  รายละเอียดของวัสดุซื้อมาที่ถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูล 
 

๔.๓.๓.๓ กดเลือก “ชื่อร้าน” เพ่ือก้าหนดรายละเอียดของวัสดุที่ซื้อมา เกี่ยวกับราคาต่อ
หน่วย และจ้านวน ให้ถูกต้องตามบิล ใบส่งของ ใบก้ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงปรากฏ
รายละเอียด ดังภาพที่ ๔.๖ 

 
 

กดเลือกช่ือร้าน 



๓๙ 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๖  รายละเอียดของรายการที่ต้องบันทึกของวัสดุที่ซ้ือมา 
 

กรอกรายละเอียดของวัสดุที่ซื้อมา เกี่ยวกับจ้านวน และราคาต่อหน่วย ดังนี้ 
1) กดเลือก “รายการวัสดุ” ที่ปรากฏในช่องด้านซ้ายมือ (หมายเลข 1)   

ให้ตรงกับรายการวัสดุที่จัดซื้อตามบิล ใบส่งของ ใบก้ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน  
2) กรอก “ราคา/หน่วย” (หมายเลข 2)  และ “จ้านวน” (หมายเลข 3)   

ของวัสดุทีซ้ื่อมา  
3) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “เพ่ิม” (หมายเลข 4)   

๔.๓.๓.๔ เมื่อกดปุ่ม “เพ่ิม” จะปรากฏรายการวัสดุพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ จ้านวน 
ราคาต่อหน่วย และราคารวม ในช่องด้านขวา ดังภาพที่ ๔.๗  

 

 
ภาพที่ ๔.๗  รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนและราคาของวัสดุที่บันทึกข้อมูลแล้ว 

รายการจะปรากฏดังนี ้
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๔๐ 

การแก้ไขปัญหากรณีชื่อร้านที่สั่งซื้อวัสดุไม่มีให้เลือกในระบบฐานข้อมูล 
กรณีที่ชื่อร้านที่สั่งซื้อวัสดุไม่มีให้เลือกในระบบฐานข้อมูล สามารถด้าเนินการก้าหนด

เพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 
๑) เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แล้ว ให้กดที่เมนู “ระบบซื้อเข้า” จากนั้น กดที ่“ซื้อจากร้าน” ดังภาพที่ ๔.๘ 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๘  หน้าจอ “ระบบซื้อเข้า” เพื่อเพิ่มชือ่ร้านเข้าในระบบฐานข้อมูล 
 

๒) เมื่อกดที ่“ซื้อจากร้าน” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ๔.๙  
 

 
 

ภาพที่ ๔.๙  หน้าจอ “ซื้อจากร้าน” จะมีรายละเอียดให้กรอกเกี่ยวกับร้านที่ต้องการเพิ่ม 
 

กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของร้านค้าที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 
2.1) กรอกข้อมูล ชื่อร้านค้า (หมายเลข 1) เบอร์โทรศัพท์ (หมายเลข 2) และที่อยู่

(หมายเลข 3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

กด “ซ้ือจากร้าน” 
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๔๑ 

2.2) เมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “เพ่ิม” (หมายเลข 4) ชื่อร้าน
ที่เพ่ิมเข้าไปใหม่จะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลวัสดุ สามารถเลือกไปใช้ได้ต่อไป  

การแก้ไขกรณีกรอกขอ้มูลของวัสดุผิดพลาด 
ในบางครั้งการกรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุในระบบฐานข้อมูล  อาจเกิด

ข้อผิดพลาดได้ เช่น การบันทึกจ้านวน หรือยอดเงิน ผิดพลาด เจ้าหน้าที่สามารถด้าเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ ดังนี้  

๑) หากต้องการลบรายการวัสดุทั้งหมด ให้กด “ลบ” ดังภาพที่ ๔.๑๐ รายการวัสดุนั้นก็
จะถูกลบทิ้งไป  

 

 
ภาพที่ ๔.๑๐  การลบข้อมูลที่ผิดพลาด 

 

๒) หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดบางส่วน เช่น จ้านวน ราคาต่อหน่วย หรือราคา
รวมของวัสดุ ให้กด “แก้ไข” ดังภาพที่ ๔.๑1   

 

 
ภาพที่ ๔.๑1  การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 

 
ท้าการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม 

“บันทึก” ดังภาพที่ ๔.๑2 รายการที่แก้ไขจะถูกบันทึกเป็นที่เรียบร้อย 
 

กด “ลบ” 

กด “แก้ไข” 



๔๒ 

 
ภาพที่ ๔.๑2  การบันทึกแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 

 
๔.๓.๔ การบันทึกการเบิกจ่าย 

ในการเบิกใช้วัสดุนั้น ผู้ขอเบิกวัสดุสามารถด้าเนินการขอเบิกได้ที่งานพัสดุ โดยผู้ขอเบิก
วัสดุจะต้องกรอกรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการขอเบิก ตามแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ที่งานพัสดุได้
จัดเตรียมไว้แล้ว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอเบิกวัสดุให้เรียบร้อย โดยผู้ขอเบิกวัสดุ
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการวัสดุที่สามารถเบิกได้ จากใบแสดงรายการวัสดุที่สามารถเบิกได้
ที่งานพัสดุจัดท้าไว้แล้ว หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.la.ubu.ac.th เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับ
ชนิดของวัสดุที่สามารถเบิกใช้งานได ้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการเบิกใช้วัสดุ เนื่องจาก
ทางคณะมีบุคลากรบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ งานพัสดุจึงได้จัดท้ารายการวัสดุที่สามารถเบิกได้  
ในรูปแบบหลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
สื่อสาร และช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวก
รวดเร็ว 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
๔.๓.๔.๑ ผู้ขอเบิกวัสดุ กรอกแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ลงวันที่ขอเบิก รายการวัสดุที่ 

ขอเบิก จ้านวนที่ต้องการกับทางงานพัสดุ (ตามแบบฟอร์ม) 
๔.๓.๔.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุตรวจสอบและ

อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วท้าการจ่ายวัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกตามรายการขอเบิก  
๔.๓.๔.๓ ผู้ขอเบิกตรวจรับวัสดุ ความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
๔.๓.๔.๔ เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อจ่ายวัสดุ พร้อมเสนอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
๔.๓.๔.๕ เมื่อมีการน้าจ่ายวัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่น้ารายละเอียดจากใบเบิกวัสดุมาลง 

ตัดจ่ายออกจากบัญชีระบบฐานข้อมูลวัสดุ ดังนี้ 
1) เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี แล้ว ให้กดที่เมนู “ระบบเบิกจ่าย” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ๔.13   
 

กดปุ่ม “บันทึก” 



๔๓ 

 

 
 
 
2) เลือกรายชื่อผู้ขอเบิกวัสดุ (หมายเลข 1) (รายชื่อจะถูกก้าหนดโดยงาน

บุคคลเมื่อมีการสอบบรรจุ และรายชื่อจะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลวัสดุโดยอัตโนมัติ) 
3) เลือกวันที่ (หมายเลข 2) ที่ท้าการขอเบิกวัสดุ  
4) เลือกรายการวัสดุที่ขอเบิก (หมายเลข 3)  
5) กรอกจ้านวน (หมายเลข 4)  ตามรายละเอียดในใบเบิกวัสดุ  
6) กรอกในช่องหมายเหตุ (หมายเลข 5) เมื่อต้องการเพิ่มรายละเอียด 
7) กดปุ่ม “เพ่ิม” (หมายเลข 6) รายการเบิกวัสดุจะปรากฏขึ้น และระบบจะ

ท้าการตัดจ่ายออกจากบัญชี และจะปรากฏในหน้ารายงานตรงช่องเบิกระหว่างเดือน 
สิ่งท่ีควรระวังในการปฏิบัติงาน 
๑. ควรท้าการตรวจทานความถูกต้อง ในส่วนชื่อผู้ขอเบิก และรายการเบิกวัสดุ อาจเกิด

ข้อผิดพลาดได้ เช่น ตัดจ่ายไม่ตรงชื่อผู้ขอเบิก ตัดจ่ายวัสดุผิดประเภท อาจท้าให้วัสดุคงเหลือจริง 
ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับในระบบฐานข้อมูล 

๒. กรณีตรวจสอบไม่พบชื่อผู้ขอเบิก ให้แจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายบุคคล ให้ด้าเนินการต่อไป 
๔.๓.๕ การรายงาน 

งานพัสดุ ได้จัดท้ารายงานการเบิก–จ่ายวัสดุ เป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานผู้บริหาร และ
รายงานต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรืออาจมีการรายงานเป็นรายเดือนตามความเห็นชอบ
ของผู้บริหารก็เป็นได้ โดยท้าการพิมพ์รายงานจากระบบฐานข้อมูลวัสดุได้ทันที  

ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและตรวจสอบ
พัสดุคงเหลือประจ้าปี เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายงาน และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารเพ่ือประกอบการ

 

ภาพที่ ๔.๑3  หน้าจอ “ระบบเบิกจ่าย”  
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๔๔ 

ตรวจสอบพัสดุประจ้าปี เพ่ือเสนอต่อกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ้าปี เป็นการยืนยันยอดความ
ถูกต้องกับวัสดุคงคลังที่มีอยู่จริง ซึ่งการรายงานการเบิก–จ่ายวัสดุ การรายงานวัสดุคงเหลือ มีขั้นตอน
ดังนี้ 

๔.๓.๕.๑ เมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แล้ว ให้กดที่เมนู “รายงาน” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ๔.14  

 

 
 

 
 
 

๔.๓.๕.๒ กดเลือกเดือน (หมายเลข 1) และปีงบประมาณ (หมายเลข 2) ที่ต้องการ
รายงานซึ่งจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการตรวจสอบ โดยจะปรากฏ ดังนี้ 

๑) รหัสวัสดุ ตามท่ีก้าหนดไว้ (เพ่ือสะดวกใช้ในการค้นหาประเภทวัสดุ)  
๒) ชื่อรายการวัสดุที่มีอยู่ในคลัง 
๓) ยอดยกมาจากเดือนก่อนที่มีการบันทึกไว้  
๔) รายละเอียดการซื้อเข้าระหว่างเดือน  ยอดรวมจ้านวนวัสดุ 
๕) ยอดเบิกจ่ายระหว่างเดือน   
๖) ยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
๗) ยอดเงิน ราคาต่อหน่วย และยอดเงินรวมทั้งสิ้น 

๔.๓.๕.๓ การรายงานยังสามารถเลือกดูเฉพาะรายการวัสดุได้ โดยเลือกรายการวัสดุ 
เมื่อต้องการทราบเฉพาะรายการนั้น ในเดือนนั้น ๆ และสามารถพิมพ์เป็นเอกสารเพ่ือใช้ในการรายงาน
ต่อผู้บริหารได้ การเลือกดูเฉพาะบางรายการวัสดุ ให้กดเลือกที่รายการวัสดุที่ต้องการทราบรายงาน  
ดังภาพที่ ๔.๑5 
  

 

ภาพที่ ๔.๑4  หน้าจอ “รายงาน”  
 

1
2 

2
2 



๔๕ 

 
 

 

ภาพที่ ๔.๑5  การกดเลือกชื่อรายการวัสดุเพื่อดูรายงานเฉพาะราย 
 

๔.๓.๕.๔ เมื่อกดเลือกรายการวัสดุที่ต้องการทราบรายงาน จะปรากฏรายงานการเบิก–
จ่ายวัสดุเฉพาะรายการนั้น ดังภาพที่ ๔.๑6 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑6  รายงานการเบิก–จ่ายวัสดุเฉพาะรายการ  
 
 

กดเลือกรายการวสัดุที่ต้องการทราบรายงาน 



๔๖ 

๔.๓.๕.๕ กรณีที่ปรากฏแถบสีในรายการวัสดุใด ๆ แสดงว่าได้มีการก้าหนดจุดสั่งซื้อไว้
ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบว่าวัสดุคงคลังรายการนั้นมีจ้านวนลดน้อยลง อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
อาจต้องท้าการสั่งซื้อเข้าคลังวัสดุเพิ่ม ดังภาพที่ ๔.๑7 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑7  ปรากฏแถบสีในรายการวัสดุทีมี่จ านวนลดน้อยลง 
 
 

๔.๓.๕.๖ การพิมพ์รายงาน ให้กด Ctrl+P  ก็สามารถสั่งพิมพ์รายงานได้ ดังภาพที่ ๔.๑8 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑8  การพิมพ์รายงานการเบิก–จ่ายวัสดุ 
 

ปรากฏแถบสีในรายการวัสดุทีม่ีจ านวนลดน้อยลง ควรสั่งเพิ่ม 

กดปุ่ม “Print” เพื่อพิมพ์รายงาน 



๔๗ 

๔.๓.๖ การตรวจสอบการเบิกจ่ายในส่วนบุคคล 
เนื่องจากระบบฐานข้อมูลวัสดุมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลบุคลากร ดังนั้นผู้ขอเบิก

วัสดุ สามารถตรวจสอบการเบิกใช้วัสดุของตนเองได้ที่ www.la.ubu.ac.th  โดยเข้าไปที่ ฐานข้อมูล
บุคคลากร เลือกผู้ใช้ พร้อมใส่รหัส ของตนเอง (จะสามารถดูได้เฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่สามารถดูของ
บุคคลอื่นได้) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

๔.๓.๖.๑ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ได้ที่  www.la.ubu.ac.th  ไปที่บุคลากร  
เลือกชื่อของตนเอง กรอกรหัสผู้ ใช้  (หมายเลข 1) และ รหัสผ่าน (หมายเลข 2) แล้วกดปุ่ม  
“เข้าสู่ระบบ” (หมายเลข 3) ดังภาพที่ ๔.๑9 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑9  หน้าจอ “ระบบฐานข้อมูลบุคลากร” 
 

๔.๓.๖.๒ เมื่อกรอกรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ๔.20 
   

 
 

ภาพที่ ๔.20  หน้าจอ ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล 
 

1
2 

2
2 

3
2 

http://www.la.ubu.ac.th/


๔๘ 

๔.๓.๖.๓ กดที่เมนู “จัดการข้อมูลส่วนตัว” เลือกเมนูย่อย “การเบิกวัสดุ” ดังภาพที่ 
๔.๒1 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๒1  เมนู “จัดการข้อมูลส่วนตัว” 
 

๔.๓.๖.๔ เมื่อเลือกเมนู “การเบิกวัสดุ” จะปรากฏรายงานการเบิก–จ่ายวัสดุของ
บุคลากรรายบุคคล ดังภาพที่ ๔.๒2 ซึ่งสามารถตรวจสอบการเบิกใช้ของตนเองได้ รายละเอียดจะแจ้ง
ไว้เป็นรายปีงบประมาณ และยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้ โดยการเลือกช่องปีงบประมาณที่
ต้องการทราบ 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๒2  รายงานการเบิก–จ่ายวัสดุของบุคลากรรายบุคคล 

” เลือกเมนู “การเบิกวัสดุ” 



๔๙ 

๔.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังในรูปแบบ Flowchart 
การปฏิบัติงานพัสดุ เกี่ยวกับการควบคุมวัสดุคงคลังนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงในรูปแบบ 

Flowchart ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง 
 

แผนผังกระบวนการ รายละเอียด ความเสี่ยง แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อผ่านกระบวน 
การจัดซื้อวัสดุ 
และคณะกรรมการ  
ได้ตรวจรับวัสดุแล้ว 
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่
ท้าการลงบัญชี 
เพ่ือควบคุมวัสดุ 
ในระบบฐานข้อมูล
วัสดุ พร้อมน้าวัสดุ
เข้าจัดเก็บในคลัง 
โดยจ้าแนกเป็น
ประเภท หมวดหมู่ 
เพ่ือความปลอดภัย
และสะดวกในการ
เบิกจ่ายต่อไป 

- หลังจากมีการ
รับเข้าวัสดุ 
เจ้าหน้าที่ ไม่ได้มี
การลงบัญชี
ในทันที  
- การน้าวัสดุเข้า
จัดเก็บให้เป็น
หมวดหมู่  
มีความล่าช้า 

ควรมีการจัดเก็บ
วัสดุและบันทึก
บัญชีวัสดุ ทันทีท่ีมี
การรับเข้าวัสดุ เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง 

 
 
 
 

เมื่อคณาจารย์ 
หรือบุคลากรมี
ความต้องการใช้
วัสดุ ต้องท้าการ 
ขอเบิกวัสดุโดยการ
กรอกแบบฟอร์ม 
ใบขอเบิกวัสดุ  
ได้ที่งานพัสดุ 

- เจ้าหน้าที่ 
น้าจ่ายวัสดุ 
กรณีเร่งด่วน  
โดยผู้ขอเบิกวัสดุ
ยังไม่มีการเขียน 
ใบเบิกวัสดุ 
- ผู้ขอเบิกน้าวัสดุ
ไปใช้ โดยไม่ผ่าน
การอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วย
พัสดุ ท้าให้ยอด
คงเหลือจริง  
กับในระบบ  
ไม่สอดคล้องกัน 

- มีการวางระบบ
การเบิกจ่ายวัสดุ
โดยผู้ขอเบิกวัสดุ
ต้องเขียนใบเบิก
วัสดุล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๑ วัน 
- ชี้แจงแนวทางให้ 
ผู้ขอเบิกตระหนัก
ถึงความส้าคัญ และ
ผลกระทบที่เกดิขึ้น 
เมื่อน้าวัสดุไปใช้ 
โดยไม่ผ่านการ
อนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยพัสดุ  

รับเข้าวัสด ุ

บันทึกบัญชีวัสดุ  
ในระบบฐานข้อมูลวสัด ุ

เบิกจ่ายวัสด ุ

จัดเก็บรักษาวัสดุเขา้คลัง 

๑ 



๕๐ 

ตารางท่ี ๔.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง (ต่อ) 
 

แผนผังกระบวนการ รายละเอียด ความเสี่ยง แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าทีท่้าการ
ตรวจสอบบัญชีวัสดุคง
คลัง เพื่อตรวจสอบว่า
วัสดุที่ขอเบิกนั้นมี
จ้านวนเพียงพอต่อ 
การใช้งานหรือไม่  
- กรณีมีวัสดุ เจ้าหน้าที่
เสนอต่อหัวหน้าหน่วย
พัสดุอนุมัติ 
- กรณีไม่มีวัสดุ 
เจ้าหน้าที่จะ 
ไมเ่สนออนุมัติการขอ
เบิก พร้อมแจ้งให้ผู้ขอ
เบิกวัสดุทราบเหตุผลใน
การไมเ่สนออนุมัติด้วย
ในเบื้องต้น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าทีน่้าวัสดุจ่าย
ให้แก่ผู้ขอเบิกวัสดุ  
- ผู้ขอเบิกวัสดุท้าการ
ตรวจสอบวัสดุว่าตรง
ตามท่ีขอเบิก พร้อมลง
ลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน  
- เจ้าหน้าที่ท้าการ 
ตัดจ่ายวัสดุออกจาก
บัญชีในระบบฐานข้อมูล
วัสดุ พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้จ่าย และเสนอต่อ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ท้าการตรวจสอบ พร้อม
ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 

เมือ่น้าจ่าย
วัสดุแล้ว 
เจ้าหน้าที ่
ไม่ท้าการ
บันทึกตัด
จ่ายในทันที  
ท้าให้ยอด
คงเหลือจริง 
กับในระบบ
ฐานข้อมูล 
ไม่สอดคล้อง
กัน 

เมื่อมีการ 
น้าจ่ายวัสดุ 
ควรมีการ
บันทึกตัดจ่าย
ในระบบ
ฐานข้อมูลวัสดุ
ทันที เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันและ 
ผู้ขอเบิกวัสดุ
สามารถท้า
การตรวจสอบ
การเบิกจ่าย
ในส่วนบุคคล
ได้ทันที 
 

มีวัสด ุ

ไม่มีวสัด ุ

จ่ายวัสดุ และบันทึกตดัจ่ายใน
ระบบฐานข้อมลูวัสด ุ

ตรวจสอบบญัชี
วัสดุคงคลัง 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

๒ 

๓ 



๕๑ 

ตารางท่ี ๔.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง (ต่อ) 
 

แผนผังกระบวนการ รายละเอียด ความเสี่ยง แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
วัสดุคงเหลือ  
พร้อมรายงานผล 
การตรวจสอบให้แก่
ผู้บริหารทราบ และ
รายงานไปยังกองคลัง 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
ทุก ๆ ไตรมาส 
 

การรายงาน
ล่าช้า ไม่ทัน
ตามก้าหนด 
เนื่องจากไม่มี
การบันทึกที่
เป็นปัจจุบัน 

บันทึกบัญชี
วัสดุให้เป็น
ปัจจุบันอย่าง
สม่้าเสมอ 

 
 
 
 

- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ้าปี  
- เจ้าหน้าที่ท้าการ
รายงาน การเบิก-จ่าย 
วัสดุและยอดคงเหลือ 
ไปยังกองคลัง
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

การตรวจสอบ
และการ
รายงานล่าช้า 
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

ปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนให้เป็น
ระบบ จะ
ส่งผลให้การ
ตรวจสอบและ
การรายงาน
เป็นไปตาม
ก้าหนด  
ไม่ล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและรายงานวัสดุ
คงเหลือประจ าไตรมาส 

ตรวจสอบวสัดุประจ าป ี

๔ 



๕๒ 

ตารางท่ี ๔.๖  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง ในระบบฐานข้อมูลวัสดุ  
 

แผนผังกระบวนการ รายละเอียด ความเสี่ยง แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบฐานข้อมูลโดยใช้
ระบบอินเทอร์เนต 
http://office.la.ubu.ac.
th/stock/login.asp 
กรอก User และ 
Password ตามท่ีก้าหนด
เพ่ือ Logon เข้าสู่ระบบ 

เมื่อเลิกใช้งานใน
ระบบแล้วไม่มีการ
ออกจากระบบอาจ
ส่งผลให้ มีการเข้าใช้
ระบบโดยบุคคลอ่ืน 
ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่  

เมื่ อเลิกใช้งาน
แล้วต้องท้าการ
ออกจากระบบ
ทุกครั้ง 

 
 
 
 

เลือกรายการวัสดุเพื่อเพ่ิม
ข้อมูลหลักของวัสดุ และ
ก้าหนดประเภทของวัสดุที่
จะน้าเข้าคลัง 

บันทึกรายการวัสดุ 
ซ้้ารายการเดิมที่มีอยู่
แล้ว  

ต้องมีการ
ตรวจสอบ
รายการวัสดุใน
คลังก่อนท้าการ
เพ่ิมรายการวัสดุ 
เพ่ือป้องกันการ
บันทึกรายการ
วัสดุซ้้ากับ
รายการเดิม 

 
 
 
 
 
 

เลือกรายการซื้อเข้า พร้อม
บันทึกรายการที่จัดซื้อหรือ
การได้มาตามบิลใบส่งของ
หรือใบเสร็จ บันทึกจ้านวน
วัสดุ และราคา/หน่วย 

  

 
 
 
 

- ผู้ขอเบิกวัสดุกรอก
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ  
- เจ้าหน้าที่น้าจ่ายวัสดุ 
เลือกรายการเบิกจ่ายวัสดุ 
และท้าการตัดจ่ายตามใบ
เบิกวัสดุ  

- เลือกรายการ
เบิกจ่ายวัสดุผิด
ประเภท  ท้าให้ยอด
คงเหลือไม่ถูกต้อง  
- เลือกผู้ขอเบิกใน
ระบบฐานข้อมูลวัสดุ 
ไม่ตรงกับผู้มาขอเบิก 
- ไม่ท้าการตัดจ่าย
ในทันที 

- ท้าการตัดจ่าย
ทันที แล้วต้อง
ตรวจทาน
รายการเบิกจ่าย
วัสดุก่อนทุกครั้ง  
- เพ่ิมความ
รอบคอบและ
ระมัดระวังใน
การปฏิบัติงาน 
 

 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ 

บันทึกรายการวสัด ุ

บันทึกรายการซื้อ/  
การไดม้าของวัสด ุ

บันทึกรายการ 
เบิกจ่ายวัสด ุ

๑ 

http://office.la.ubu.ac.th/stock/login.asp
http://office.la.ubu.ac.th/stock/login.asp


๕๓ 

ตารางท่ี ๔.๖  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง ในระบบฐานข้อมูลวัสดุ (ต่อ) 
 

แผนผังกระบวนการ รายละเอียด ความเสี่ยง แนวทางการ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกการรายงานวัสดุ
คงเหลือ เมื่อต้องการ
ทราบรายงานการเบิก-จ่าย
วัสดุ และยอดคงเหลือ 
เพ่ือรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ และรายงานผลไป
ยังกองคลัง 

  

 
๔.๕ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด้าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการที่ดี
ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
แก่องค์กร เบื้องหลังความส้าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะ
เป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิด 
การบริการที่ดีส้าหรับผู้รับบริการ การที่ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพัสดุ 
และน้าไปสู่การกล่าวถึงในทางที่ ดีนั้น จ้าเป็นจะต้องมีวิธีการและกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ตามภารกิจและความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้งานพัสดุ มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีผู้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น  
โดยมีแนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี้ (ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๕: ๑–๑๗)   

๔.๕.๑ หลักการของการให้บริการที่ดี 
๔.๕.๑.๑ จิตบริการ  

๑) เวลาทุกนาทีมีค่าส้าหรับผู้รับบริการ 
๒) การให้บริการที่ดี เริ่มจากการให้บริการที่ดีกับคนในองค์กรก่อน 
๓) การให้บริการที่เกินความคาดหวังเป็นที่สุดของการบริการ 
๔) การให้บริการที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

๔.๕.๑.๒ หลักการฟังด้วยใจ 
๑) เปิดใจที่จะรับฟัง 
๒) ให้เกียรติผู้พูด 
๓) ตระหนักถึงความส้าคัญของผู้พูด 
๔) ฟังอย่างมีสติ 

การรายงานวสัดุคงเหลือ 

๒ 



๕๔ 

๕) ฟังเสียงโดยปราศจากอคต ิ
๖) ฟังด้วยความใส่ใจและอย่างจริงใจ 
๗) ฟังโดยรับรู้สาระได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร 
๘) ฟังโดยรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดอย่างถูกต้อง ตรงกับสภาพ 

ความเป็นจริง 
๙) รับฟังโดยไม่ฆ่าตัดตอนการสื่อสาร 

๔.๕.๑.๓ หลักการสื่อความด้วยใจ 
๑) เปิดใจที่จะสื่อความ 
๒) ให้เกียรติต่อผู้ฟังเสมอ 
๓) คิดก่อนพูดเสมอ 
๔) ถ่ายทอดด้วยความจริงใจ 
๕) มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ 
๖) ใช้ภาษาเป็นและเหมาะสม 
๗) สื่อความข้อมูลที่เป็นจริงและมีคุณภาพ มีพฤติกรรมการสื่อความที่แสดง

ความเป็นมิตรและเป็นกันเอง 
๘) สื่อความโดยไม่ฆ่าตัดตอนการสื่อสาร มีคุณธรรมและจริยธรรมใน 

การสื่อความ 
๔.๕.๒ คุณลักษณะของผู้ใหบ้ริการที่ด ี

การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ในชีวิตประจ้าวันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนั้นหากต้องการให้
ผู้อ่ืนชื่นชมต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา ก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อ่ืน และที่ส้าคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดีควร
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ ดังนี้  

๔.๕.๒.๑ คุณลักษณะทางกาย  
เป็นประการด่านแรกของการให้บริการ เพราะผู้รับบริการจะสัมผัสได้โดย 

การมองเห็นก่อน ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดี มีการแสดงออกที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท้าก่อน 
การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น ต้องดีทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งทั้ง ๒ ประการมีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 

๑) บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ 
๑.๑) ร่างกายสะอาด 
๑.๒) แต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ 
๑.๓) ยิ้มแย้มแจ่มใส 
๑.๔) กิริยาอ่อนน้อม รู้จักที่จะไหว้ให้เป็นและสวย 

๒) บุคลิกภาพภายใน ได้แก่ 
๒.๑) กระตือรือร้น 
๒.๒) รอบรู ้
๒.๓) เต็มใจและจริงใจ 
๒.๔) ความจ้าดี 



๕๕ 

๒.๕) มีปฏิภาณไหวพริบ 
๒.๖) มีความรับผิดชอบ 
๒.๗) มีอารมณ์ม่ันคง 

๔.๕.๒.๒ คุณลักษณะทางวาจา 
นับเป็นคุณลักษณะที่มีความจ้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะปัญหาของการ

ให้บริการส่วนใหญ่จะเกิดจากการสื่อสารระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการ ดังนั้นหากสามารถน้าคุณลักษณะ
ทางวาจาที่ดีมาใช้ได้มาก ปัญหาการบริการก็จะลดลง ซึ่งคุณลักษณะทางวาจาที่เหมาะสม มีดังนี้ 

๑) การเป็นผู้พูดที่ดี ซึ่งมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑) พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
๑.๒) รู้จักให้ค้าชมตามโอกาสอันสมควร 
๑.๓) ใช้ถ้อยค้าภาษาให้ถูกต้อง 
๑.๔) ใช้น้้าเสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ 
๑.๕) พูดชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 
๑.๖) หลีกเลี่ยงการต้าหนิและนินทา 
๑.๗) รู้จักทักทายผู้อื่นก่อน 
๑.๘) อย่าลืมใช้ค้าว่า “สวัสดี ขอโทษและขอบคุณ” 

๒) การเป็นผู้ฟังที่ดี นอกจากการใช้วาจาดังที่กล่าวแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง
ของผู้ที่ประสบความส้าเร็จในงานบริการก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑) ฟังด้วยความเต็มใจ สนใจและใส่ใจ 
๒.๒) อย่าปล่อยให้อคติเข้ามารบกวน 
๒.๓) จับความให้ได้และตอบรับอย่างมีจังหวะ 
๒.๔) ถามค้าถามและตรวจสอบความเข้าใจ 
๒.๕) อย่าขัดจังหวะ 

๔.๕.๒.๓ คุณลักษณะภายในใจ 
สุดยอดของการให้บริการก็คือบริการด้วยหัวใจ คุณลักษณะภายในใจที่ส้าคัญ 

มีดังนี ้
๑) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา กล่าวคือเมื่อเราต้องการแต่สิ่งดี ๆ เราก็ควรจะ

มอบสิ่งดีนั้นให้แก่ผู้อ่ืนด้วย ในทางกลับกันถ้าเราไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น 
๒) ให้บริการผู้อ่ืนประดุจคนรักของตน ถ้าเรานึกถึงได้ว่าเมื่อเรามีคนรักและอยู่

ในห้วงแห่งความรักนั้น เราปฏิบัติต่อคนรักเราฉันใด เราก็ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นฉันนั้น 
๓) สร้างความรักและสิ่งดีงามในหัวใจ มีผู้รู้หลายท่านได้กล่าวไว้ตรงกันว่า

คนเรามีหัวใจเป็นอย่างไร การแสดงออกก็จะเป็นอย่างนั้น หากเรามีความโกรธในจิตใจ การแสดงออก
ก็จะเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยว ดุดัน ค้าพูดก้าวร้าว หน้าตาบึ้งตึง แต่ถ้าเรามีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความรัก ความเมตตา กิริยาท่าทางที่ออกมาก็จะมีแต่รอยยิ้ม ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ  
และความจริงใจ 

 



๕๖ 

๔.๕.๓ หลักในการให้บริการ   
การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องท้าทุกครั้งไม่ใช่ท้าเฉพาะการบริการครั้งแรกเท่านั้น 

ซึ่งมีหลักในการให้บริการ ดังนี้ 
๔.๕.๓.๑ คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้า ไม่ใช่วัดจากความพอใจ

ของผู้ให้บริการ 
๔.๕.๓.๒ การบริการที่มีคุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลงมือ

กระท้าอย่างจริงจังและจริงใจ 
๔.๕.๓.๓ การบริการที่มีคุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 
๔.๕.๓.๔ การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
๔.๕.๓.๕ ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุข ที่มีโอกาสท้าให้ผู้รับบริการเกิด

ความพอใจ 
๔.๕.๔ กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ 

สุดยอดของการให้บริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ ดังที่กล่าวแล้วว่า  
ผู้ให้บริการเป็นกุญแจส้าคัญที่จะไขไปสู่เคล็ดลับการบริการที่ประทับใจ กลยุทธ์การให้บริการที่
ประทับใจ มดีังนี้ 

๔.๕.๔.๑ ผู้รับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเป็นสมดุลที่ ธรรมชาติ ได้สร้าง ไว้  
ดังพุทธศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าความสุขที่แท้คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 

๔.๕.๔.๒ รอยยิ้มพิมพ์ใจย่อมติดใจในผู้รับบริการ มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า รอยยิ้ม
ของคนเราสามารถขจัดปัญหาทั้งมวล นั่นแปลว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ  
อันน้ามาซึ่งสติปัญญาของคนเราที่จะพิจารณาไตร่ตรองหาทางออกให้กับปัญหานั้น 

๔.๕.๔.๓ ต้องการให้คนอ่ืนท้าอะไรให้กับตัวเรา เราต้องท้าสิ่งนั้นให้ผู้อ่ืนก่อน เราต้อง
รู้จักอคติในตัวเราเพื่อเปิดใจในการให้และรับความปรารถนาดีจากผู้อ่ืน 

๔.๕.๔.๔ เอาชนะตนเองให้ได้ ศักดิ์ศรีและความส้าเร็จของมนุษย์นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ การอยู่
เหนือหรือเอาชนะผู้อ่ืน แต่อยู่ที่เราสามารถเอาชนะใจตนเองให้ได้ เราจะสามารถท้างานบริการให้ได้มี
คุณภาพนั้นต้องเริ่มที่ใจของตนเองก่อน กล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และใจของ 
ผู้ให้บริการจ้าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนฐานที่ดีมาจากทัศนคติของบุคคลนั้น  

๔.๕.๕ ลักษณะของการบริการที่ดี ประกอบด้วย 
๔.๕.๕.๑ ผู้รับบริการต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง ค้านึงถึงผู้รับบริการก่อนสิ่งอ่ืนใด 
๔.๕.๕.๒ ผู้รับบริการถูกเสมอ ไม่ว่าผู้รับบริการจะพูดจะท้าอย่างไรต้องไม่โต้แย้ง 

เพ่ือยืนยันว่าผู้รับบริการผิด 
๔.๕.๕.๓ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เพ่ือให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ 

๔.๕.๖ คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้ให้บริการ  
๔.๕.๖.๑ ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ 
๔.๕.๖.๒ ขณะให้บริการ อย่ารับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวต่างๆ 
๔.๕.๖.๓ อย่าท้าวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกันขณะให้บริการ 
๔.๕.๖.๔ อย่าเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะให้บริการ 



๕๗ 

๔.๕.๖.๕ ห้ามพูดจา หรือหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผู้อื่น 
๔.๕.๖.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกระเบียบ 
๔.๕.๖.๗ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เมื่อมี

ผู้รับบริการ 
๔.๕.๖.๘ ประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร 
๔.๕.๖.๙ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ 
๔.๕.๖.๑๐ มีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการให้เกียรติผู้ร่วมงาน และ

ผู้รับบริการมีความอดทนอดกลั้น 
๔.๕.๗ มาตรฐานการต้อนรับผู้รับบริการ 

๔.๕.๗.๑ สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
๔.๕.๗.๒ สอบถามความต้องการโดยใช้ค้าพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องอะไร

ครับ/ค่ะ” 
๔.๕.๗.๓ อ้านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
๔.๕.๗.๔ ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี 
๔.๕.๗.๕ มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการก่อนเสมอ 
๔.๕.๗.๖ ขณะให้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นเสมอ 
๔.๕.๗.๗ ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล้าดับ 

ก่อน–หลัง 
๔.๕.๗.๘ ถ้าหากมีผู้รับบริการมาก เกิดการบริการที่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ ต้อง

กล่าวค้าว่า “ขอโทษ” เสมอ 
๔.๕.๗.๙ ให้บริการภายในเวลาที่ก้าหนด หากด้าเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้

ผู้รับบริการ ทราบด้วยวาจาที่สุภาพ 
๔.๕.๘ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ 

๔.๕.๘.๑ รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจ้าเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้า
ไม่ควรให้เสียงกริ่งดังเกิน ๓ ครั้ง 

๔.๕.๘.๒ กล่าวค้าทักทาย โดยพูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ , (ชื่อหน่วยงาน), (ชื่อผู้รับ
โทรศัพท์), รับสายครับ/ค่ะ” 

๔.๕.๘.๓ เมื่อผู้ รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ผู้ รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องมารับสายโดยเร็ว 

๔.๕.๘.๔ กรณีที่ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้ผู้รับ
โทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดต่าง ๆ จากผู้ที่โทรเข้ามา เช่น ชื่อผู้โทร เบอร์ติดต่อกลับ เรื่องที่ต้องการ
จะติดต่อเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 
 
 
 



๕๘ 

๔.๕.๙ หัวใจการบริการ 
๔.๕.๙.๑ ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน 

ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของ
ทุกฝ่าย ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจ เพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลา
ได้คุ้มค่า 

๔.๕.๙.๒ ต้องมีความถูกต้องชัดเจน งานบริการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล  
หรือการด้าเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเสมอ 

๔.๕.๙.๓ การจัดบรรยากาศสภาพที่ท้างานต้องจัดสถานที่ท้างานให้สะอาดเรียบร้อย  
มีป้ายบอกสถานที่ ขั้นตอนการติดต่องาน ผู้มาติดต่อสามารถอ่านหรือติดต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้อง
สอบถามใคร ตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับไปจุดการให้บริการควรเป็น  
One stop service คือไปแห่งเดียวงานส้าเร็จ 

๔.๕.๙.๔ การยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก 
ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็น 
ผู้ให้บริการ จะท้าหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ประทับใจ กลับไปความรู้สึกดังกล่าวนี้ จะสะท้อนมาสู่ภาพที่
ปรากฏในใบหน้าและกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการ คือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้ม
แย้มแจ่มใสจึงถือเป็นบันไดขั้นส้าคัญที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จขององค์กร การยิ้มคือการเปิดหัวใจ 
การให้บริการที่ด ี

๔.๕.๙.๕ การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การ
ต้อนรับด้วยน้้าเสียง และภาษาที่ให้ความหวัง ให้ก้าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้้าใจการให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการ
จะต้องมาก่อนแล้วแสดงออกทางวาจา 

๔.๕.๙.๖ การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
เขามุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ 
การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 
ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับบริการอย่างเต็มที่ จะท้าให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ 

๔.๕.๙.๗ การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดี
และรวดเร็วในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการที่ดีอีกทาง
หนึ่ง เช่น Website 

๔.๕.๙.๘ การติดตามและประเมินผล การบริการที่ดีควรมีการติดตาม และประเมินผล
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใด
ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นการน้าข้อมูลกลับมาพัฒนาการให้บริการและพัฒนาตนต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 

๔.๕.๑๐ การสร้างหัวใจนักบริการ (SERVICE) 
S  = Smiling and Sympathy (ยิ้มแย้ม และเห็นอกเห็นใจ) 
E  =  Early Response (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) 
R  =  Respectful (แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ) 
V  =  Voluntariness manner (ให้บริการสมัครใจ) 
I   =  Image Enhancing (รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและองค์กร) 
C  =  Courtesy (อ่อนน้อม สุภาพ) 
E  =  Enthusiasm (กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น) 

จากการปฏิบัติงานพัสดุ โดยยึดหลักการบริการที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ ลดปัญหาต่าง ๆ ได ้

  
๔.๖ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เป็นสิ่งส้าคัญอย่างหนึ่งที่ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและระบบงาน เพ่ือลดข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๔.๖.๑ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยการประเมินผลการท้างาน สภาพปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ดี

ที่สามารถท้าให้การท้างานบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุ ได้ด้าเนินการที่ส้าคัญ 
ดังนี้  

๔.๖.๑.๑ การจัดท้าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก
หน่วยงานพัสดุ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

๔.๖.๑.๒ การจัดท้าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก
หน่วยงานพัสดุ ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน 

๔.๖.๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการประจ้า 
คณะศิลปศาสตร์และเพ่ือนร่วมงาน 

๔.๖.๑.๔ การจัดท้า KPI โครงการต่าง ๆ 
๔.๖.๑.๕ การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือก้ากับ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในแผนหรือไม่  
มากน้อยเพียงใด เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  

๔.๖.๒ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
๔.๖.๒.๑ การตรวจสอบงานตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด 
๔.๖.๒.๒ การติดตามงานโดยวาจาทางโทรศัพท์ หรือสอบถามผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
๔.๖.๒.๓ การติดตามงานอย่างเป็นทางการโดยท้าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
๔.๖.๒.๔ การรายงานผลการติดตามต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 



๖๐ 

๔.๗ ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ ด้านเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ  
การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด้าเนินการโดยให้ผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานพัสดุ ประเมิน 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
๕ ระดับ (Ratting scale) จ้านวน ๕ ข้อ ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 
๒๕๕๓: ๑๒๑)  

พึงพอใจ/เหมาะสมมากที่สุด  ให้คะแนน ๕    คะแนน 
พึงพอใจ/เหมาะสมมาก  ให้คะแนน ๔    คะแนน  
พึงพอใจ/เหมาะสมปานกลาง  ให้คะแนน ๓    คะแนน 
พึงพอใจ/เหมาะสมน้อย  ให้คะแนน ๒    คะแนน 
พึงพอใจ/เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้คะแนน ๑    คะแนน    
จากนั้นน้าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ ย และแปลผลโดยก้าหนดเกณฑ์ในการแปล

ความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓: ๑๒๑) 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ แปลความว่า  มีความพึงพอใจ/เหมาะสมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ แปลความว่า  มีความพึงพอใจ/เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ แปลความว่า  มีความพึงพอใจ/เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ แปลความว่า  มีความพึงพอใจ/เหมาะสมน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ แปลความว่า  มีความพึงพอใจ/เหมาะสมน้อยที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ ๔.๗ และ ๔.๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๗  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 
   ๑.๑ ชาย 
   ๑.๒ หญิง 

 
๖ 

๑๔ 

 
๓๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
๒. สถานภาพ 
   ๒.๑ อาจารย์  
    ๒.๒  เจ้าหน้าที่ 
    ๒.๓ อ่ืนๆ 

 
๘ 

๑๒ 

 
๔๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 



๖๑ 

จากตารางที่  ๔ .๗  ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ้าแนกเป็นเพศ พบว่ า เป็นเพศชาย  ๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ เพศหญิง จ้านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ และเมื่อจ้าแนกตาม
สถานภาพพบว่า เป็นอาจารย์ ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และเป็นเจ้าหน้าที่ จ้านวน ๑๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๘  ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
X  .S.D  แปลผล 

๑ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 
๒ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
๓ ความรวดเร็วในการให้บริการ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
๔ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 
๕ เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม ๔.๙๖ ๐.๒๐ มากที่สุด 
 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่าผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = ๔.๙๖, S.D.= ๐.๒๐) โดยทุกรายการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ ด้านการเบิกใช้

วัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน  
การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์

ส้านักงาน ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ด้าเนินการโดยให้ผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานพัสดุ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน โดยตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Ratting scale) จ้านวน ๕ ข้อ จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และแปลผล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ ๔.๙ และ ๔.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

ตารางท่ี ๔.๙  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  
  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ 
   ๑.๑ ชาย 
   ๑.๒ หญิง 

 
๖ 

๑๐ 

 
๓๗.๕๐ 
๖๒.๕๐ 

รวม ๑๖ ๑๐๐ 
๒. สถานภาพ 
   ๒.๑ อาจารย์  
    ๒.๒ เจ้าหน้าที่ 
   ๒.๓ อ่ืนๆ 

 
๙ 
๗ 
- 

 
๕๖.๒๕ 
๔๓.๗๕ 

- 
รวม ๑๖ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๙  ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ้าแนกเป็นเพศ พบว่าเป็นเพศชาย  ๖ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๗.๕๐ เพศหญิง จ้านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐และเมื่อจ้าแนกตามสถานภาพพบว่า 
เป็นอาจารย์ ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และเป็นเจ้าหน้าที ่จ้านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
X  .S.D  แปลผล 

๑ วัสดุมีคุณภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
๒ ขั้นตอนในการเบิกวัสดุมีความเหมาะสม ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
๓ วัสดุมีความทันสมัย ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
๔ วัสดุมีความถูกต้อง/ตรงตามความต้องการ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
๕ ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม ๕.๐๐ ๐.๐๐ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่าผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส้านักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X =๕.๐๐, S.D.= ๐.๐๐) โดยทุกรายการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 

ตอนที่ ๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิธีการติดตามและประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยบุคคลอ่ืนๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ผลการปฏิบัติงานปรากฏดังตารางที่ ๔.๑๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๑ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของ นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ 

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 

องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

หมวดที่ ๑ ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และเพื่อนร่วมงาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความพยายามในการพัฒนาตนเอง
และการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่ก้าหนด 

ประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลคณะ 

๒.๐ ๒.๐ 

๒. การบริการที่ดี มีจิตบริการไม่เลือกปฏิบัติ ประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลคณะ 

๒.๐ ๑.๙ 

๓.การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

ขยัน ทุ่มเท ตั้งใจ กระตือรือร้น 
กับการท้างานให้องค์กรทุกด้าน 

ประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลคณะ 

๒.๐ ๑.๙ 

๔. การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 

ปฏิบัติตามระเบียบ กติกาขององค์กร ประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลคณะ 

๒.๐ ๑.๙ 

๕. การท้างานเป็นทีม มีความสามารถในการท้างานเป็นทีม ประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลคณะ 

๒.๐ ๑.๙ 

รวม ๑๐.๐ ๙.๖ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ของ นายมงคลชัย   

ล้อมวงษ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการ
ประจ้าคณะศิลปศาสตร์ และเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนรวมเท่ากับ ๙.๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

ตอนที่ ๔  ผลการจัดท้า KPI โครงการต่างๆ  
การจัดท้า KPI โครงการต่างๆ เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงาน  หรือประเมินผลการด้าเนินงาน 

ในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงผลการวัดผลประเมินผลในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น ได้ด้าเนินการโดยการจัดท้า KPI โครงการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการรายบุคคล ในงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปรากฏผลดัง
ตารางที่ ๔.๑๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการจัดท า KPI โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หมวดที่ ๑ งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

งานเอกสารรายงานซื้อ/
จ้าง ในโครงการท้านุ 
+บริการฯ 

๑๐ วันท้าการ เท่ากับ ๑ คะแนน 
๘   วันท้าการ เท่ากับ ๒ คะแนน 
๖   วันท้าการ เท่ากับ ๓ คะแนน 
๕   วันท้าการ เท่ากับ ๔ คะแนน 

บันทึกส่งและรับ
เอกสาร เมื่อ
ผู้ใช้บริการน้า
เอกสารโครงการ 
มาเคลียร์   

๔ ๔ 

งาน : การจัดซื้อวัสดุ
เพ่ือส้ารองสต๊อก 

๑ คะแนน บันทึกรายงานขอซื้อ 
   พร้อมแนบรายละเอียดคงเหลือ 
๒ คะแนน ผู้มีอ้านาจลงนามให้จัดซื้อ 
๓ คะแนน จัดท้ารายงานขอซื้อ 
   พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๔ คะแนน มีการตรวจรับ 
   พร้อมน้าพัสดุเข้าสต๊อค  
   และรายงานทุกสิ้นเดือน 

บันทึกข้อความ 
ในการขอจัดซื้อ 
พร้อมรายงาน 
ทุกสิ้นเดือน   

๔ ๔ 

งาน : ร้อยละความ 
พึงพอใจ 

๑ คะแนน น้อยกว่า ๖๙% 
๒ คะแนน ๗๐-๗๔% 
๓ คะแนน ๗๕-๗๙% 
๔ คะแนน ๘๐% ขึ้นไป 

บันทึกความ 
พึงพอใจ 
แบบสอบถาม   

๔ ๔ 

งาน : การบันทึกพัสดุ
เข้าคลัง 

๑ คะแนน ๘ ครั้ง 
๒ คะแนน ๖ ครั้ง 
๓ คะแนน ๔ ครั้ง 
๔ คะแนน ๒ ครั้ง 

การรายงาน  
การบันทึก   

๔ ๔ 

 
 



๖๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการจัดท า KPI โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หมวดที่ ๑ งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

งาน : คุมบัญชีวัสดุเพื่อ
รายงานยอดคงเหลือ 

๑ คะแนน มีการน้าพัสดุคีย์เข้าระบบ 
๒ คะแนน มีการคีย์จ่ายพัสดุในระบบ 
๓ คะแนน มีการรายงานแก่ผู้บริหาร 
๔ คะแนน มีการรายงานส่งส่วนกลาง 

การรายงานทุก ๓ 
เดือน (ไตรมาส)   

๔ ๔ 

รวม ๒๐.๐ ๒๐.๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒  พบว่าผลการจัดท้า KPI โครงการต่างๆ ที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
มีคะแนนรวมเท่ากับ ๒๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
๔.๘ แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน  

๔.๘.๑ วงจร PDCA กับแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (Best Practice) 
ในการปฏิบัติงานควบคุมวัสดุคงคลัง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น

ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด้าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ (๑) การวางแผน 
(Plan)  (๒) การปฏิบัติ (Do) (๓) การตรวจสอบ (Check) และ (๔) การปรับปรุง (Act) การปฏิบัติงาน
ตามวงจร PDCA อย่างเป็นระบบและครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้การ
ด้าเนินงาน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจร PDCA มีรายละเอียด
ดังนี้ (เทศบาลเมืองกระทู้, 2560) 

๔.๘.๑.๑ การวางแผน (Plan) เป็นการก้าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการด้าเนินงาน 
วิธีการและขั้นตอนที่จ้าเป็นเพ่ือให้การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจะต้องท้าความเข้าใจ
กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่ก้าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนใน
บางด้านอาจจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรฐาน ของวิธีการท้างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ไปพรอมกัน 
ด้วยข้อก้าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ใน 
การตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ไดระบุไวในแผนหรือไม่ 

๔.๘.๑.๒ การปฏิบัติ (Do) เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ไดก้าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะ
ปฏิบัติงานใด ๆ จ้าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่
เป็นงานประจ้าที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็ก ๆ อาจใช้วิธีการเรียนรูศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็น
งานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรจ้านวนมากอาจต้องให้มีการฝึกกอบรม ก่อนที่จะปฏิบัติจริง  
การปฏิบัติจะต้องด้าเนินการไปตามแผน วิธีการและขั้นตอน ที่ได้ก้าหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวม



๖๖ 

และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด้าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป 

๔.๘.๑.๓ การตรวจสอบ (Check) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงาน
ตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส้าคัญ เนื่องจากใน
การด้าเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท้าให้การด้าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท้างาน การติดตาม การตรวจสอบ และ  
การประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งส้าคัญท่ีต้องกระท้าควบคู่ไปกับการด้าเนินงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด้าเนินงานต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมิน  
การปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบัตินั้นเป็นตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้หรือไม่  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน 

๔.๘.๑.๔ การปรับปรุง (Act) เป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท้า
การตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้้ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน้าไปสู่การก้าหนดมาตรฐานของ
วิธีการท้างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด้าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จาก 
การปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้ด้วย 

๔.๘.๒ การปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังตามวงจร PDCA  
ในการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นั้นผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ปรากฏดังตารางที่ ๔.๑๓ 
  
ตารางท่ี ๔.๑๓  การปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังตามวงจร PDCA 

 

ขั้นตอนตามวงจร PDCA วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา 
๑. การวางแผน (Plan) 

 
๑) ศึกษาและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อน้ามาจัดท้าแผนปฏิบัติงานพัสดุที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
2) วิเคราะห์สภาพปัญหาของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมวัสดุคงคลังในปีที่ผ่านมา เพ่ือน้ามาเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
3) วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการปฏิบัติงาน
การควบคุมวัสดุคงคลัง ตลอดจนความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
๔) ก้าหนดและเขียนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุมวัสดุคงคลัง 
 

ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม – 
ตุลาคม ของ
ทุกปี 



๖๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  การปฏิบัติงานการพัสดุตามวงจร PDCA (ต่อ) 
 

ขั้นตอนตามวงจร PDCA วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา 
 

 
๕) ก้าหนดเป้าหมาย/ผลส้าเร็จที่ต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ตัวชี้วัดผลส้าเร็จ และระยะเวลา
ด้าเนินการ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่
ใช้อย่างชัดเจน 
๖) น้าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติก่อนด้าเนินการ 

 

๒. การปฏิบัติ (Do) ๑) ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่
ก้าหนดไว้ ในระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งมีข้ันตอนย่อยที่
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแผน  
- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
- ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับแผน 
๒) ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยปฏิบัติให้เสร็จทัน
ตามก้าหนดเวลาและมีคุณภาพมีการใช้วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างได้ผล ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติในโครงการการควบคุมวัสดุคงคลัง มีดังนี้ 

- การรับมาของวัสดุ 
- การเก็บรักษาวัสดุ 
- การลงบัญชีควบคุมวัสดุ 
- การเบิกจ่ายวัสดุ 
- การตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจ้าปี 
- การรายงานวัสดุคงคลัง 

๓) ในการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลังมีการน้า
ระบบสารสนเทศมาใช้ (ระบบฐานข้อมูลวัสดุ คณะ
ศิลปศาสตร์) ซ่ึงออกแบบและพัฒนาโดยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และท้าให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ
ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ระหว่างเดือน 
ตุลาคม –  
กันยายน  
ของทุกปี 

 



๖๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  การปฏิบัติงานการพัสดุตามวงจร PDCA (ต่อ) 
 

ขั้นตอนตามวงจร PDCA วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา 
๓. การตรวจสอบ 
(Check) 

มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ว่าบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ และผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

- สรุปประเมินโครงการ 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก

หน่วยงานพัสดุ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยใช้
แบบสอบถาม 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก
หน่วยงานพัสดุ ด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ส้านักงาน โดยใช้แบบสอบถาม 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ โดย
คณะกรรมการประจ้าคณะศิลปศาสตร์และเพ่ือน
ร่วมงาน 

- จัดท้า KPI โครงการ 
 

เดือนกันยายน
ของทุกปี 

๔. การปรับปรุง (Act) ๑) รวบรวมผลการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์สังเคราะห์ และแปลผลใน
ภาพรวมทั้งหมด  
2) น้าสภาพปัญหาที่พบมาปรับปรุงการท้างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน  
3) พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะการ
ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่กับที่ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
4) วางแผนเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไปเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั่นก็คือกลับไปสู่การวางแผน 
(Plan) แล้วด้าเนินการเป็นวงจร PDCA ต่อไป 

เดือนกันยายน
ของทุกปี 

 
 
  
  



๖๙ 

๔.๙ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) 

ได้ก้าหนดขึ้น รวม ๑๒ ประการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงผู้มีอ้านาจ
หน้าที่ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ้าหน่าย และการด้าเนินการอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดไว้
ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ มีความส้านึกในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้าน
พัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตร ๗๗ จึงได้ก้าหนดให้มีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ นอกจากประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งได้ก้าหนด ดังนี้  
(สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๘: ไม่มีเลขหน้า) 

๔.๙.๑ วางตัวเป็นกลางในการด้าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
๔.๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส้านึกและด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทุกเวลา 
๔.๙.๓ มีความมุ่งม่ันในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้เทคนิควิทยาการใหม่ ๆ

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และน้าไปใช้งานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
๔.๙.๔ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
๔.๙.๕ ด้าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
๔.๙.๖ ค้านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และประโยชน์ของส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก

โดยค้านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความเหมาะสม สมเหตุผลประกอบด้วย 
๔.๙.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยความร่วมมือ

ช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและการพัฒนางาน 
๔.๙.๘ ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจาก

ผู้ขายผู้จ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเองหรือ
ผู้อืน่โดยมิชอบ 

๔.๙.๙ ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ 
ที่เกี่ยวกับพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ มีน้้าใจ แต่ทั้งนี้ 
การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

๔.๙.๑๐ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขา
หนึ่ง 

๔.๙.๑๑ ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ ฟัง ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริมสนับสนุน  
การให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

๔.๙.๑๒ ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและก้ากับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม



๗๐ 

จรรยาบรรณนี้ให้ด้าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการด้าเนินการให้ถูกต้องไปตามจรรยาบรรณนี้
ต่อไป 
 
๔.๑๐ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

งานพัสดุ นอกจากได้ยึดจรรยาบรรณของพัสดุแล้ว ยังได้ยึดการปฏิบัติจรรยาบรรณ คุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๙: ๒-๔) ดังนี้  

๔.๑๐.๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๔.๑๐.๑.๑ พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
๔.๑๐.๑.๒ พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ไม่กระท้าการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง  
๔.๑๐.๑.๓ พึงประพฤติตนถูกต้องตามท้านองคลองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ด้ารงตนโดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง  
๔.๑๐.๑.๔  พึงไม่กล่าวอ้าง หรือใช้สัญลักษณ์ หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจแห่ งตนและผู้ อ่ืน หรือในทางที่ท้าให้ 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง  

๔.๑๐.๑.๕ พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก้าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย  

๔.๑๐.๑.๖ พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถและทักษะในการท้างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  

๔.๑๐.๒ จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน  
๔.๑๐.๒.๑ พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
๔.๑๐.๒.๒  พึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท้างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด  
ประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย้าช้านาญ  

๔.๑๐.๒.๓ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ  
๔.๑๐.๒.๔ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก้าลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส้าคัญ  
๔.๑๐.๒.๕ พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
๔.๑๐.๒.๖ พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
 



๗๑ 

๔.๑๐.๓ จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๔.๑๐.๓.๑ ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 

ขวัญก้าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

๔.๑๐.๓.๒ พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  
มีน้้าใจไมตรี เอ้ืออาทร และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

๔.๑๐.๓.๓ พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ งาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
กลุ่มงานของตนและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท้างาน และแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

๔.๑๐.๓.๔ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๑๐.๓.๕ พึงละเว้นจากการน้าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน้าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวาน 
หรือใช้ผู้อื่นท้าผลงานทางวิชาการ เพื่อน้าไปใช้ในการเสนอขอก้าหนดต้าแหน่ง หรือการเลื่อนต้าแหน่ง
ให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอื่นใด 

๔.๑๐.๓.๖ พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่องให้เกียรติในศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนร่วมงาน 

๔.๑๐.๔ จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 
๔.๑๐.๔.๑ พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก้าลังความสามารถ ด้วยความเสมอ

ภาค โปร่งใสและเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค้า ส้านวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย  
ในการสื่อความหมายต่อนักศึกษา และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 

๔.๑๐.๔.๒ ต้องไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา 
หรือผู้รับบริการเพื่อกระท้าหรือไม่กระท้าการใด 

๔.๑๐.๔.๓ ต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษาผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท้าการที่รู้อยู่ว่า 
ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๔.๑๐.๔.๔ ต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
ต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน 

๔.๑๐.๕ จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 
๔.๑๐.๕.๑ พึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถด้วย

ความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน้าให้ติดต่อไปยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ้านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

๔.๑๐.๕.๒ พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 



๗๒ 

๔.๑๐.๕.๓ พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่ 
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา จากผู้มารับบริการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น 

๔.๑๐.๕.๔ พึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
การด้าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริต โดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็น 
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่น
กระท้าการในลักษณะเดียวกัน 



๘๐ 
 

บทที่ ๕  
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 
๕.๑ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นหรือเป็นจุดเสี่ยงที่ควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานพัสดุ 
โดยไดส้รุปสภาพปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๕.๑.๑ ปัญหาด้านผู้เบิกวัสดุ 
๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ 
๕.๑.๓ ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 
๕.๑.๔ ปัญหาอื่น ๆ 
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนหรือเป็นจุดเสี่ยงที่ควรระมัดระวังนั้น ได้เสนอแนวทางการ

แก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการลดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังตารางที่ ๕.๑ 

 
ตารางท่ี ๕.๑  ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน  
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
๕.๑.๑ ปัญหาด้านผู้เบิกวัสดุ  
๑. ผู้เบิกวัสดุต้องการวัสดุกรณีเร่งด่วน
ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดซื้อได้
ทันเวลา 

แนวทางการแก้ปัญหา 
-  ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เบิกวัสดุทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่มี
การวางแผนการเบิกจ่ายวัสดุล่วงหน้า  
- จัดหาวัสดุให้มีอยู่ในคลังเพ่ือความเพียงพอต่อการใช้งาน  
แนวทางการพัฒนา 
ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เบิกวัสดุกับเจ้าหน้าที่ 

๒. ผู้เบิกวัสดุไม่ทราบระเบียบงานพัสดุ 
และข้ันตอนการเบิกจ่าย 

แนวทางการแก้ปัญหา 
ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น และแนวปฏิบัติให้ทราบ  
แนวทางการพัฒนา 
- จัดท าคู่มือการใช้งานถึงกระบวนการ ขั้นตอน เพ่ือให้เป็น
แนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
- มีการจัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาพัสดุ กฎหมาย 
ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้
ทราบ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 



๗๔ 

ตารางท่ี ๕.๑  ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
๓. ผู้เบิกวัสดุไม่เข้าใจว่าท าไมถึงเบิก
วัสดุบางอย่างที่ต้องการไม่ได้ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
ชี้แจงรายละเอียดโดยยึดหลักระเบียบฯ วัสดุบางรายการ   
ไม่สามารถจัดหาได้ อาจเป็นเพราะระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนดไว้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หรือวัสดุ
บางรายการไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน ไม่คุมค่า และ 
ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
 

๔. ผู้เบิกวัสดุน าวัสดุไปใช้โดยไม่เขียน
ใบเบิกวัสดุ และไม่ผ่านการอนุมัติจาก
เจ้าหน้าที่ ท าให้วัสดุเกิดการสูญหาย 

แนวทางการแก้ปัญหา 
- ชี้แจง แนวทางให้ผู้ขอเบิกตระหนักถึงความส าคัญ และ
ผลกระทบที่เกดิขึ้น เมื่อน าวัสดุไปใช้ โดยไม่ผ่านการอนุมัติ
จากเจ้าหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
แนวทางการพัฒนา 
- มีการวางระบบการเบิกจ่ายวัสดุ แนวทางปฏิบัติโดย 
ผู้ขอเบิกวัสดุต้องเขียนใบเบิกวัสดุล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
- จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บที่ปลอดภัย มิดชิด 
 

๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ  
๑. วัสดุบางรายการไม่มีความคงทน แนวทางแก้ไขปัญหา 

ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุให้ดี หรืออาจมีการ
ขอตัวอย่างในการทดสอบก่อน  ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับ
มาตรฐาน 
 

๒. วัสดุไม่ตรงตามความต้องการใช้ แนวทางแก้ไขปัญหา 
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในส่วนของวัสดุ เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการใช้ มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอ 

๓. วัสดุบางรายการไม่มีจ าหน่ายใน
เมืองไทยต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
ซ่ึงต้องใช้เวลานาน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
ควรมีการวางแผนที่จะใช้วัสดุนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  
อาจมีการสั่งซื้อส ารองตามความเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา 
ส ารวจวัสดุนั้น ๆ ความส าคัญ ความจ าเป็น อาจมีการซื้อ
ส ารองตามความเหมาะสม 
 

 



๗๕ 
 

ตารางท่ี ๕.๑  ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
๕.๑.๓ ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  
๑. เมื่อเลิกใช้งานในระบบ ไม่มีการ
ออกจากระบบ อาจส่งผลให้มีการเข้า
ใช้ระบบโดยบุคคลอ่ืน ที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ 

เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องท าการออกจากระบบทุกครั้ง  
เพ่ือความปลอดภัย  

๒. บันทึกรายการผิด ไม่มีการ
ตรวจทาน 

ควรมีการตรวจทานและเพ่ิมความรอบคอบทุกครั้ง 
 

๓. เมื่อรับวัสดุเข้ามา ไม่มีการจัดเก็บ
ในทันที 

ควรมีการจัดเก็บวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ ทันทีท่ีมีการ
รับเข้าวัสดุ เพื่อป้องกันการสูญหาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 
 

๔. เมือ่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการตัดจ่าย
ออกบัญชีในทันที ท าให้ยอดวัสดุจริง
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในระบบ 

เมื่อมีการน าจ่าย ควรมีการบันทึกตัดจ่ายในระบบฐานข้อมูล
วัสดุทันที เพื่อให้ผู้ขอเบิกสามารถท าการตรวจสอบ 
การเบิกจ่ายในส่วนบุคคลได้ทันทีเช่นกัน 
 

๕.๑.๔ ปัญหาอ่ืน ๆ  
๑. ขัน้ตอนการจัดซื้อซ้ าซ้อนท าให้
เสียเวลา ล่าช้า 

ขั้นตอนการท างานอาจมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาเก่ียวข้องใน
กระบวนการจัดซื้อ ท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้ เจ้าหน้าที่ควรลดขั้นตอนที่ไม่ส าคัญ เช่น 
ในระหว่างที่รอเอกสารอนุมัติจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ควรจะ
สอบถามราคาและต่อรองราคาไว้ก่อน (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
 

๒. ปัญหาการขอเครดิตจากร้านค้า/
บริษัท 

ควรมีการส ารวจทุกครั้ง อาจท าเป็นหนังสือออกจาก
หน่วยงานเพื่อขอให้ทางบริษัทให้ความอนุเคราะห์ หรือ
จัดหาจ านวนร้านค้าให้มากข้ึนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 

๓. วัสดุบางรายการเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ไม่เคยจัดซื้อมาก่อนท าให้หาแหล่ง
จัดซื้อได้ยาก 

ส ารวจวัสดุที่ไม่ค่อยมีในท้องตลาดทั่วไป พร้อมวางแผนการ
จัดหาไว้ เมื่อมีความต้องการใช้  

๔. บริษัท/ร้านค้าส่งของล่าช้า มีการจัดท าสัญญา/ข้อตกลงทุกครั้งเพ่ือป้องกันผลกระทบ   
ที่อาจเกิดข้ึน และเลือกใช้ห้างร้านที่มีความน่าเชื่อถือ 
 

 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๕.๑  ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
๕. การปรับเปลี่ยนระเบียบ/ค าสั่ง 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
เจ้าหน้าทีห่รือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ    
จึงต้องหมั่นศึกษาและทบทวนกฎหมาย ระเบียบฯ อยู่เสมอ  
แนวทางการพัฒนา 
ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง 
 

๖. ด้านการสื่อสาร - ใช้หลักถ้อยทีถ้อยอาศัย อธิบายชี้แจงรายละเอียดโดยยึด
หลักระเบียบฯ เป็นหลัก ให้ความชัดเจน ให้ความรู้อยู่
ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการปะทะ หรือความรุนแรง 
- เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ ได้มีบุคลากรชาวต่างชาติเข้า
มาท างาน และได้มาใช้บริการเบิกใช้วัสดุ งานพัสดุได้จัดท า
คู่มือรายการ ชื่อเรียก เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี่ปุ่นไว้ เพื่อลดปัญหาการสื่อสาร ความไม่เข้าใจ
ตรงกัน ท าให้ลดปัญหาเหล่านี้ได้มากข้ึน 

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

๕.๒.๑ จัดท าคู่มือการใช้งานถึงกระบวนการ ขั้นตอน เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน และพัฒนาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบันอีกด้วย 

๕.๒.๒ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาพัสดุ กฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ขอเบิกวัสดุ เพ่ือให้ทราบ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 

๕.๒.๓ เจ้าหน้าที่ควรมีการพัฒนาระบบงานอยู่เสมอ ศึกษา ค้นคว้า เข้าร่วมอบรม สัมมนา 
การบริหารงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญอย่างต่อเนื่อง 

๕.๒.๔ มีการวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผล 
๕.๒.๕ หน่วยงานย่อยควรมีการส ารวจวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละหน่วยและมอบให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินการจัดซื้อไว้ล่วงหน้า เพ่ือลดปัญหาการมีวัสดุที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
๕.๒.๖ มีการพัฒนาระบบที่ใช้อยู่ให้ตอบสนองการใช้งานอย่างต่อเนื่องและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
๕.๒.๗ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในองค์กร ถึงการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่า ประหยัด ไม่ใช้

อย่างฟุ่มเฟือยและให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด ตลอดจนการสื่อสารที่ดีในองค์กร 
๕.๒.๘ ควรมีการตรวจนับสอบวัสดุคงเหลือในคลังกับฐานข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 



๗๗ 
 

๕.๓ งานวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา  
จากการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุคงคลัง งานพัสดุ ผู้เขียนได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเบิกใช้

วัสดุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเป็นข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึง
ปริมาณการใช้วัสดุแต่ละชนิด เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการใช้วัสดุ
ให้เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากท่ีสุด อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานวิเคราะห์ ดังนี้ 

งานวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ข้อมูลสถิติการเบิกใช้วัสดุในส านักงานคณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการ
โดยการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเบิกใช้วัสดุในส านักงานคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60  
ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖1 โดยมีการเก็บสถิติอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานต่อผู้บริหาร ปรากฏผล 
ดังตารางที ่๕.๒  

 
ตารางท่ี ๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑  
 

ล าดับ ชื่อรายการ 
เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก 

รวม ต.ค.-
๖๐ 

พ.ย.-
๖๐ 

ธ.ค.-
๖๐ 

ม.ค.-
๖๑ 

ก.พ.-
๖๑ 

มี.ค.-
๖๑ 

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่               
๑ CD - R – ๗๐๐  ๖ ๑ - ๑ - - ๘ 
๒ DVD - R   - - - ๑๐ - - ๑๐ 

ประเภทกรรไกร        
๓ กรรไกร   ๑ ๑ - - ๕ - ๗ 

ประเภทกระดาษ 
       

๔ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/ 
๗๐ แกรม   

๑๑ ๑๓๓ ๖๕ ๑๐๙ ๒๓ ๘๗ ๔๒๘ 

๕ กระดาษถ่ายเอกสาร F๔   - ๑ - ๑ ๑ - ๓ 
๖ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/ 

๘๐ แกรม (AA)   
- ๑ - ๑ ๒ - ๔ 

๗ กระดาษถ่ายเอกสารสี A๔/ 
๘๐ แกรม   

๑ - - - - - ๑ 

๘ กระดาษท าปก A๔/ 
๑๒๐ แกรม   

๓ - ๑ - - - ๔ 

๙ กระดาษท าปกหนังช้าง A๔/
๑๘๐แกรม   

- ๑ - - - - ๑ 

 
 



๗๘ 
 

ตารางท่ี ๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑ (ต่อ)  
 

ล าดับ ชื่อรายการ 
เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก 

รวม ต.ค.-
๖๐ 

พ.ย.-
๖๐ 

ธ.ค.-
๖๐ 

ม.ค.-
๖๑ 

ก.พ.-
๖๑ 

มี.ค.-
๖๑ 

ประเภทกล่อง        
๑๐ กล่องใส่แฟ้มเก็บเอกสาร   - - ๒ - - - ๒ 

ประเภทกาว        
๑๑ กาวตราช้าง   - - - - ๑ - ๑ 
๑๒ กาวแท่งขนาด ๘.๒ กรัม 

(UHO)   
๑ ๑๒ ๑ - ๗ - ๒๑ 

๑๓ กาวน้ า   - ๑ - - - - ๑ 
๑๔ กาวลาเท็กซ์ ๘ ออนซ์   ๒ - - - - - ๒ 
๑๕ กาวลาเท็กซ์ ๑๖ ออนซ์   - - - - - - ๐ 

ประเภทคัตเตอร์        
๑๖ คัตเตอร์ขนาดเล็ก   ๑ ๖ - ๑ ๑ - ๙ 

ประเภทอุปกรณ์เหลาดินสอ        
๑๗ เครื่องเหลาดินสอ  

ชนิดมือหมุน   
๑ ๑ - ๑ - - ๓ 

ประเภทซองเอกสาร        
๑๘ ซองครุฑสีขาว (DL) พับ ๔   ๕๐ ๑๐๙ ๓๓ ๑๗๒ ๔๗ ๓๐๓ ๗๑๔ 
๑๙ ซองครุฑสีน้ าตาล A๔  

ขยายข้าง   
๒๙ ๑๕ ๗๘ ๒๐๒ ๑๑ ๙ ๓๔๔ 

๒๐ ซองครุฑสีน้ าตาล A๔  
ไม่ขยายข้าง   

- ๓๑ ๑๓ ๑๐ ๒๐ ๕ ๗๙ 

ประเภททั่วไป        
๒๑ ดินสอด า ๒B   ๔ ๓ - - - - ๗ 
๒๒ ดินสอด า ๖B   ๑ - - - - - ๑ 
๒๓ ดินสอด า HB   ๑ - ๑ ๑ - - ๓ 
๒๔ ตรายางวันที่ภาษาอังกฤษ   - - - - - - ๐ 
๒๕ ตรายางวันที่ภาษาไทย   - - - - ๑ - ๑ 
๒๖ ตะแกรงใส่เอกสาร   ๑๔ ๔ ๒ ๑ ๑ - ๒๓ 

 



๗๙ 
 

ตารางท่ี ๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑ (ต่อ)  
 

ล าดับ ชื่อรายการ 
เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก 

รวม ต.ค.-
๖๐ 

พ.ย.-
๖๐ 

ธ.ค.-
๖๐ 

ม.ค.-
๖๑ 

ก.พ.-
๖๑ 

มี.ค.-
๖๑ 

๒๗ ถ่าน AA   ๔ - - - ๔ - ๘ 
๒๘ แถบกระดาษย่น ๑.๕ นิ้ว ๒ - ๑ - - - ๓ 
๒๙ แถบกระดาษย่น ๒ นิ้ว   ๑ ๑ - - ๑ - ๓ 
๓๐ แถบกาว ๒ หน้า แบบบาง   ๑ - - ๑ - - ๒ 
๓๑ แถบกาว ๒ หน้า แบบหนา   - - ๒ ๒ ๒ ๑ ๗ 
๓๒ แถบกาวใส ขนาด ๑ นิ้ว ๑๒ ๒ ๙ - ๔ ๑ ๒๘ 
๓๓ แถบผ้าซ่อมหนังสือ ๑.๕ นิ้ว - - ๔ - - - ๔ 
๓๔ แถบผ้าซ่อมหนังสือ ๒ นิ้ว ๑ ๑ - ๕ ๓ - ๑๐ 
๓๕ ทะเบียนหนังสือ - รับ   - - - - - - ๐ 
๓๖ ทะเบียนหนังสือ - ส่ง   - - - - - - ๐ 
๓๗ ที่เจาะรูขนาดเล็ก   ๑ - - - - - ๑ 
๓๘ ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ   - - - - - ๑ ๑ 
๓๙ ที่เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐  ๓ ๒ ๑ - ๓ - ๙ 
๔๐ ที่เย็บกระดาษ เบอร์ ๕๐   ๑ - - - - - ๑ 
๔๑ แท่นตัดสก๊อตเทปใส   ๑ - - - - - ๑ 
๔๒ แท่นประทับตราสีแดง   - - - - - - ๐ 
๔๓ แท่นประทับตราสีน้ าเงิน   - - - - ๑ - ๑ 

ประเภทปากกา        
๔๔ ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้ 

เบอร์ F (๔ ด้าม)   
- - ๑ - - - ๑ 

๔๕ ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้ 
เบอร์ M (๔ ด้าม)   

- - - - - - ๐ 

๔๖ ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้ 
เบอร์ S (๔ ด้าม)   

- - - - - - ๐ 

๔๗ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด -  
สีด า   

๕ ๒ ๑ ๑๓ ๙ - ๓๐ 

๔๘ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด -  
สีแดง   

๑ ๒ - ๑๖ ๖ - ๒๕ 



๘๐ 
 

ตารางท่ี ๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑ (ต่อ)  
 

ล าดับ ชื่อรายการ 
เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก 

รวม ต.ค.-
๖๐ 

พ.ย.-
๖๐ 

ธ.ค.-
๖๐ 

ม.ค.-
๖๑ 

ก.พ.-
๖๑ 

มี.ค.-
๖๑ 

๔๙ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด -  
สีน้ าเงิน   

๕ ๒ - ๒๐ ๘ ๓ ๓๘ 

๕๐ ปากกาลบค าผิด   ๓ ๗ ๓ ๕ ๒ ๘ ๒๘ 
๕๑ ปากกาลูกลื่นสีด า   ๑ ๑ - - ๑ - ๓ 
๕๒ ปากกาลูกลื่นสีแดง   ๑ ๑๑ ๖ ๗ ๒ ๑๙ ๔๖ 
๕๓ ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน   ๗ ๒ ๗ ๒ ๒ ๒ ๒๒ 
๕๔ ปากกาหมึกซึมสีด า   - ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๘ 
๕๕ ปากกาหมึกซึมสีแดง   ๕ ๒ ๙ - ๗ ๔ ๒๗ 
๕๖ ปากกาหมึกซึมสีน้ าเงิน   ๒ - ๒ ๑ ๓ ๒ ๑๐ 

ประเภทแปรง        
๕๗ แปรงลบกระดาน   ๒ ๑ - ๑ ๑ - ๕ 

ประเภทแฟ้มเอกสาร        
๕๘ แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง  

๑ นิ้ว (ชนิดหนีบ)   
๑ ๓ - - ๒ - ๖ 

๕๙ แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง  
๑ นิ้ว (ชนิดห่วง)   

๕ - ๕ - - - ๑๐ 

๖๐ แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง  
๒ นิ้ว   

๓ - ๑ - ๑ - ๕ 

๖๑ แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง  
๓ นิ้ว   

- ๘ ๕ ๑๐ - ๑ ๒๔ 

๖๒ ไม้บรรทัดพลาสติกขนาด  
๑๒ นิ้ว   

๓ - - ๑ ๑ - ๕ 

ประเภทยางลบ        
๖๓ ยางลบดินสอชนิดก้อน   ๑ - - - ๓ - ๔ 
๖๔ ยางลบแท่งชนิดมีแปรง   - - - - - - ๐ 

ประเภทลวดเย็บกระดาษ/ลวดเสียบ        
๖๕ ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๑๐  ๗ ๑๑ ๒๗ - ๖ - ๕๑ 
๖๖ ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๓๕  ๑ ๑ ๕ ๑ ๒๗ - ๓๕ 



๘๑ 
 

 

ตารางท่ี ๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑ (ต่อ)  
 

ล าดับ ชื่อรายการ 
เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก 

รวม ต.ค.-
๖๐ 

พ.ย.-
๖๐ 

ธ.ค.-
๖๐ 

ม.ค.-
๖๑ 

ก.พ.-
๖๑ 

มี.ค.-
๖๑ 

๖๗ ลวดเสียบกระดาษ   ๑๑ ๗ ๖ ๔ ๑๗ ๒ ๔๗ 
 ประเภทสมุด        
๖๘ สมุดนัมเบอร์ ๒   - ๑ - - - - ๑ 
๖๙ สมุดปกอ่อน   ๕ - - - - - ๕ 
๗๐ สมุดมุมมัน ๑๐๐ แผ่น   - ๑ - - - - ๑ 
๗๑ สมุดมุมมัน ๑๕๐ แผ่น   - - - - - - ๐ 
๗๒ สมุดมุมมัน ๒๐๐ แผ่น   - ๑ - - - - ๑ 
๗๓ สมุดมุมัน ๓๐๐ แผ่น   - - - - - - ๐ 

ประเภทผงหมึก        
๗๔ หมึกเติมแท่นประทับตรา 

สีแดง   
- - - - - - ๐ 

๗๕ หมึกเติมแทน่ประทับตรา 
สีน้ าเงิน   

- - - - - - ๐ 

๗๖ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๑๒ A   

- ๑ - - - - ๑ 

๗๗ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๑๐ A   

- - - - - - ๐ 

๗๘ หมึกส าหรับเครื่องปรินเตอร์ 
๓๕ A   

- - ๑ - - - ๑ 

๗๙ หมึกส าหรับเครื่องปรินเตอร์ 
๓๖ A   

๑ - ๑ - ๑ - ๓ 

๘๐ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๕๓ A   

- - - - - - ๐ 

๘๑ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๙๘ A   

- - - - - - ๐ 

๘๒ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๐๕ A   

- - - - - - ๐ 

๘๓ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๗๘ A   

๑ ๑ - ๑ ๓ - ๖ 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๕.๒  สถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ - มีนาคม  ๒๕๖๑ (ต่อ)  
 

ล าดับ ชื่อรายการ 
เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก เบิก 

รวม ต.ค.-
๖๐ 

พ.ย.-
๖๐ 

ธ.ค.-
๖๐ 

ม.ค.-
๖๑ 

ก.พ.-
๖๑ 

มี.ค.-
๖๑ 

๘๔ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๘๐ A   

- ๑๑ ๑ ๕ ๑ ๗ ๒๕ 

๘๕ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๘๓ A   

- ๓ ๓ ๓ ๑ ๓ ๑๓ 

๘๖ หมึกส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 
๘๕ A   

๒ ๔ - ๑ ๑ ๑ ๙ 

ประเภทเหล็กเสียบ/เหล็กหนีบ        
๘๗ เหล็กก้ันหนังสือ   - - - ๓ - - ๓ 
๘๘ เหล็กเสียบกระดาษ   - - - - - - ๐ 
๘๙ เหล็กหนีบกระดาษ  

เบอร์ ๑๐๘ 
๓๖ - ๑๒ ๑๒ ๒๙ - ๘๙ 

๙๐ เหล็กหนีบกระดาษ  
เบอร์ ๑๐๙ 

๓๖ ๘ ๑๒ - ๒๙ - ๘๕ 

๙๑ เหล็กหนีบกระดาษ  
เบอร์ ๑๑๐ 

- ๑๒ ๔๘ ๒๓ - ๒๖ ๑๐๙ 

๙๒ เหล็กหนีบกระดาษ  
เบอร์ ๑๑๑   

๑๒ ๓๖ - ๔๑ - - ๘๙ 

๙๓ เหล็กหนีบกระดาษ  
เบอร์ ๑๑๒ 

๓๖ ๔๘ - ๔๑ ๓๖ ๔๘ ๒๐๙ 
 

จากตารางที่ ๕.๒ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเบิกใช้วัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม  
๒๕๖๐–มีนาคม  ๒๕๖๑ แยกตามประเภทของวัสดุ ปรากฏผล ดังนี้ 

๑. กลุ่มวัสดุประเภทกระดาษ 
ผลการวิเคราะห์ 
กระดาษท่ีมีจ านวนเบิกใช้มากท่ีสุดคือ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ๔ ๗๐ แกรม ที่ใช้กับงาน

ทั่วไป อีกทั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  ที่ผ่านมา ทางงานผลิตเอกสารได้มีการใช้ในการผลิต
ข้อสอบกลางภาค และงานส านักงานเอกสารงานต่าง ๆ มีภาระเพ่ิมขึ้น การประเมินขึ้นขั้นเงินเดือนมี
การจัดท าเอกสารที่มากขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการลดการใช้กระดาษ ควรมีการน ากระดาษรีไซเคิลน ากลับมาใช้อีก ปลูกฝังให้บุคลากร

ช่วยกันประหยัด ลดการใช้เอกสาร อาจเป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 



๘๓ 
 

๒. กลุ่มวัสดุประเภทซองเอกสาร 
ผลการวิเคราะห์ 
ซองเอกสารหรือซองจดหมายที่มีจ านวนใช้มากท่ีสุดคือ ซองเอกสารขนาด ๙.๕x๔.๕ นิ้ว หรือ

ซองขาวพับ ๔ ถัดมาคือซองเอกสารน้ าตาล เอ๔ ขยายข้าง ซองขาวพับ ๔ อาจมีการน าไปใช้ใน
โครงการต่าง ๆ เอกสารส่งออกไปยังหน่วยงานอ่ืน ซองเอกสาร เอ๔ ขยายข้าง ส่วนมากจะเป็นการ
น าไปบรรจุข้อสอบ และเก็บเอกสารต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะ 
หากมีความจ าเป็นที่ใช้ในโครงการให้ซื้อจากหมวดของโครงการเองที่มีการตั้งหมวดรายจ่ายไว้  

ท าการเบิกจ่ายจากงานพัสดุทุกครั้งด้วยตนเอง ควรใช้ในส่วนที่เป็นงานราชการเท่านั้น  
๓. กลุ่มวัสดุประเภทปากกา 

ผลการวิเคราะห์ 
ปากกาที่มีจ านวนใช้มากที่สุดคือปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

รองลงมาจะเป็นปากกาลูกลื่นและหมึกซึมสีแดง เนื่องจากมีการน าไปใช้ในการตรวจข้อสอบ 
ข้อเสนอแนะ – 

๔. กลุ่มวัสดุประเภทแฟ้มเอกสาร 
ผลการวิเคราะห์ 
แฟ้มเอกสารที่มีจ านวนใช้มากที่สุดคือแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ซึ่งมีขนาดใหญ่สุด รองลงมา

จะเป็นแฟ้มเอกสารขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งมีขนาดกลาง เนื่องจากงานเอกสารมีมากขึ้น ทั้งงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร และในส่วนงานต่าง ๆ มีการจัดเก็บเอกสารมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ลดเอกสารให้น้อยลง เน้นน าสื่อหรือการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

๕. กลุ่มวัสดุประเภทผงหมึก 
ผลการวิเคราะห์ 
ผงหมึกที่ใช้มากที่สุดจะเป็นหมึกที่ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ ๘๐A, ๘๕A (๘๐A ใช้กับห้อง

ส านักงาน, LA๔๑๑, ILC ชั้น ๓, LA๔๐๑, LA๑๐๔  ส่วน ๘๕A ใช้กับห้องส านักงาน งานการเงิน  
งานบุคคล) เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดซื้อเครื่องปริ้นจ านวนมากขึ้น บางส่วนจะตกอยู่ที่จ านวน  
๑ เครื่องต่อ ๑ คน อัตราการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น และเป็นรุ่นยี่ห้อเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องใช้หมึกรุ่น
เดียวกันด้วยงานเอกสารมากขึ้น ทั้งโครงการ งานวิจัย งานประกันคุณภาพ งานประเมิน และอ่ืนๆ  
อีกท้ังมกีารใช้ตลับหมึกของแท้ และมีราคาค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มอัตราการใช้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ  

ข้อเสนอแนะ 
ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแผนการใช้งาน เช่น ใช้เครื่องเช่าจากเอกชน ซึ่งหน่วยงานจะซื้อ

เฉพาะหมึก ส่วนเครื่อง การบริการ ค่าเสื่อม เป็นของเอกชนทั้งหมด อาจช่วยในเรื่องของการประหยัด
ได้ หรือลดการใช้เอกสารการปริ้นงานที่ไม่จ าเป็น 

 
 
 



๘๔ 
 

๖. กลุ่มวัสดุประเภทเหล็กเสียบ/เหล็กหนีบ 
ผลการวิเคราะห์ 
เหล็กหนีบกระดาษที่มีจ านานใช้มากที่สุดคือ เหล็กหนีบกระดาษเบอร์ ๑๑๒ ขนาดเล็กสุด  

รองลงมาคือเบอร์ ๑๑๐  ขนาดกลาง  เนื่องจากงานเอกสารมากขึ้น  ก็จะมีอัตราการใช้เพ่ิมตามขึ้น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมบัญชีกลาง.  “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ: พรบ.  http://www.cgd.go.th/cs/internet/ 
internet/หน้าหลัก.html.  ธันวาคม, 2560. 

กรมบัญชีกลาง.  “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ: ระเบียบกระทรวงการคลัง.  http://www.cgd.go.th/cs/internet/ 
internet/หน้าหลัก.html.  ธันวาคม, 2560. 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “คลังเอกสาร”, มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ๒๕๕๓.  
http://www.ubu.ac.th/ubu_center1/content.  ๑๙ ธันวาคม, ๒๕๕๙. 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “งานแผนงานและนโยบาย”, แผนยุทธศาสตร์คณะ  
ปี ๖๐-๖๔.  http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th.   ๒๒ มกราคม, 
๒๕๖๐. 

เทศบาลเมืองกระทู้.  “โครงสร้างองค์กร”, องค์ความรู้. https://sites.google.com/site/ 
thesbalmeuxngkathu/khorngsrang-xngkhkr/xngkh-khwam-r.  ๒๒ มกราคม, 
๒๕๖๐. 

บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องตัน ฉบับปรับปรุงใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 
2553. 

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย.  ประมวลกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับพัสดุ.   
พิมพ์ครั้งที่ ๑๖.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, ๒๕๕๘. 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๙. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.  คู่มือหลักการ
ให้บริการที่ดี ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้.  กรุงเทพฯ, ๒๕๕๕. 
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๘๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มใบเบิกวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ 
 
 

ล าดับที่................. 
ชื่อ (Name)…………………………………………………………………….. 

ใบเบิกวัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ............................... 

 
วัน เดือน ปี รายการ จ านวน ลายมือชื่อผู้เบิก ลายมือชื่อผู้จ่าย ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างการเขียนใบเบิกวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

ตัวอย่างการเขียนใบเบิกวัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบบัญชีคุมวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 

ตัวอย่างแบบบัญชคีุมวัสดุ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบรกิารจากหน่วยงานพัสดุ (เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ) 
 
 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ (นายมงคลชยั  ล้อมวงษ์) คณะศิลปศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2558   
 

ค าชี้แจง  
              แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 28 
กุมภาพันธ์  2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซ่ึงผลการส ารวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลใน
การที่จะปรับปรุงการให้บริการ 
                                                                
 
 
 (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน              หรอืเติมขอความที่ตรงกับความเป็นจริง) 
 

1. เพศ   
  1.)  ชาย                  2.)  หญิง  
        
2. สถานภาพ 
  1.)  อาจารย์                         2.)  เจ้าหน้าที่ 
  3.)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                  4.)  อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 
 
 

 
 

ประเด็นการวดัความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไม่มี/ไม่พบ
ในการ

ให้บริการ 
2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 
2.1 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ       
2.2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง       
2.3 ความรวดเร็วในการให้บริการ       
2.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปญัหาที่เกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี       
2.5 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี       
 
 
 

1. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

 
  ขอขอบคณุทุกท่านทีต่อบแบบสอบถาม  

 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ ท่ีต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ 
 

 



๙๖ 
 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ (การเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน) 
 

 
 

 
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานพัสดุ (การเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน) คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
ค าชี้แจง  
              แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 28 
กุมภาพันธ์  2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน กรณีการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งาน 
ซ่ึงผลการส ารวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ 

 

 (โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน              หรอืเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง) 
 

3. เพศ   
  1.)  ชาย                   2.)  หญิง  
        
4. สถานภาพ 
  1.)  อาจารย์                         2.)  เจ้าหน้าที่ 
       4.)  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
 
 

 
 

ประเด็นการวดัความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่มี/ไม่พบใน
การให้บริการ 

2.ความพึงพอใจด้านการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
2.1 วัสดุมีคุณภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน       
2.2 ขั้นตอนในการเบิกวัสดุมีความเหมาะสม       
2.3 วัสดุมีความทันสมัย       
2.4 วัสดุมีความถูกต้อง/ตรงตามความตอ้งการ       
2.5 ความพึงพอใจต่อผู้ให้บรกิาร       
 
 
 

1. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
  ขอขอบคณุทุกท่านทีต่อบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ ท่ีต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือวัสดุเพ่ือการเบิกจ่าย 

 



คุณสามารถเบิกวัสดุใช้ได้ โดยลงบันทึกรายการใน
แบบฟร์อม ที่งานพัสดุ ตามรายการวัสดุที่สามารถเบิกจ่ายได้  

1. See the list below. 
2. Sign your name on the request form. 
3. Submit the form to the officer. 

ชื่อเรียกภาษาไทย 
(Thai language) 

ชื่อเรียก
ภาษาอังกฤษ 
(English) 

ชื่อเรียก
ภาษาญี่ปุ่น 

(日本語) 
 

แผ่นซีด ี CD CD 
แผ่นดีวีด ี DVD  DVD  
กรรไกร Scissors はさみ 
กระดาษคาร์บอน 
สีด า 

Carbon paper - 
black 

感圧紙-
黒 

กระดาษคาร์บอน  
สีน  าเงิน 

Carbon paper - 
blue 

感圧紙-
青 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/70แกรม 

Paper A4/  
70 gram 

紙 A4 

กระดาษถ่ายเอกสาร 
F4 

Paper F4 紙 F4 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/80 แกรม  

Paper A4/ 
80 gram  

紙 A4 

กระดาษถ่ายเอกสาร
สีA4/80 แกรม 
 

Paper A4 color/ 
80 gram 

色紙 A4 

กระดาษท าปก 
A4/120 แกรม  

Cover Paper 
A4/120 gram/ 
green/blue/ 
yellow 

上紙  A4 

กระดาษท าปก 
F4/120แกรม 

Cover Paper -
F4/ 120 gram/ 
green/blue/ 
yellow 

上紙  F4 

กระดาษท าปกหนัง
ช้าง F4 180 แกรม 

Cover Paper - 
F4 180 gram/ 
green/blue/red 

上紙 F4  

กระดาษท าปกหนัง
ช้าง A4 180 แกรม 

Cover Paper - 
A4 180 gram/ 
green/blue/red 

上紙 A4  

กล่องใส่แฟ้มเอกสาร File case ファイ

ルボッ

クス 
กาวตราช้าง Chang glue  チャン 

糊 
กาวแท่งขนาด  
8.2 กรัม (UHO) 

Glue stick 8.2 g. 
(UHO) 

スティ

ック糊 
กาวน  า Glue 糊 
กาวลาเทกซ์  
8 ออนซ ์

Latex Glue  
8 Oz. 

ラテッ

クス糊 
กาวลาเทกซ์  
16 ออนซ ์

Latex Glue  
16 Oz. 

ラテッ

クス糊 

คัตเตอร์ขนาดเล็ก Cutter knife  小さな

カッタ

ー 
เครื่องเหลาดินสอ 
ชนิดหมุน 

Sharpener 鉛筆削

り 
ดินสอด า 2B Pencil 2B 鉛筆 2B 
ดินสอด า 6B Pencil 6B 鉛筆 6B 
ดินสอด า HB Pencil HB 鉛筆 HB 
ตรายางวันที่
ภาษาอังกฤษ 

Dater stamp 
(English) 

英語の

日の印

章 
ตรายางวันที่
ภาษาไทย 

Date stamp 
(Thai) 

タイ語

の印章 
ตระแกรงใส่เอกสาร Grate / Basket 篩 
ถ่านก้อน AA  Battery AA 乾電池 

AA 
แถบกระดาษย่น 
ขนาด 1.5” 

Masking Tape 
(1.5”) 

マスキ

ングテ

ープ 
1.5” 

แถบกระดาษย่น 
ขนาด 2” 

Masking tape 
(2”)  

マスキ

ングテ

ープ 2” 
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แถบกาว 2 หน้า 
แบบบาง 

Double-sided 
tape (thin) 

両面テ

ープ(細) 
แถบกาว 2 หน้า 
แบบหนา 

Double-sided 
tape (thick) 

両面テ

ープ(太) 
แถบกาวใส 
ขนาด 1” 

Transparent 
tape 1” 

ユニテ

ープ 1” 
แถบผ้าซ่อมหนังสือ 
1.5” 

Book tape (1.5”) ガムテ
ープ
1.5” 

แถบผ้าซ่อมหนังสือ 
2” 

Book tape (2”) ガムテ

ープ 2” 
ทะเบียนหนังสือ-รับ Registration 

book–recived 
もらう

レジス

トブッ

ク 
ทะเบียนหนังสือ-ส่ง  Registration 

book-sent 
送信レ

ジスト

ブック 
ที่เจาะรูขนาดเล็ก Small punch 穴あけ

パンチ 
ที่ถอนลวดเย็บ
กระดาษ 

Staple remover ステー

プルリ

ムーバ

ー 

ที่เย็บกระดาษ  
no. 10 

Stapler no.10 ホッチ

キス 
ที่เย็บกระดาษ 
no. 50 

Stapler no.50 ホッチ

キス
no.50 

แท่นตัดสก๊อตเทปใส Tape dispenser セロテ

ープホ

ルダー 
แท่นประทับตรา 
สีแดง 

Stamp pad 
red/blue 

スタン

プ台朱 
ปากกาเขียนแผ่นใส
ลบได้ เบอร์ F  

Marker (F)  非永続

的なペ

ン  
ปากกาเขียนแผ่นใส
ลบได้ เบอร์ M  

Marker (M) 非永続

的なペ

ン (M) 
ปากกาเขียนแผ่นใส
ลบได้ เบอร์ S  

Marker (S) 非永続

的なペ

ン  (S) 
ปากกาเขียนไวท์
บอร์ดสีด า 

Whiteboard 
marker (black) 

黒ホワ

イトボ

ードぺ

ん 
 

ปากกาเขียนไวท์
บอร์ดสีแดง 

Whiteboard 
marker (red) 

赤ホワイ

トボード

ぺん 
ปากกาเขียนไวท์
บอร์ด – สีน  าเงิน 

Whiteboard 
marker (blue) 

青ホワイ

トボード

ぺん 
ปากกาลบค าผิด Correction fluid 

pen 
修正ぺん 

ปากกาลูกลื่นสีด า Ballpoint pen 
(black) 

ボールペ

ン黒 
ปากกาลูกลื่นสีแดง Ballpoint pen 

(red) 
ボールペ

ン赤 
ปากกาลูกลื่น 
สีน  าเงิน 

Ballpoint pen 
(blue) 

ボールペ

ン青 
ปากกาหมึกซึมสีด า Fountain pen 

(black) 
万年筆  黒 

ปากกาหมึกซึมสีแดง Fountain pen 
(red) 

万年筆  赤 

ปากกาหมึกซึม 
สีน  าเงิน 

Fountain pen 
(blue) 

万年筆  青 

แปรงลบกระดาน Whiteboard 
Eraser 

ホクイト

ボード消

し 
แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 1”(ชนิดหนีบ) 

Box Punch less 
file (1”)   

Z式ファ
イル (1”) 
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แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 1” (ชนิดห่วง) 

Box Ring binder 
file (1”) 

リング

ファイ

ル (1”) 
แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 2” 

Punchless file 
(2”) 

リング

ファイ

ル (2”) 
แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 3” 

Punchless file 
(3”) 

リング

ファイ

ル (3”) 
แฟ้มเสนองาน Present file プリセ

ットフ

ァイル 
ไม้บรรทัดพลาสติก
ขนาด 12” 

Ruler 12” 定規 12” 

ยางลบดินสอ 
ชนิดก้อน 

Eraser 消しゴ

ム 
ยางลบแท่ง 
ชนิดแปรง 

Typewriter 
eraser with 
brush 

ブラシ

でタイ

プライ

ター消

しゴム 
ลวดเย็บกระดาษ 
no.10 

Staple no.10 ホッチ

キスの

針 no.10 

ลวดเย็บกระดาษ  Staple no.35 ホッチ

キス 
 

ลวดเสียบกระดาษ Paper clip ペーパ

ークリ

ップ 
สมุดนัมเบอร์  Numbers note 本 (番

号) 
สมุดปกอ่อน Paper back 

notebook 
ノート 

หมึกเติมแท่น
ประทับตราสีแดง 

Ink stamp (red)  スタン
プ用 イ
ンク赤 

หมึกเติมแท่น
ประทับตราสีน  าเงิน 

Ink stamp 
(blue) 

スタン

プ用 イ
ンク青 

เหล็กกั นหนังสือ Bookends 本立て 
เหล็กเสียบกระดาษ Paper spike 紙のス

テルス 
 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์ 108 

Binder no.108 バイン

ダーク

リップ 
no.108 
 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์ 109 

Binder clip 
no.109 

バイン

ダーク

リップ
no.109 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์ 110 

Binder clip 
no.110 

バイン

ダーク

リップ  
เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์ 111 

Binder clip 
no.111 

バイン

ダーク

リップ
no.111 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์ 112 

Binder clip 
no.112 

バイン

ダーク

リップ
no.112 

 

สอบถามเพิ่มเติม คุณมงคลชัย โทร. 3708 

For more information, Please call 3708 

http://main.la.ubu.ac.th/laweb/2012/index.php/th/
form 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างรายงานการเบิก-จ่ายวัสดุ  
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รายงานการเบิก-จ่ายวัสดุ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
( 1 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 ) 

 

No. รหัส ชื่อรายการ 
ยอดยกมา 

ซ้ือเข้า รวม 
เบิก 

คงเหลือ @บาท รวม 
[ มิ.ย. ] [ ก.ค. ] 

1 125  CD - R - 700   13 - 13 - 13 4.5 58.5 

2 126  DVD - R   53 - 53 - 53 5.5 291.5 

3 1  กรรไกร   10 - 10 1 9 39 351 

4 5  กระดาษคาร์บอน - สีด า   5 - 5 - 5 108 540 

5 6  กระดาษคาร์บอน - สีน  าเงิน   12 - 12 - 12 114 1,368.00 

6 7  กระดาษเครื่องค านวณ   - - - - - 7 0 

7 9  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 70 แกรม   124 - 124 58 66 85 5,610.00 

8 11  กระดาษถ่ายเอกสาร F 4   - - - - - 127 0 

9 12  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 80 แกรม (AA)   - 400 400 - 400 85 34,000.00 

10 13  กระดาษถ่ายเอกสารส ีA4 / 80 แกรม   16 - 16 - 16 165 2,640.00 

11 15  กระดาษท าปก A 4 / 120 แกรม   - - - - - 70 0 

12 16  กระดาษท าปก F 4 /120 แกรม / 500 แผ่น   20 - 20 - 20 102 2,040.00 

13 192  กระดาษท าปกหนังช้าง A4 180 แกรม   27 - 27 - 27 110 2,970.00 

14 193  กระดาษท าปกหนังช้าง F4 180 แกรม   2 - 2 - 2 130 260 

15 23  กล่องใส่แฟ้มเก็บเอกสาร   - - - - - 62 0 

16 24  กาวตราช้าง   - - - - - 15 0 

17 25  กาวแท่งขนาด 8.2 กรัม (UHO)   31 - 31 4 27 25 675 
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No. รหัส ชื่อรายการ 
ยอดยกมา 

ซ้ือเข้า รวม 
เบิก 

คงเหลือ @บาท รวม 
[ มิ.ย. ] [ ก.ค. ] 

18 26  กาวน  า   165 - 165 13 152 10 1,520.00 

19 27  กาวลาเทกซ ์8 ออน   15 - 15 1 14 15.5 217 

20 101  กาวลาเทกซ ์16 ออนซ ์  30 - 30 - 30 25 750 

21 28  คัตเตอร์ขนาดเล็ก   - - - - - 25 0 

22 29  คัตเตอร์ขนาดใหญ ่  9 - 9 - 9 25 225 

23 30  เครื่องเหลาดินสอ ชนิดมือหมุน   7 - 7 - 7 220 1,540.00 

24 33  ซองครุฑสีขาว (DL) พับ 4   2,461 - 2,461 75 2,386 0.5 1,193.00 

25 35  ซองครุฑสีน  าตาล A 4 ขยายข้าง   488 - 488 113 375 2.7 1,012.50 

26 36  ซองครุฑสีน  าตาล A4 ไม่ขยายข้าง   901 - 901 12 889 1.8 1,600.20 

27 32  ซองครุฑสีน  าตาล DL พับ4   - - - - - 0.5 0 

28 38  ซองครุทสีน  าตาล พับ 2   - - - - - 0 0 

29 41  ดินสอด า 2B   15 - 15 - 15 3.5 52.5 

30 42  ดินสอด า 6B   11 - 11 - 11 15 165 

31 43  ดินสอด า HB   19 - 19 - 19 2.3 43.7 

32 191  ตรางยางวันท่ีภาษาอังกฤษ   7 - 7 - 7 27 189 

33 44  ตรายางวันท่ีภาษาไทย   17 - 17 - 17 27 459 

34 45  ตะแกรงใส่เอกสาร   25 - 25 4 21 72 1,512.00 

 35 190  ถ่าน AA   10 - 10 - 10 19 190 

36 47  แถบกระดาษย่น ขนาด 1.5   51 - 51 - 51 24 1,224.00 

37 174  แถบกระดาษย่น ขนาด 2 นิ ว   47 - 47 1 46 32 1,472.00 

103 



104 
 

No. รหัส ชื่อรายการ 
ยอดยกมา 

ซ้ือเข้า รวม 
เบิก 

คงเหลือ @บาท รวม 
[ มิ.ย. ] [ ก.ค. ] 

38 48  แถบกาว 2 หน้า แบบบาง   13 - 13 - 13 32 416 

39 49  แถบกาว 2 หน้า แบบหนา   25 - 25 11 14 15 210 

40 50  แถบกาวใส ขนาด 1   13 - 13 5 8 26 208 

41 51  แถบผ้าซ่อมหนังสือ 1.5   21 - 21 1 20 21 420 

42 52  แถบผ้าซ่อมหนังสือ 2   16 - 16 - 16 27 432 

43 53  ทะเบียนหนังสือ - รับ   7 - 7 - 7 38 266 

44 54  ทะเบียนหนังสือ - ส่ง   5 - 5 - 5 38 190 

45 55  ที่เจาะรูขนาดเล็ก   7 - 7 - 7 160 1,120.00 

46 56  ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ   13 - 13 - 13 45 585 

47 57  ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10   15 - 15 1 14 54 756 

48 58  ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 50   16 - 16 2 14 240 3,360.00 

49 202  เทปพันสายไฟ   18 - 18 - 18 15.8 284.4 

50 59  แท่นตัดสก๊อตเทปใส   11 - 11 3 8 68 544 

51 60  แท่นประทับตราสีแดง   6 - 6 - 6 27 162 

52 61  แท่นประทับตราสีน  าเงิน   4 - 4 - 4 27 108 

53 62  ปากกาเขียนแผ่นใสลบได ้เบอร์ F (4 ด้าม)   20 - 20 - 20 137 2,740.00 

54 63  ปากกาเขียนแผ่นใสลบได ้เบอร์ M (4 ด้าม)   5 - 5 - 5 137 685 

55 65  ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้เบอร ์S (4 ด้าม)   4 - 4 - 4 137 548 

56 66  ปากกาเขียนไวท์บอรด์ - สีด า   88 - 88 2 86 15 1,290.00 

57 67  ปากกาเขียนไวท์บอรด์ - สีแดง   155 - 155 2 153 15 2, 295.00 
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No. รหัส ชื่อรายการ 
ยอดยกมา ซ้ือ

เข้า 
รวม 

เบิก 
คงเหลือ @บาท รวม 

[ มิ.ย. ] [ ก.ค. ] 

58 68  ปากกาเขียนไวท์บอรด์ - สีน  าเงิน   144 - 144 2 142 14 1,988.00 

59 69  ปากกาลบค าผิด   19 - 19 6 13 40 520 

60 70  ปากกาลูกลื่นสีด า   2 - 2 - 2 2.9 5.8 

61 71  ปากกาลูกลื่นสีแดง   39 - 39 8 31 2.5 77.5 

62 72  ปากกาลูกลื่นสีน  าเงิน   302 - 302 12 290 2.9 841 

63 73  ปากกาหมึกซึมสีด า   5 - 5 2 3 42.5 127.5 

64 74  ปากกาหมึกซึมสีแดง   - - - - - 42.5 0 

65 75  ปากกาหมึกซึมสีน  าเงิน   - - - - - 40 0 

66 76  แปรงลบกระดาน   21 - 21 1 20 7 140 

67 83  ผ้าหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์ธรรมดา   - - - - - 37 0 

68 84  แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง 1 นิ ว (ชนิดหนีบ)   92 - 92 - 92 43.33 3,986.36 

69 85  แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง 1 นิ ว (ชนิดห่วง)   43 - 43 - 43 46 1,978.00 

70 86  แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง 2 นิ ว   40 - 40 6 34 62 2,108.00 

71 87  แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง 3 นิ ว   34 - 34 4 30 62 1,860.00 

72 197  แฟ้มสอด 1 ชั น ขนาดเอ 4   - - - - - 35 0 

73 88  แฟ้มเสนองาน   - - - - - 95 0 

74 89  ไม้บรรทัดพลาสติกขนาด 12 นิ ว   5 - 5 1 4 1.9 7.6 

75 90  ยางลบดินสอชนิดก้อน   16 - 16 - 16 3.25 52 

76 91  ยางลบแท่งชนิดมีแปรง   11 - 11 - 11 10 110 

77 204  รางปลั๊กไฟ ขนาดยาว 5 เมตร   15 - 15 1 14 110 1,540.00 
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No. รหัส ชื่อรายการ 
ยอดยกมา ซ้ือ

เข้า 
รวม 

เบิก 
คงเหลือ @บาท รวม 

[ มิ.ย. ] [ ก.ค. ] 

78 92  ลวดเย็บกระดาษเบอร ์10   173 - 173 4 169 4 676 

79 93  ลวดเย็บกระดาษเบอร ์35   49 - 49 3 46 8 368 

80 94  ลวดเสียบกระดาษ   40 - 40 6 34 3.8 129.2 

81 205  สตาร์ทเตอร ์  30 - 30 - 30 8.1 243 

82 95  สมุดนมัเบอร ์2   2 - 2 1 1 20 20 

83 96  สมุดปกอ่อน   69 - 69 - 69 7.5 517.5 

84 97  สมุดมุมมัน 100 แผ่น   3 - 3 - 3 70 210 

85 98  สมุดมุมมัน 150 แผ่น   1 - 1 - 1 140 140 

86 170  สมุดมุมมัน 200 แผ่น   5 - 5 - 5 120 600 

87 99  สมุดมุมัน 300 แผ่น   - - - - - 250 0 

88 100  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANNON   3 - 3 - 3 3,000.00 9,000.00 

89 102  หมึกเครื่องโทรสาร SUMSUNG   - - - - - 1,300.00 0 

90 109  หมึกเตมิแท่นประทับตราสีแดง   34 - 34 - 34 8 272 

91 110  หมึกเตมิแท่นประทับสีน  าเงิน   5 - 5 - 5 8 40 

92 111  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์12 A   6 - 6 - 6 2,300.00 13,800.00 

93 112  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์10 A   - - - - - 3,890.00 0 

94 152  หมึกส าหรับเครื่องปรินเตอร ์35 A   - 1 1 - 1 2,200.00 2,200.00 

95 153  หมึกส าหรับเครื่องปรินเตอร ์36 A   3 - 3 - 3 2,580.00 7,740.00 

96 113  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์53 A   5 - 5 - 5 2,900.00 14,500.00 
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No. รหัส ชื่อรายการ 
ยอดยกมา 

ซ้ือเข้า รวม 
เบิก 

คงเหลือ @บาท รวม 
[ มิ.ย. ] [ ก.ค. ] 

97 114  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์98 A   - - - - - 4,200.00 0 

98 169  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์05 A   1 - 1 - 1 3,000.00 3,000.00 

99 172  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์78 A   3 6 9 2 7 2,690.00 18,830.00 

100 176  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์80 A   3 12 15 7 8 3,490.00 27,920.00 

101 196  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์83 A   9 6 15 4 11 2,200.00 24,200.00 

102 175  หมึกส าหรับเครื่องปริ นเตอร ์85 A   3 12 15 2 13 2,200.00 28,600.00 

103 199  หลอดไฟ LED 5 วัตต์ เดไลท ์  23 - 23 6 17 67.56 1,148.52 

104 198  หลอดไฟ LED 9 วัตต์ เดไลท ์  21 - 21 - 21 100.44 2,109.24 

105 201  หลอดไฟฟูออเลสเซ้น 18 วัตต์ เดไลท ์  54 - 54 2 52 47.46 2,467.74 

106 206  หลอดไฟฟูออเลสเซ้น 18 วัตต์ วอร์มไวท์   21 - 21 - 21 32 672 

107 203  หลอดไฟฟูออเลสเซ้น 28 วัตต์ เดไลท ์  87 - 87 - 87 79.8 6,942.60 

108 118  เหล็กกั นหนังสือ   26 - 26 4 22 65 1,430.00 

109 119  เหล็กเสียบกระดาษ   4 - 4 - 4 13 52 

110 120  เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์ 108   66 - 66 - 66 4.5 297 

111 121  เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์ 109   564 - 564 2 562 3.5 1,967.00 

112 122  เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์ 110   167 - 167 12 155 2 310 

113 123  เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์ 111   391 - 391 - 391 1.5 586.5 

114 124  เหล็กหนีบกระดาษ เบอร์ 112   285 - 285 24 261 0.85 221.85 

รายงาน ณ เดือน กรกฎาคม 267,340.21 
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