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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) งานพัสดุ คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนคูมือท่ีเรียบเรียงข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความรู
ถายทอดเปนเปนเอกสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ การพัฒนาและลดระยะเวลา
การทํางาน เก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง การขอซ้ือใหลักการ รายงานขอซ้ือขอจาง การตรวจ
รับพัสดุ การเบิกจาย โดยหวังใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน การสอนงาน โดยดําเนินการผานระบบ 
UBUFMIS และ ระบบE-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวบรวมปญหา/อุปสรรค 
และแนวทางการแกไข รวมท้ังขอควรระวังในการปฏิบัติงาน 

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท้ังแกบุคลากรผูปฏิบัติงานพัสดุ และผูท่ีสนใจตอไป 
 
 
 

นายมงคลชัย  สายแวว 
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
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สารบัญ 
 
           หนา 
 

คํานํา              ก 
สารบัญ              ข 
สารบัญตาราง             ง 
สารบัญภาพ             จ 
บทท่ี  ๑  บทนํา 

๑.๑  ความเปนมา ความจําเปน ความสําคัญ        ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค            ๒ 
๑.๓  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ          ๒ 
๑.๔  ขอบเขตการจัดทําคูมือ          ๒ 
๑.๕  คําจํากัดความเบื้องตน          ๓ 

บทท่ี  ๒  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๒.๑  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง        ๔ 
๒.๒  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย      ๖ 
๒.๓  โครงสรางหนวยงาน          ๙ 

บทท่ี  ๓  หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติและเง่ือนไข 
๓.๑  หลักเกณฑการปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ      ๑๔ 
๓.๒  วธิีการปฏิบัติงานพัสดุ        ๑๗ 
๓.๓  ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flowchart)      ๒๑ 
๓.๔  เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีคํานึงถึงในการปฏิบัติงาน    ๒๓ 

บทท่ี  ๔  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
๔.๑  แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน       ๒๔ 
๔.๒  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ 
๔.๓ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผานระบบ UBUFMIS    ๒๘ 
๔.๔ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผานระบบ E-GP    ๓๘ 
๔.๕ การบริหารสัญญา การสงมอบ การตรวจรับ และการจัดทําเอกสารเบิกจาย  ๔๙ 
๔.๖  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Flowchart)  ๕๓ 
๔.๗  วธิีการใหบริการกับผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจ     ๕๕ 
๔.๘  วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      ๖๑ 
๔.๙  แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน       ๖๑ 
๔.๑๐  จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ      ๖๕ 
๔.๑๑  จรรยาบรรณ คุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน     ๖๖ 
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สารบัญ (ตอ) 
 
           หนา 
 

บทท่ี  ๕  ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 
๕.๑  ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข       ๖๙ 
๕.๒  ขอเสนอแนะ         ๗๒ 

เอกสารอางอิง           ๗๔ 
ภาคผนวก           ๗๖ 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี           หนา 
 

๔.๖  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๕๓ 
๔.๙.๒  การปฏิบัติงานการพัสดุตามวงจร PDCA       ๖๓ 
๕.๑  ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกปญหาและพัฒนางาน     ๖๙ 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี           หนา 
 

๒.๓.๑  โครงสรางการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   ๑๒ 
๒.๓.๒  โครงสรางกลุมงานพัสดุ         ๑๓ 
๓.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flowchart)       ๒๑ 
๔.๑ เขาสูหนาเว็บไซตระบบ UBUFMIS       ๒๘ 
๔.๒ เขาสูระบบ UBUFMIS         ๒๙ 
๔.๓ เขาสูเมนู “บันทึก” ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซ้ือ/ขอจาง     ๓๐ 
๔.๔ การพิมพรายงานขอซ้ือขอจาง        ๓๒ 
๔.๕ เขาสูระบบประกาศผูชนะการเสนอราคา       ๓๒ 
๔.๖ กดเลือกเพ่ิมขาวประกาศ        ๓๓ 
๔.๗ การกดเลือกเมนู “บันทึกอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจาง”     ๓๔ 
๔.๘ กดเลือก “บันทึกปรับปรุงการตรวจรับ”       ๓๕ 
๔.๙ กดเลือก “พิมพใบตรวจรับและใบเบิกจาย”      ๓๖ 
๔.๑๐ แบบใบตรวจรับและใบเบิกจาย        ๓๗ 
๔.๑๑ เขาสูระบบ          ๓๘ 
๔.๑๒ ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ        ๓๙ 
๔.๑๓ เพ่ิมโครงการ          ๓๙ 
๔.๑๔ เพ่ิมรายการสินคา         ๔๐ 
๔.๑๕ กดเลือก “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมโครงการ       ๔๑ 
๔.๑๖ การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ     ๔๒ 
๔.๑๗ จัดทํารางเอกสารและหนังสือเชิญชวน       ๔๔ 
๔.๑๘ รายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา       ๔๕ 
๔.๑๙ จัดทําประกาศ ผูชนะการเสนอราคา       ๔๖ 
๔.๒๐ จัดทํารางสัญญา         ๔๗ 
๔.๒๑ ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา        ๔๙ 
๔.๒๒    บริหารสัญญา          ๕๐ 
  

 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมา ความจําเปน ความสําคัญ  

งานพัสดุ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการประสานงานเก่ียวการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
รวมท้ังการเก็บรักษาวัสดุใหปลอดภัย เปนหมวดหมู ใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใหบริการแก
คณาจารย และบุคลากรในคณะ งานพัสดุจึงมีความเก่ียวของสัมพันธกับงานการเรียนการสอน 
งานวิจัย ตลอดจนงานโครงการตาง ๆ ผูจัดทําพยายามปฏิบัติงานพัสดุนี้ ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง 
โปรงใส และอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ โดยปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ตลอดจนกระบวนการ 
ข้ันตอนตาง ๆ ไวใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายท่ีวางไว เนื่องจากท่ีผานมาการดําเนินงานพัสดุยัง 
ไมคูมือวิธีตาง ๆ ไวใชงาน และเม่ือมีผูมาปฏิบัติงานแทนกันได ผูจัดทําก็ยังตั้งเปาหมายไววาจะตอง
ดําเนินงานพัสดุใหไดตามเปาประสงค มีการควบคุมท่ีถูกตอง ลดปญหาความเสี่ยง เพ่ือใหสอดคลอง 
กับการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก  

การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานพัสดุ เพ่ือให
เปนไปตามข้ันตอน วิธรการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว และถูกตองตามกฎหมาย ลด
ปญหาความเสี่ยง และเพ่ือใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวจึงเปนเหตุใหผู เขียนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๕)(ข) งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือใหการปฏิบัติงานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจะไดเปนแนวปฏิบัติให
ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีสนใจในงานพัสดุนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได  

 
 



๒ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๕)(ข)  งานพัสดุ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานพัสดุ 
๑.๒.๒ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานพัสดุสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
๑.๒.๓ เพ่ือใหการปฏิบัติงานพัสดุเปนระบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดผลลัพธท่ีเหมือนกัน

และคงท่ี 
๑.๒.๔ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดอยางถูกตองและ

เปนไปตามระเบียบ 
๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผูท่ีปฏิบัติงานดานงานพัสดุ โดยการศึกษาคูมือและนําไปใช

ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร  
 
๑.๓ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.๓.๑ ใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
๑.๓.๒ ใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได และชวยลดเวลาในการสอนงาน 
๑.๓.๓ เพ่ือใหการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังลดการบริหาร

ความเสี่ยง 
๑.๓.๔ เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  
๑.๓.๕ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหกับหนวยงาน

อ่ืน ในการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร  
๑.๓.๖ สามารถนําคูมือไปเผยแพรใหแกหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปน

วิทยาทานแกผูท่ีไดศึกษาคนควาคูมือเลมนี้ตอไป 
 
๑.๔ ขอบเขตของการจัดทําคูมือ  

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะกลาวถึงกระบวนการ ข้ันตอน และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
โดยจะมุงเนนเรื่องวิธีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา ๕๖ (๕)(ข) เริ่มตั้งแต ข้ันตอนการ
ขอซ้ือในหลักการ การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง  การทําสัญญา ขอตกลง การตรวจรับ การเบิกจาย  
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

 
 
 
. 

 
 
 
 



๓ 
 

๑.๕ คําจํากัดความเบ้ืองตน 
การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน 

หรือโดยนิติกรรมอนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การ

บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 
พัสดุ หมายถึง สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบ หรือ

ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ หรือผูไดรับ

แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุ 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ี มีฐานะเทียบกอง 

ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวของกับการพัสดุตามท่ีองคการบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการ
อ่ืนซ่ึงไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ แลวแตกรณี 

 



๕ 

บทที่ ๒ 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
๒.๑ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

๒.๑.๑ มาตรฐานกําหนดตาํแหนง สายงาน นักวิชาการพัสดุ 
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนักวิชาการ

พัสดุ ท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ 
สายงานนักวิชาการพัสดุ ดังนี้ (กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๙)   

๒.๑.๑.๑ ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานพัสดุ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหาพัสดุ การควบคุม การเบิก–จาย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.๑.๑.๒ ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ   
นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการพิเศษ   
นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ   
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 

๒.๑.๒ มาตรฐานกําหนดตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ 
๒.๑.๒.๑ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานทักษะ และประสบการณสูงในดานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา 
คนควาวิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมี
ความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

๒.๑.๒.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
๑) ดานการปฏิบัติการ 

๑.๑) จัดหา จัดซ้ือ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา ตรวจรางสัญญาซ้ือ 
สัญญาจาง ศึกษา คนควา วิเคราะหรายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ 
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสดุ 



๖ 

๑.๒) วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดบัญชี ทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับ
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย
เก่ียวกับงานพัสดุ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงาน
ทางดานพัสดุ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑.๔) ใหบริการดานตาง ๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของพัสดุ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๑.๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติตามขอ (๑(-(๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๒) ดานการวางแผน 
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานตามแผนหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓) ดานการประสานงาน 
๓.๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายใน

และภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
๓.๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๔) ดานการบริการ 
๔.๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดาน

งานพัสดุ รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

๔.๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการ
วิชาการดานงานพัสดุท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน 

๒.๑.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน และ 
๒) เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไม

นอยกวา ๖ ป  



๗ 

กําหนด ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒  

กําหนด ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓ 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ 
๓) ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
๒.๑.๒.๔ ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไป
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
๒.๒ หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ นายมงคลชัย  สายแวว ตําแหนง นักวิชาการพัสด ุ 
ระดับชํานาญการ ปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร ในฐานะฝายสนับสนุนการเรียนการสอน 
และงานวิจัยของคณะ มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

๒.๒.๑ ดานการปฏิบัติการ 
๒.๒.๑.๑ การจัดซ้ือ จัดจาง จัดหาวัสดุสํารองสตอค เพ่ือใหไดมาใชในหนวยงาน 

ตลอดจนการจัดซ้ือ จัดจาง ในโครงการตาง ๆ ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของวัสดุ สืบราคา  
การเก็บรักษาวัสดุ การเบิกจายวัสดุ การตรวจสอบ พรอมรายงานวัสดุคงคลัง อีกท้ังเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซ้ือพัสดุ ไมวาจะเปนท้ังหมวดเงินงบประมาณ เงินรายได 
โดยใชระบบ UBUFMIS พรอมระบบ e–gp (ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) จัดทําลงบัญชีวัสดุ 
ควบคุม การเก็บรักษา เบิกจาย โดยนําระบบฐานขอมูลวัสดุมาประยุกตใช (IT) ใหตอบสนอง 
การทํางาน ลดการใชทรัพยากร มีระบบท่ีชัดเจน ลดระยะเวลาการทํางาน โดยประสานงาน ออกแบบ 
เพ่ือสรุป/วิเคราะหกับนักวิชาการคอมพิวเตอร ผูขอเบิกวัสดุสามารถดูและตรวจสอบการเบิกจายของ
ตนเองได เพ่ือความโปรงใส 

๒.๒.๑.๒ งานจัดซ้ือ 
๑) งานจัด ซ้ือวัสดุ ทุกประเภทจากหมวดเงินงบประมาณ  เงินรายได 

เงินกองทุน 
๒) งานจัดซ้ือวัสดุในโครงการตาง ๆ ท้ังโครงการบริการวิชาการ โครงการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓) จัดทํารายงานขอซ้ือ/เบิกจาย ท้ังในระบบ UBUFMIS พรอมระบบ e–gp 

(ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) 
๒.๒.๑.๓ งานจัดจาง 

๑) งานจัดจางทุกประเภทจากหมวดเงินงบประมาณ เงินรายได เงินกองทุน 
๒) งานจัดซ้ือจางในโครงการตาง ๆ ท้ังโครงการบริการวิชาการ โครงการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



๘ 

๓) จัดทํารายงานขอจาง/เบิกจาย ท้ังในระบบ UBUFMIS พรอมระบบ e–gp 
(ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) 

๔) งานจางเหมาบริการบุคคล 
๒.๒.๑.๔ งานตรวจรับ 

๑) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
๒) สงมอบงาน พรอมใหความรู แนะนํา ขอเสนอแนะ แกคณะกรรมการ 

๒.๒.๑.๕ งานควบคุมวัสดุคงคลัง 
๑) การรับวัสดุ  
๒) เก็บรักษาวัสดุในคลังท่ีมีความปลอดภัย 
๓) จัดหมวดหมูประเภทวัสดุตามประเภทการใชงาน ความถ่ีการใช เพ่ือความ

สะดวกตอการใชงาน 
๔) การเบิกจายวัสดุ 
๕) การตรวจสอบวัสดุคงคลังประจําป พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ

นับวัสดุคงเหลือประจําป 
๖) จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือ รายงานตอผูบริหารและกองคลังมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๑.๖ รางสัญญาซ้ือ/สัญญาจาง 
๑) จัดทําสัญญาซ้ือขาย/ขอตกลงซ้ือ/ใบสั่งซ้ือ 
๒) จัดทําสัญญาจาง/ขอตกลงจาง/ใบสั่งจาง 

๒.๒.๑.๗ การศึกษาคนควา 
๑) สํารวจคุณสมบัติของวัสดุ คุณภาพ ปริมาณ ท่ีจะนํามาใชงาน 
๒) สืบราคาทองตลาด อายุการใชงาน คาเสื่อมของวัสดุท่ีมีผลตอการใชงาน 
๓) ขอรองเรียนจากผูใชบริการ เพ่ือนํามาบริหารงานพัสดุ 

๒.๒.๑.๘ การบํารุงรักษา 
๑) ดูแลบํารุงรักษาการใชงานลิฟตประจําเดือนโดยจัดหาชางผูชํานาญงาน 
๒) การซอมแซมงานอาคาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลในเบื้องตน 

๒.๒.๑.๙ การวิเคราะห 
๑) จัดเก็บสถิติการเบิกจายวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษถายเอกสารขนาดเอ 4 

ปากกา ดินสอ เปนตน 
๒) ประเมินคุณภาพ โดยการประเมินผลจากการเก็บสถิติ การใชซํ้า 
๓) วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ ปริมาณการใช เพ่ือเสนอความเห็นประกอบ 

การตัดสินใจในการจัดหาวัสดุ ความคุมคา ประหยัด ตลอดจนการวางแผนการใชจายงบประมาณ 
ในปถัดไป 

๒.๒.๑.๑๐ งานธุรการของงานพัสดุ 
๑) ออกเลขหนังสือรายงานขอซ้ือ/จาง 
๒) ออกเลขหนังสือเบิกจาย/วางฎีกาเบิกจาย 

๒.๒.๑.๑๑ การใหคําปรึกษา 



๙ 

ใหบริการดานคําปรึกษา แนะนํางานพัสดุ แกบุคลากร อีกท้ังใหคําปรึกษา 
แกผู ท่ีจัดทําโครงการตาง ๆ เก่ียวกับการเบิกจายเอกสารในโครงการท่ีไดรับจัดสรรจากภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย การใหคําปรึกษาหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๒ ดานการวางแผน 
รวมวางแผนการจัดทําแผนโครงการการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑประจําป การวางแผน

งบประมาณประจําป เพ่ือใหไดมาตามวัตถุประสงคและตามแผนท่ีวางไว แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของงาน 
จัดทําโครงการแผนการจัดซ้ือตามปงบประมาณ วิเคราะหการใชวัสดุ การเก็บสถิติ ฐานขอมูล  
การรายงาน สถานการณใชจายงบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 

๒.๒.๓ ดานการประสานงาน 
๒.๒.๓.๑ การประสานงานหนวยงานภายในคณะ  

๑) งานนโยบายและแผน ดานการดําเนินงาน และวางแผนการจัดซ้ือประจําป  
๒) งานการเงินและบัญชี การยืมเงินทดรองจาย การคุมยอดขออนุมัติและ 

การเบิกจาย 
๓) งานสารบรรณ การออกเลขท่ีหนังสือวางฎีกาเบิกจาย 
๔) งานอาคารและสถานท่ี ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟา ประปา

สุขาภิบาล การตรวจเช็ค ซอมเบื้องตน 
๕) งานบริหารงานบุคคล การจางเหมาบริการบุคคล 
๖) บุคลากรทุกคน ท่ีสั่งซ้ือ สั่งจางผานงานพัสดุ 
๗) จัดทําผังงานการติดตองาน Flowchart แกผูมาติดตอประสานงานให

ทราบ ชวยลดปญหาความยุงยาก เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๘) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีแผนในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกบุคลากรในหนวยงาน (จัดอบรมใหแตละงานทราบข้ันตอน เพ่ือสรางความเขาใจในข้ันตอน
การดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย) 

๒.๒.๓.๒ การประสานงานหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั 
๑) งานการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เอกสารการเบิกจาย

งบประมาณ การขอเพ่ิมขอมูลหลักผูขาย เจาหนี้ 
๒) งานพัสดุกลาง การแจงขาวสารและเอกสารประกาศ ปญหาในการทํางาน 
๓) งานอาคารสถานท่ีสวนกลาง แจงซอมกรณีชางท่ีคณะไมสามารถซอมได 
๔) หนวยตรวจสอบภายใน เขาตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือ จัดจางประจํา 

ปงบประมาณ 
๒.๒.๓.๓ การประสานงานหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑) คลังจังหวัด การสงขอมูลหลักผูขาย ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการใชงาน
ระบบ e–gp (ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) 



๑๐ 

๒) บริษัท หรือ บุคคล ท่ีทางงานพัสดุไดตกลงซ้ือ/จาง ทุกกรณี 
๒.๒.๔ ดานการบริการ 

๒.๒.๔.๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานงานพัสดุ การแกไข
ปญหาแกบุคลากร คณาจารย นักศึกษา โดยการรวมเปนวิทยากรใหความรูทางดานงานพัสดุ   

๒.๒.๔.๒ การนําผลการอบรม สัมมนา มาเผยแพรองคความรู โดยการ KM ในกลุมงาน
ระดับคณะ และ KM บนเว็บไซตคณะ 

๒.๒.๔.๓ จัดทําคูมือแยกประเภทหมวดวัสดุและหมวดใชสอย การเคลียรเอกสาร
เบิกจายในโครงการ เพ่ือตอบสนองผูจัดทําโครงการ ลดปญหา ความเสี่ยง นําคูมือเผยแพรบนเว็บไซต
คณะ 

 
๒.๒.๔.๔ จัดทําคูมือประเภทวัสดุภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการเบิกใช

เนื่องจากมีบุคลากรชาวตางชาติ ลดปญหาการสื่อสาร สะดวกรวดเร็วข้ึน เสนอในรูปแบบแผนพับ
พรอมรายงานผลการดําเนินการและประเมินสวนตนท่ีมีการบูรณาการ และนําไปเผยแพรบนเว็บไซต
คณะ 

๒.๒.๔.๕ จัดทําคูมือข้ันตอนการสั่งซ้ือวัสดุเพ่ือนํามาใชในหนวยงาน ใหแกผูไมมีความรู 
ลดปญหาการทํางาน การปฏิบัติงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเผยแพรในหนวยงาน และนําไป
เผยแพรบนเว็บไซต 

๒.๒.๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.๒.๕.๑ งานประชาสัมพันธคณะ งานท่ีคณะมอบหมายใหตรงตามกลยุทธของคณะ 
๒.๒.๕.๒ รวมเปนคณะกรรมการภายในของโครงการตาง ๆ ท้ังภายในคณะและในสวน

ของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๓ โครงสรางหนวยงาน 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใน

สาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร ใหกับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะศิลปศาสตรมีอาคาร 
จํานวน ๒ อาคาร ดังนี้ 

อาคารแรก คืออาคารปฏิบัติการทางภาษา มีท้ังหมด ๔ ชั้น ดังนี้ 
ชั้น ๑ เปนพ้ืนท่ีในสวนของสํานักงานเลขานุการ ประกอบดวยสํานักงานเลขานุการ งานธุรการ 

งานการเงิน งานบุคลากร งานพัสดุ งานบริการเอกสาร และงานยานพาหนะ หองทํางานคณบดี  
รองคณบดี ผูชวยคณบดี หองพักคณาจารย และโรงละคร ซ่ึงสามารถจัดการแสดงหรือประชุมไดถึง 
๔๐๐ ท่ีนั่ง 

ชั้น ๒ เปนศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง (Self–Access learning Center : SAC) 
ชั้น ๓ เปนสวนของหองจัดการเรียนการสอน หองประชุม 
ชั้น ๔ เปนหองพักคณาจารย หองประชุม 
อาคารท่ีสอง คืออาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม มีท้ังหมด ๓ ชั้น ดังนี้ 



๑๑ 

ชั้น ๑ เปนพ้ืนท่ีศูนยวิจัยสังคมอนุภาคลุมน้ําโขง โครงการจัดตั้งบริษัทนําเท่ียวจําลอง ซ่ึงเปนหนึ่ง
ในโครงการฝกทักษะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร หองพักคณาจารย และท่ีตั้งสโมสรนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร 

ชั้น ๒ เปนพ้ืนท่ีสวนของหองโสตทัศนศึกษา ซ่ึงรวมหองบันทึกเสียงและหองฉายวิดีทัศน  
หองจัดการเรียนการสอน และหองคนควาอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ 

ชั้น ๓ เปนพ้ืนท่ีสวนของหองจัดการเรียนการสอน และหองพักคณาจารย 
งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยูภายใตสํานักงานเลขานุการ 

มีลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบดานการพัสดุเก่ียวกับ การจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๒ 

 
๒.๓.๑ โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๓  โครงสรางการปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

หัวหนาเจาหนาที่ 
 

 

เจาหนาที่ 
 

  



๑๓ 

๒.๓.๒ โครงสรางกลุมงานพัสดุ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี ๒.๔  โครงสรางกลุมงานพัสดุ 

ผศ.ดร.สุรศักด์ิ  คําคง 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 

นายสุรสม กฤษณะจฑูะ 
รองคณบดีฝายบริหาร 

 

นางวรารัตน  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ/หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

นายมงคลชัย  สายแวว 
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 

 

 



๑๔ 

 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ วิธกีารปฏิบัตงิานและเงื่อนไข 

 
การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) เปนกระบวนการหนึ่งในการ

บริหารงานพัสดุ เม่ือมีความตองการในการจัดหาพัสดุแกหนวยงาน จะตองมีการดําเนินการตามวิธีและ
ข้ันตอนท่ีถูกตองใหเปนไปตามระเบียบท่ีกฎกระทรวงกําหนดโดยกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางไวท้ังหมด 
3 วิธี ดังนี้  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตามวิธีตาง ๆ ท่ีกฎกระทรวงกําหนด มา
ใชในการปฏิบัติ อยางมีระบบ ระเบียบ และไดมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองการใช
งาน และเปนปจจุบันใหดียิ่งข้ึน  

 
๓.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน หรือ กฎ ระเบียบ  

หลักเกณฑการปฏิบัติงานพัสดุตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับ วิธีการพัสดุ ท่ีกําหนดข้ันตอน
วิธี ก ารจั ดหาพั ส ดุ  และการจั ดการพั สดุ ท่ี ใช ใน ส วนราชการ เพ่ื อความ คุ มค า ในการใช 
ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน 
นอกจากนี้ยงัจะตองมีการเปดเผยขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุแตละครั้งท่ีไดดําเนินการ เริ่มตนตั้งแต
กระบวนการจัดหาพัสดุจนไดพัสดุนั้นมาใชงานไดอยางเพียงพอ คุมคา และมีประสิทธิภาพตาม 
ความตองการของสวนราชการ โดยการดําเนินการแตละข้ันตอน ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตองมีการบันทึก
หลักฐานในการดําเนินการ พรอมท้ังระบุ เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไว 
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๖ 
การจัดซ้ือจัดจาง 

 มาตรา ๕๖ 
 (๒) กรณีดังตอไปนี้  ให ใชวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
  (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมี ผู
ยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก  
  (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมี
วงเงิน ในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  (ค) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
หรือการจัดซ้ือจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ 
ดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได  
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  (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาต ิ
หรือเกิดโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  
  (จ) พัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจาง 
ไวกอนแลว และมีความจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใช
พัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจาง
ไวกอนแลว  
  (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือ
หนวยงานของตางประเทศ  
  (ช) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 
  (ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ใหเปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริม หรือ
สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เปนพัสดุท่ีรัฐตองการ 
สงเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แลว เม่ือหนวยงานของรัฐจะทําการจัดซ้ือจัดจางพัสดุนั้น ให
ใชวิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) กอน  
 ในกรณีหนวยงานของรัฐในตางประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศจะทําการ
จัดซ้ือ จัดจางโดยใชวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไมใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอนก็ได  
 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดอ่ืนของการจัดซ้ือจัดจางพัสดุตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ิมเติมไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 
 

หมวด ๒ 
การซ้ือหรือจาง 

สวนท่ี ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจาง 

 
วิธีการซ้ือหรือจาง 

ขอ ๒๘ การซ้ือหรือจาง กระทําได ๓ วิธี ดังนี้ 
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
 (๒) วิธีคัดเลือก 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
ขอ ๗๘ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจางตามขอ ๒๒  แลว ให

คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐ 

กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา โดยใหดําเนินการดังตอไปนี ้
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 (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขาย หรือรับจาง
นั้นโดยตรงหรือจากผูยื่นขอเสนอในการซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก ซ่ึงถูก
ยกเลิกไป (ถามี) ใหมายื่นเสนอราคา ท้ังนี้ หากเห็นวาผูประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจาง 
เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได  

 (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขาย หรือ
รับจางนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคา ท่ี
ประมาณได หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

  (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิม ตามสัญญา
หรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการซ้ือหรือจางตามรายละเอียด และราคาท่ี
ต่ํากวาหรือราคาเดิมภายใตเง่ือนไขท่ีดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวย ตามสัญญาเดิม 
(ถามี) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ  

 (ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ใหดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา  
 (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยตรงมา

เสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได  

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ ๕๕ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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๓.๒ วิธีการปฏิบัติงานพัสดุ  
๓.๒.๑ การจัดทําใบขอซ้ือ 

๓.๒.๑.๑ บุคลากรท่ีมีความประสงคจะจัดซ้ือวัสดุ/จางทําวัสดุ จัดทําใบขอซ้ือ/ขอจาง 
โดยระบุขอความหลัก ๆ ดังนี้ 

๑) เหตุผล และความจําเปนท่ีจะตองใช 
๒) วันท่ีท่ีจําเปนตองใช   
๓) รายการวัสดุ 
๔) ปริมาณวัสดุแตละรายการ  
๕) ราคา โดยประมาณ (กรณีไมทราบราคาไมตองระบุก็ได) 
๖) ลงชื่อผูขอซ้ือ/ขอจาง  

๓.๒.๑.๒ ผูขอซ้ือนําใบขอซ้ือ เสนอหัวหนาหนวยหรือหัวหนางาน เพ่ือพิจารณา 
ความจําเปนเบื้องตนในหลักการ  

๓.๒.๒ การจัดทําใบรายงานขอซ้ือ 
๓.๒.๒.๑ งานแผนทําการควบคุมงบประมาณ นําสงเอกสารขอซ้ือท่ีฝายพัสดุ  
๓.๒.๒.๒ เจาหนาท่ีพัสดุ จัดทํารายงานขอจัดซ้ือ–จัดจาง โดยจัดทํารายงานผานระบบ 

UBUFMIS ระบบ e–gp (ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) ท้ังนี้ใหดูวงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือแต 
ละครั้งดวยวาควรใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีใด ใหดําเนินการข้ันตอนตามวิธีนั้น ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด
สําคัญ ดังนี้ 

๑) วงเงินงบประมาณท่ีจัดซ้ือหรือจาง   
๒) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
๓) เหตุผลความจําเปน   
๔) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง  
๕) กําหนดเวลาความตองการใชพัสดุ 
๖) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง    
๗) วิธีท่ีจะจัดซ้ือหรือจาง 
๘) ขอเสนออ่ืน ๆ  

๓.๒.๒.๓ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีหลักเกณฑตามวงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง
การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตงตั้งกรรมการ ไมนอยกวา ๑ คน แตงตั้งจาก
ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ข้ึนไปตองแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุไมนอยกวา ๓ คน ซ่ึงประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ 
คน และกรรมการไมนอยกวา ๒ คน (การแตงตั้งกรรมการในชุดตาง ๆ ใหข้ึนอยูกับวิธีการจัดซ้ือจัดจาง
วิธีนั้น ๆ ดวย) 

๓.๒.๒.๔ ลงเลขท่ีหนังสือ 
๓.๒.๒.๕ เสนอความเห็นชอบตอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
๓.๒.๒.๖ สงเอกสารฝายการเงินตรวจสอบเอกสารพรอมคุมยอดหลักการขอซ้ือ–จาง 
๓.๒.๒.๗ เสนอคณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายอนุมัติหลักการจัดซ้ือจัดจาง 
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๓.๒.๓ การดําเนินการจัดซ้ือ   
เม่ือไดรับอนุมติจากผูมีอํานาจอนุมัติใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดซ้ือดังนี้ 
๓.๒.๓.๑ เจาหนาท่ีพัสดุ ติดตอตกลงประสานงานผูคา/ผูรับจาง ขอใบเสนอราคา  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ชื่อ และท่ีอยู ของสถานประกอบการของผูคา/ผูรับจาง 
๒) ปริมาณของวัสดุ 
๓) ราคาของวัสด ุท้ังท่ีเปนตัวเลข และตัวอักษร โดยระบุดวยวา เปนราคารวม

ภาษี หรือไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ราคารวมคาขนสง หรือไมรวมคาขนสง 
๔) กําหนดสงมอบของท่ีสัมพันธกับระยะเวลาท่ีตองการใชพัสดุ 
๕) กําหนดยืนราคา 
๖) ลายมือชื่อ และชื่อ–ชื่อสกุล ของผูเสนอราคา 
๗) ตรายางประทับ (หากไมมีตรายาง ใหเขียนรับรองวา ไมมีตรายาง) 
๘) รายละเอียดของวัสดุ (ถามี) 

๓.๒.๓.๒ เจาหนาท่ีพัสดุ ตกลงซ้ือจาง พรอมจัดทําเอกสารเอกสารใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง
จากระบบ UBUFMIS และระบบ e–gp (ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) โดยจัดทํา จํานวน ๒ ฉบับ  
มอบใหแกผูคา/ผูรับจาง จํานวน ๑ ฉบับ เก็บไวท่ีตนเรื่อง จํานวน ๑ ฉบับ 

๑) กรณีวงเงินไมถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมตองทําหนังสือไวตอกันก็ไดแลวแต
กรณี 

๒) กรณีวงเงิน  ตั้ งแต  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ใหจัดทําใบสั่ งซ้ือ/จาง  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

๒.๑) เลขท่ีใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง ตามทะเบียน 
๒.๒) ชื่อผูคา/ผูรับจาง 
๒.๓) เลขท่ีเอกสารใบเสนอราคา 
๒.๔) ปริมาณท่ีสั่งซ้ือ-สั่งจาง 
๒.๕) ราคาท่ีจัดซ้ือ-จัดจาง 
๒.๖) ระยะเวลาสงมอบ 
๒.๗) เง่ือนไขการจัดซ้ือ-จัดจาง  คาปรับ     
๒.๘) มอบรานคาลงนามในเอกสาร พรอมประทับตรา (ถามี)   
๒.๙) หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงนามผูซ้ือในเอกสาร 
๒.๑๐) แนบรายละเอียดใบเสนอราคา 
๒.๑๑) กรณีเปนงานจาง ตองติดอากรแสตมป โดยคาจาง ๑,๐๐๐ บาท 

ตออากรแสตมป ๑ บาท หากมีเศษใหปดข้ึน 
๓.๒.๓.๓ เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง 
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๓.๒.๔ การสงมอบและตรวจรับ 
๓.๒.๔.๑ งานพัสดุดําเนินการจัดซ้ือวัสดุตามรายการท่ีขออนุมัติ และวงเงินท่ีประมาณ

การไว โดยไมเกินวงเงินรวมท่ีขออนุมัติในหลักการไวแลว (กรณีวงเงินเกินตองทําบันทึกขออนุมัติปรับ
เพ่ิมวงเงินเสนอคณบดีหรือผูมีอํานาจอนุมัติ พรอมแนบในใบรายงานขอซ้ือ/จางชุดนั้น ๆ )  

๓.๒.๔.๒ เม่ือบริษัท/หาง/รานตาง ๆ จัดสงวัสดุท่ีสั่งซ้ือมาสงมอบตามจํานวนท่ีสั่งซ้ือ
แลว เจาหนาท่ีพัสดุตรวจเช็ควัสดุ และเอกสารใบสงของใหถูกตอง ครบถวน พรอมเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรับท่ีไดแตงตั้งไวแลว ดําเนินการตรวจรับวัสดุท้ังหมด   

๓.๒.๔.๓ เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารใบตรวจรับจากระบบ UBUFMIS และระบบ  
e–gp (ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) มอบคณะกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารตรวจรับ เจาหนาท่ี
พัสดุลงชื่อรับมอบพัสดุ ไวเปนหลักฐานทางราชการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ชื่อผูประกอบการ 
๒) รายละเอียดใบสงของ เลขท่ี เลมท่ี  
๓) วันท่ีสงของ 
๔) วันท่ีตรวจรับ 
๕) รายการตรวจรับ 
๖) จํานวนท่ีตรวจรับ 
๗) ราคา 
๘) กรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นขัดแยงให

จัดทําเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเสนอตอผูมีอํานาจ) 
๓.๒.๔.๔ เสนอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ตรวจสอบพรอมลงลายมือชื่อ 

๓.๒.๕ การควบคุมวัสดุคงคลัง 
เม่ือไดรับมอบวัสดุมาแลวเจาหนาท่ีพัสดุ ตองทําการควบคุมวัสดุ ดังนี้ 
๓.๒.๕.๑ จัดเก็บวัสดุเขาตูจัดเก็บ หรือท่ีเตรียมไว โดยแยกตามประเภทหมวดหมู  

เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกเม่ือตองการใชงาน 
๓.๒.๕.๒ ลงบัญชีคุมวัสดุในระบบฐานขอมูลวัสดุของคณะศิลปศาสตร 
๓.๒.๕.๓ กรณีมีการเบิกจาย ใหผูขอเบิกจายเขียนใบเบิกวัสดุตามแบบฟอรมท่ีงานพัสดุ

ไดจัดทําไว จากนั้นเจาหนาท่ีพัสดุ ตองทําการตัดจายออกจากบัญชีในระบบทุกครั้ง 
๓.๒.๕.๔ เจาหนาท่ีพัสดุ จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือ ประจําไตรมาส 

๓.๒.๖ การรายงานผลและอนุมัติเบิกจาย 
เจาหนาท่ีพัสดุ จัดทําใบรายงานผลและอนุมัติเบิกจายจากระบบ UBUFMIS และระบบ 

e–gp (ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) ดังนี้ 
๓.๒.๖.๑ เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําใบรายงานผลและอนุมัติเบิกจาย ซ่ึงมีรายละเดียด ดังนี้ 

๑) ชื่อผูคา/ผูรับจาง 
๒) เลขท่ีเอกสารใบสงของ/ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
๓) จํานวนเงินท่ีจายใหแกผูคา/ผูรับจาง 

๓.๒.๖.๒ เสนอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงนาม 
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๓.๒.๖.๓ ออกเลขท่ีหนังสือ   
๓.๒.๖.๔ สงงานการเงินตรวจสอบเอกสารและคุมยอดเบิกจาย พรอมลงชื่อ 
๓.๒.๖.๕ นําเสนอคณบดีอนุมัติเบิกจาย ซ่ึงเอกสารประกอบการเบกิจาย ประกอบดวย 

๑) แบบรายงานขอซ้ือ-จาง 
๒) แบบใบสั่งซ้ือ-สั่งจาง 
๓) เอกสารใบสงของ/ใบเสร็จ/ใบสงมอบงาน/ใบกํากับภาษี 
๔) แบบใบตรวจรับพัสดุ 
๕) แบบรายงานผลการเบิกจาย 

๓.๒.๖.๖ เสนอหัวหนาสํานักงานหรือผูมีอํานาจลงชื่อเพ่ือวางฎีกาเบิกจายแกกองคลัง  
๓.๒.๖.๗ เจาหนาท่ีพัสดุสําเนาเอกสารเบิกจายท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จัดเก็บไวยังงาน

พัสดุ จํานวน ๑ ชุด เพ่ือใชในการตรวจสอบยอนหลังตอไป 
๓.๒.๖.๘ ลงทะเบียนเพ่ือจัดสงเอกสารใหงานการเงิน ทุกหมวดเงิน เพ่ือเบิกจายใหกับ

รานคา 
๓.๒.๗ การตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําป 

๓.๒.๗.๑ เม่ือสิ้นปงบประมาณ เจาหนาท่ีพัสดุเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุ
คงเหลอืประจาํป 

๓.๒.๗.๒ กรรมการตรวจนับ ทําการตรวจนับวัสดุคงเหลือ การเบิกจาย  
๓.๒.๗.๓ รายงานผลการตรวจนับแกผูบริหาร และรายงานไปยังกองคลังมหาวิทยาลัย 
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๓.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flowchart) 

 
 

ภาพท่ี ๓.๑  ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 
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ภาพท่ี ๓.๑  ข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ  
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๓.๔ เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการปฏิบัติงาน 
๓.๔.๑ การปฏิบัติงานดานพัสดุ อยูในปจจัยความเสี่ยงสูง และอยูภายใตกฎระเบียบ ท่ีชัดเจน 

ผูปฏิบัติงานควรศึกษากระบวนการโดยยึดหลักระเบียบฯ และปฏิบัติอยางเครงครัด 
๓.๔.๒ การใสใจเรื่องการตรวจสอบทานเอกสารเปนเรื่องสําคัญ ควรมีการตรวจทานเอกสาร

อยางรอบคอบ เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได 
๓.๔.๓ การควบคุมวัสดุ เม่ือมีการไดมาควรมีการลงบัญชีควบคุมทันที และเม่ือมีการเบิกจาย 

ก็ควรมีการบันทึกการตัดจายทันที เพ่ือปองกันการสูญหายของวัสดุ 
๓.๔.๔ หากพบวามีการปฏิบัตินอกเหนือระเบียบ หรือมีกระบวนการท่ีไมถูกตอง เจาหนาท่ีควร

ใหขอเสนอ ขอคิดเห็น โดยอางหลักระเบียบในการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังแนบ
ระเบียบทุกครั้ง เสนอแกผูบังคับบัญชาทราบถึงกระบวนการข้ันตอน และผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ภายหลัง 

๓.๔.๕ การใชทรัพยากรทุกอยาง ควรคํานึงถึงประโยชนท่ีองคกรจะไดรับเสมอ เนนความ
ประหยัดและคุมคา 
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บทที่ ๔ 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
๔.๑ แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

แผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กลยุทธท่ี 1 ผลิตบัณฑิตดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตรท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความตองการของสังคม  
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO)  
 บัณฑิตมีทักษะดานภาษา วิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม 
ประยุกตใชในการทํางานไดจริง  
 ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L)  
 la-1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ภายในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา  
 la-2 รอยละของบัณฑิต ป.ตรี ท่ีเปนผูประกอบการภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา  
 la-4 ระดับความพึงใจของผูใชบัณฑิต  
 la-5 รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพครู  
 แผนปฏิบัติการ  
 1.1.1) พัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูรใหมุงเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก"  
 1.1.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสรางความรวมมือระหวางคณะ ชุมชน และหนวยงาน  
ภายนอก  
 1.1.2) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะในการสรางนวัตกรรมเพ่ือสังคม  
 1.1.2.2) โครงการในระดับหลักสูตร  
 1.2.1) เสริมสรางความสามารถทางการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหบัณฑิตนําไปใชงานไดจริง  
 1.2.1.2) โครงการสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
กลยุทธท่ี 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและนวัตกรรมทางสังคม ท่ีตอบสนองความ
ตองการของสังคมอยางโดดเดน  
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO)  
คณะมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีผลกระทบตอสังคม  
 ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L)  
 la-1. รอยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีในรอบ 3 ป  
 la-2. สัดสวนจํานวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ตอจํานวน  
อาจารยประจํา  
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 la-3. สัดสวนจํานวนบทความทางวิชาการในฐานระดับชาติ (TCI 1- TCI 2) และบทความ 
ทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q3-Q4) ตอจํานวนอาจารยประจํา  
 แผนปฏิบัติการ  
 2.1.1) เพ่ิมจํานวนนักวิจัยใหมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสูระดับสากล"  
 2.1.1.1) โครงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
 2.1.1.2) โครงการสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิจัย  
 2.1.1.3) โครงการสนับสนุนคาตอบแทนการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  
 2.1.2) สงเสริมงานวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและนวัตกรรมทางสังคม และ
งานวิจัยท่ี  
ตอบสนองความตองการของสังคมและนโยบายของประเทศ  
 2.1.2.1) โครงการสนับสนุนทุนวจิัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและนวัตกรรมทาง  
สังคม  
 2.1.2.2) โครงการสนับสนุนทุนวจิัยท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและนโยบายของ  
ประเทศ  
 2.1.3) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิจัยและวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ  
 2.1.3.1) โครงการสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย/วิชาการในระดับชาติ  
และนานาชาติ  
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต  
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO)  
 3.1) ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 มี  
ทักษะและความรูความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน  
 ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L)  
 la-1. ระดับทักษะและความรูความสามารถผูรับบริการกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึน  
 la-2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมาย  
 แผนปฏิบัติการ  
 3.1.1) พัฒนาศักยภาพกําลังคนในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภารกิจ
ดานการ  
เรียนการสอน วิจัย และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา"  
 3.1.1.1) โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนในพ้ืนท่ีเปาหมาย  
 3.1.1.2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน/องคกรในพ้ืนท่ี  
 3.1.1.3) การสงเสริมการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูในชมุชน/โรงเรียน รวมถึงสนับสนุน  
การศึกษาระดับทองถ่ิน  
 3.1.1.4) โครงการบูรณาการการบริการวิชาการในระดับหลักสูตร  



๒๖ 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO)  
 3.2) ชุมชนเปาหมายมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L)  
 la-1. ระดับทักษะและความรูความสามารถผูรับบริการกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึน  
 la-2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมาย  
 แผนปฏิบัติการ  
 3.1.2) สรางกลุม หรือหนวยบริการวิชาการท่ีเขมแข็งและเปนมืออาชีพ เพ่ือรองรับภาระงาน
บริการ  
วิชาการ  
 3.1.2.1) การจัดตั้งกลุมหรือหนวยบริการวิชาการเพ่ือรองรับการบริการวิชาการแกหนวยงาน  
ภายนอก  
 3.1.2.2) สรางเครือขายและประสานความรวมมือในการพัฒนาการบริการวิชาการกับ  
หนวยงานภายนอก   
กลยุทธท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู และสรางมูลคาเพ่ิมทุนทางวัฒนธรรมในอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO)  
 4.1) ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษ และสืบสาน  
 4.2) ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  
 ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L)  
 la-1.จํานวนกิจกรรม โครงการ หรือผลงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีไดรับการ  
สืบสาน  
 แผนปฏิบัติการ  
 4.1.1) สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมเชิงสรางสรรคจากฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน"  
 4.1.1.1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียวดานภูมิปญญา ศิลปะและ  
วัฒนธรรมทองถ่ิน  
 4.1.2.1) โครงการสงเสริมความสัมพันธกับหนวยงานภายนอกเพ่ือสรางความรวมมือและ  
วาระการทํางานรวมกัน  
 4.1.3.1) โครงการสงเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพ่ืองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 4.2.4.1) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยกับกิจกรรมทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคกร  
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (SO)  
 5.1) เพ่ือบริหารจัดการใหมีความคลองตัว และมีเสถียรภาพทางการเงิน  
 5.2) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีสูงข้ึน  
 5.3) เปนคณะมีระบบนิเวศเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  



๒๗ 

 ตัววัด SO/แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L)  
 la-1 จํานวนคนท่ีมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน (อาจารย ผศ. รศ. ศ)  
 la-2 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  
 la-3 รอยละของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ  
ดานวิชาการและวิชาชีพตอจํานวนบุคลากรท้ังหมด  
 la-4 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอคณะ  
 la-5 ความพึงพอใจตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 la-6 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ  
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกของคณะ  
 la-7 รอยละของจํานวนอาจารยท่ีทําการเรียนการสอนผานระบบ UBU LMS อยางสมบูรณ  
 แผนปฏิบัติการ  
 5.1.1) สงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงข้ึน"  
 5.1.1.1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาการและสายสนับสนุน  
 5.1.1.2) โครงการสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  
 5.1.2) บริหารจัดการอัตรากําลังอยางมีประสิทธิภาพ  
 5.1.2.1) โครงการวิเคราะหอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพรอมรับตอการ  
เปลี่ยนแปลงขององคกร  
 5.1.2.2) โครงการพัฒนาการสื่อสารองคกร  
 5.1.2.3) กิจกรรมสงเสริมคานิยมและสรางความผูกพันตอองคกร  
 5.1.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 5.1.3.1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร  
 5.1.4) พัฒนาคณะใหมีระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน  
 5.1.4.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาอาคารสถานท่ี  
 5.1.4.2) โครงการปรับปรุงหองเรียนใหทันสมัย  

  5.1.4.3) โครงการสํานักงานสีเขียว



๒๘ 

๔.๒  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  
การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข)  กรณีการจัดซ้ือท่ีมีวงเงินตาม

กฎกระทรวงกําหนด (วงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ท่ีผานมามีกระบวนการทํางานผานระบบ 
UBUFMIS และผานระบบ E-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบระบบ 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองและคลองตัวในกระบวนการทํางาน ลดปญหาความเสี่ยง 

ในการปฏิบัติงานพัสดุ  เม่ือมีความตองการใช พัสดุ  จะตองผานกระบวนการจัดซ้ือตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จึงเปนหนึ่งกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจาง โดยใชระบบ UBUFMIS และ E-G P ระบบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ นั้น มีข้ันตอนดังนี้ 
๔.๓ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผานระบบ UBUFMIS 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเขาสูระบบ 
ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
ข้ันตอนท่ี ๓ การพิมพรายงานขอซ้ือขอจาง 
ข้ันตอนท่ี ๔ การอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจาง 
ข้ันตอนท่ี ๕ การบันทึกการตรวจรับและเบิกจาย 
ในแตละข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยระบบ UBUFMIS มีรายละเอียด

ของการปฏิบัติ ดังนี้ 
  
๔.๓.๑ การเขาสูระบบ UBUFMIS 

๔.๓.๑.๑ เขาสูหนาเว็บไซตระบบ UBUFMIS มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช เปน
ระบบจากทางมหาวิทยาลัยเปนผู กําหนดการใชงาน  ซ่ึ งสามารถดาวน โหลดระบบไดผาน 
http://ubufmis.ubu.ac.th จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี ๔.๑ 

 

 
  

 

ภาพท่ี ๔.๑  เขาสูหนาเว็บไซตระบบ UBUFMIS  
 

๑. กรอก User และ Password 
ตามท่ีกําหนด 
๒. กด Logon เพ่ือเขาระบบ 

http://ubufmis.ubu.ac.th/


๒๙ 

๔.๓.๑.๒ เม่ือกรอก User และ Password ตามท่ีกําหนด และ กด Logon เพ่ือเขาสู
ระบบแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี ๔.๒ 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒  เขาสูระบบ UBUFMIS 
 

ส่ิงท่ีควรระวังในการปฏิบัติงาน 
๑. รหัสผาน ไมควรเปดเผยใหผูอ่ืนท่ีไมมีสวนเก่ียวของทราบ เพ่ือปองกันความเสี่ยง ซ่ึง

เปนการกําหนดสิทธิเฉพาะ 
๒. เม่ือเลิกใชงานแลวตองทําการออกจากระบบทุกครั้ง เพ่ือปองกัน ไมใหบุคคลอ่ืนท่ี

ไมใชเจาหนาท่ีพัสดุเขามาใชงานระบบ 
๔.๓.๒ การจัดทํารายงานจัดซ้ือจดัจาง 

เม่ือไดรับอนุมัติในหลักการแลว พัสดุจะตองดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอน โดยมี
ข้ันตอน ดังนี้   

๔.๓.๒.๑ กดเลือกท่ีเมนู “บันทึก ปรับปรุงขอมูลการรายงานขอซ้ือ/ขอจาง” จะปรากฏ
หนาจอ ดังภาพท่ี ๔.๓   
 
 
 



๓๐ 

 

 
 

 
๔.๓.๒.๒ กําหนดวันท่ีเอการ (วันท่ีขอรายงานขอซ้ือขอจาง) 
๔.๓.๒.๓ กําหนดเรียนหัวหนาสวนราชการ 
๔.๓.๒.๔ กําหนดเรื่องท่ีจะขอซ้ือขอจาง 
๔.๓.๒.๕ กําหนดวัตถุประสงคท่ีจะขอซ้ือจาง (เหตุผลท่ีจะซ้ือหรือจาง) 
๔.๓.๒.๖ กําหนดวิธีท่ีจะจัดซ้ือหรือจาง (เลือก I วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเกินตามท่ี

กําหนดกฎกระทรวง 
๔.๓.๒.๗ กําหนดวันท่ีตองการใชงาน 
๔.๓.๒.๘ กําหนดดําเนินการแลวเสร็จภายในก่ีวัน  
๔.๓.๒.๙ กําหนดเลขท่ี (เลขหนังสือท่ีขออนุมัติ ดําเนินการโดยงานธุรการ) 
๔.๓.๒.๑๐ กําหนดเจาของเรื่องผูขอ 
๔.๓.๒.๑๑ กําหนดประภทสินคา (ประเภทของวัสดุหรืองานจาง) 
๔.๓.๒.๑๒ กําหนดประเภทสินคายอย (แบงตามหมวดหมู)  
๔.๓.๒.๑๓ กําหนดประเภท  
๔.๓.๒.๑๔ กําหนดแหลงของเงิน 
๔.๓.๒.๑๕ กําหนดปงบประมาณ 
๔.๓.๒.๑๖ กําหนดหนวยงาน 
๔.๓.๒.๑๗ กําหนดโครงการยอย 
๔.๓.๒.๑๘ กําหนดหมวดรายจาย (คาตอบแทน คาใชสอบ คาวัสดุ) 
๔.๓.๒.๑๙ กําหนดกิจกรรม 
๔.๓.๒.๒๐ กําหนดเจาหนาท่ีพัสดุผูจัดทํา 

ภาพท่ี ๔.๓  เขาสูเมนู “บันทึก ปรับปรุงขอมูลการรายงานขอซ้ือ/ขอจาง 
 

กําหนดรายการวัสด ุ



๓๑ 

๔.๓.๒.๒๑ กําหนดรายการวัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยเลือกจากรหัสสินคา จํานวน หนวย
นับ ราคาตอหนวย 

๔.๓.๒.๒๒ กําหนดรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ 
๔.๓.๒.๒๓ กําหนดผูขาย/ผูรับจาง 
๔.๓.๒.๒๔ เม่ือกําหนดท้ังหมดแลว กดบันทึกจะไดเลขท่ีเอกสาร 
 
ส่ิงท่ีควรระวังในการปฏิบัติงาน 
ควรตรวจสอบความถูกตองทุกครั้งเม่ือทําการกรอกรายละเอียดกอนทําการบันทึก  

ตรวจสอบยอดเงิน รายการวัสดุ การกําหนดภาษี ไมมีภาษี 
 

๔.๓.๓ การพิมพรายงานขอซ้ือขอจาง 
เม่ือ มีบั น ทึก เอกสารแลว จะได เลข ท่ี เอกสารท่ี ระบบกําหนดให  แลวสั่ งพิมพ

เอกสารรายงานเพ่ือเสนอรายงานตามกระบวนการข้ันตอน ดังนี้ 
 
๔.๓.๓.๑ กดเลือกท่ีเมนู “view” หรือรูปภาพแวนขยายดานบนแถบเครื่องมือ จะ

ปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี ๔.๔  
 

 
 

กดพิมพรายงาน 



๓๒ 

 

ภาพท่ี ๔.๔  การพิมพรายงานขอซ้ือขอจาง 
 

๔.๓.๓.๒ เจาหนาท่ีพัสดุลงนามพรอมออกเลขหนังสือเอกสาร เสนอหัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุลงนาม 

๔.๓.๓.๓ เสนอผานการเงินตรวจสอบเอกสาร 
๔.๓.๓.๔ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
๔.๓.๓.๕ เม่ือไดรับอุนุมติ เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกาศผูชนะการเสนอราคา

เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
๔.๓.๓.๖ เม่ือหัวหนาหนวยงานลงนามในประกาศ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีเปนผูนําประกาศ

ไปประกาศ ๓ ทาง ดังนี้ บนบอรดประชาสัมพันธหนวยงาน  เว็บไซตหนวยงาน เว็บไซตกรมบัญชีกลาง 
๔.๓.๓.๗ กรณีประกาศผานเว็บไซตหนวยงาน เขาสูเว็บไซต 

 http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1  เลือกเขาสูระบบ เม่ือกรอก User และ 
Password ตามท่ีกําหนด และ กด Logon เพ่ือเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพท่ี ๔.๕ 

 
 

ภาพท่ี ๔.๕  เขาสูระบบประกาศผูชนะการเสนอราคา 
 

กดพิมพเอกสาร 

http://www.procurement.ubu.ac.th/#page=page-1


๓๓ 

๔.๓.๓.๘ เม่ือเขาสูระบบแลว เลือกเมนูจัดการฐานขอมูล เลือกเพ่ิมขาวประกาศ ดังภาพ
ท่ี ๔.๖ 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๖  กดเลือกเพ่ิมขาวประกาศ 
 

๔.๓.๓.๙ เลือก “ประเภทขาว”  
๔.๓.๓.๑๐ ใสเลขท่ีโครงการจากระบบ E-GP  
๔.๓.๓.๑๑ ใสเลขท่ีหนังสือ 
๔.๓.๓.๑๒ กําหนดหัวเรื่อง และรายละเอียด 
๔.๓.๓.๑๓ กําหนดงบประมาณ/ราคากลาง 
๔.๓.๓.๑๔ กําหนดหมวดงบรายจาย 
๔.๓.๓.๑๕ แนบไฟลประกาศ กดบันทึกขอมูล 

 
๔.๓.๔ การอนุมัติรายงกานขอซ้ือจาง 

เม่ือไดรับอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางและการเงินทําการผูกพันงบประมาณในระบบแลว
แลว เจาหนาท่ีพัสดุจะตองดําเนินการอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางในระบบ ดังนี้ 

๔.๓.๔.๑ ผูเลือกเมนู บันทึกอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจาง ดังภาพท่ี ๔.๑๒ 
 



๓๔ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๔.๗  การกดเลือกเมนู “บันทึกอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจาง”  
 

๔.๓.๔.๒ กําหนดเลขท่ีเอกสารท่ีไดรับอนุมัติ 
๔.๓.๔.๓ กําหนดเหตุผลการอนุมัติ 
๔.๓.๔.๔ กําหนดวันท่ีอนุมัติ 
 
ส่ิงท่ีควรระวังในการปฏิบัติงาน 
๑. ควรทําการตรวจทานความถูกตอง ในสวนวันท่ีอนุมัติ ท่ีหัวหนาสวนราชการอนุมัติ 

ซ่ึงจะสงผลตอการทําสัญญาซ้ือหรือจาง 



๓๕ 

๒. ตรวจสอบการผูกพันงบประมาณวาทีการผูกพันงบประมาณในระบบโดยการเงินเปน
ผูจัดทํา 

 
๔.๓.๕ ตรวจรับและเบิกจาย 

งานพัสดุ ไดจัดทําการอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางในระบบแลว มีการจัดหาและมีการสง
มอบพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการตรวจนับ
พัสดุวามีความถูกตองหรือไม เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดทํารายงานผลการตรวจรับและเบิกจาน
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับลงนาม  มีข้ันตอนดังนี้ 

๔.๓.๕.๑ เลือกเมนู บันทึกปรับปรุงการตรวจรับ  ดังภาพท่ี ๔.๑๓ 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๘  การกดเลือกเมนู “บันทึกปรับปรุงการตรวจรับ”   
 

๔.๓.๕.๒ กําหนดวันท่ีตรวจรับ 
๔.๓.๕.๓ กําหนดประเภทเอกสารท่ี ใชตรวจรับ  เชน  ใบ กํากับภาษี  ใบส งของ 

ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 



๓๖ 

๔.๓.๕.๔ กําหนดเลมท่ี เลขท่ี วันท่ีเอกสาร 
๔.๓.๕.๕ กําหนดประเภทเอกสารตรวจรับ (เลขท่ีไดจากรายงานขอซ้ือขอจาง) 
๔.๓.๕.๖ กําหนดงวดงานท่ีจะทําการตรวจรับและเบิกจาย 
๔.๓.๕.๗ กําหนดผูรับพัสดุ 
๔.๓.๕.๘ กําหนดเจาหนาท่ีพัสดุ 
๔.๓.๕.๙ กําหนดสถานท่ีสงมอบพัสดุ 
๔.๓.๕.๑๐ กดบันทึก ระบบทําการกําหนดเลขท่ีเอกสารเบิกจาย จากนั้นพิมพใบตรวจ

รับ และใบเบิกจายพัสดุ  เม่ือพิมพใบตรวจรับและใบเบิกจายแลว เสนอใหคณะกรรมการตรวจรับลง
นาม พรอมเสนอหัวหนาเจาหนาท่ีลงนาม และสงเอกสารเบิกจายไปยังงานการเงินตรวจสอบเสนอตอผู
มีอํานาจอนุมัติลงนาม และทําการวางฎีการเบิกจายไปท่ีกองคลังมหาวิทยาลัย 

 
  

 
 

ภาพท่ี ๔.๙  กดเลือก “พิมพใบตรวจรับและใบเบิกจาย”  
 
 

๔.๓.๕.๑๑ เม่ือกดเลือกพิมพใบตรวจรับและใบเบิกจาย ดังภาพท่ี ๔.๑๕ 
 



๓๗ 

 
 
 

 

ภาพท่ี ๔.๑๐  แบบใบตรวจรับและใบเบิกจาย 
 
 
 
 
 



๓๘ 

๔.๔ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผานระบบ E-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (กรณี
วงเงินตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป) 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเขาสูระบบ 
ข้ันตอนท่ี ๒ การเพ่ิมโครงการเพ่ือจัดทํารายงานขอซ้ือจาง 
ข้ันตอนท่ี ๓ การจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคา 
ข้ันตอนท่ี ๔ การจัดรางสัญญา 
ข้ันตอนท่ี ๕ การบริหารสัญญา การสงมอบงาน การตรวจรับงาน และการจัดทําเอกสารเบิกจาย 
ในแตละข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยระบบ UBUFMIS มีรายละเอียด

ของการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 ๔.๔.๑ การเขาสูระบบ E-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  ๔.๔.๑.๑  เขาสูหนาเว็บไซตของระบบ E-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ของ
กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th/new_index.html จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี 
๔.๑๖ 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๑  เขาสูระบบ 
 
 

 ๔.๔.๑.๒    เม่ือกรอก User และ Password ตามท่ีกําหนด และ กด Logon เพ่ือเขาสูระบบ
แลว จะปรากฏหนาจอดังภาพท่ี ๔.๑๗ 
 

กรอกชื่อผูใชงานและรหัส 

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html


๓๙ 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๒  ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 

 ๔.๔.๒    การเพ่ิมโครงการเพ่ือจัดทํารายงานขอซ้ือจาง 
  ๔.๔.๒.๑  เลือกเมนูเพ่ิมโครงการ จะปรากฏหนาจอดังภาพ 
    
 

 

ภาพท่ี ๔.๑๓  เพ่ิมโครงการ 
 

 ๔.๔.๒.๒ กําหนดวิธีการจัดหา (วิธีเฉพาะเจาะจง (ข)) 



๔๐ 

 ๔.๔.๒.๓  กําหนดประเภทการจัดหา 
 ๔.๔.๒.๔  กําหนด พัสดุท่ีจัดหา 
 ๔.๔.๒.๕  กําหนดปงบประมาณ 
 ๔.๔.๒.๖  กําหนดชื่อโครงการ 
 ๔.๔.๒.๗  กําหนดแหลงของเงินงบประมาณ  จากนั้นกดบันทึก และไปข้ันตอนท่ี ๒ จะ
ปรากฏหนาจอดังภาพ  
 

 
 
   

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๔  เพ่ิมรายการสินคา 
 



๔๑ 

 ๔.๔.๒.๘  กดเพ่ิมรายการสินคา  
 ๔.๔.๒.๙  คนหารายการสินคา และเลือกรายการสินคา กดบันทึกรายการ ปรากฏดังภาพท่ี 
๔.๒๐ 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒๐   กดเลือก “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมโครงการ 
 
 ๔.๔.๒.๑๐  ระบุรายการพิจารณา 
 ๔.๔.๒.๑๑  ระบุการเบิกจาย (กระณีเปนแหลงงบประมาณเลือกผานระบบGFMIS กรณีเงิน
รายไดเลือกไมผานระบบGFMIS 
 ๔.๔.๒.๑๒  กําหนดขอมูลงบประมาณ  กดบันทึก ระบบจะกําหนดเลขท่ีโครงการเอกสาร จะ
ปรากฏหนาจอดังนี้ 
 



๔๒ 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๖  การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ 
  ๔.๔.๒.๑๓  เลือกเมนูจัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ ปรากฏดังภาพ 
 

 

 
   



๔๓ 

 ๔.๔.๒.๑๓ กดรายละเอียดแกไขในสวนขอรายงานขอซ้ือขอจาง   
 ๔.๔.๒.๑๔ กรอกเหตุผลความจําเปน 
 ๔.๔.๒.๑๕  กรอรายละเอียดขอบเขตงาน 
 ๔.๔.๒.๑๖ บันทึกระยะเวลาแลวเสร็จ 
 ๔.๔.๒.๑๗ บันทึกรายชื่อคณะกรรมการ โดยกดเพ่ิมราชื่อยกรรมการ จากนั้นกดบันทึก ดังภาพ 
 

 
  ๔.๔.๒.๑๘  กดบันทึก และกดไปข้ันตอนท่ี ๒ และขันตอนท่ี ๓ 
  ๔.๔.๒.๑๙ กดบันทึกเลขท่ีวันท่ี กดไปข้ันตอนท่ี ๒ ดังภาพ 
 

 
 

 ๔.๔.๒.๒๐  จัดทํารางเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
 



๔๔ 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๗ จัดทํารางเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
 

 
 

  ๔.๔.๒.๒๑ บันทึกรายชื่อผูไดรับคัดเลือก กดรายละเอียดแกไข เพ่ิมรายชื่อผูคาท่ีเสนอราคา 
 

 
 

  ๔.๔.๒.๒๒ เลือกรายชื่อผูเสนอราคาและผลการพิจารณา ดังภาพ 
 



๔๕ 

 

 
ภาพท่ี ๔.๑๘ รายช่ือผูเสนอราคาและผลการพิจารณา 

 

 
 

  ๔.๔.๒.๒๓  กดรายละเอียดแกไข  แกไขขอมูลราคา  ยืนยันผูชนะการเสนอราคา 
 
 ๔.๔.๓  การจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคา 
  ๔.๔.๓.๑  เลือกจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคา ดังภาพ 
 



๔๖ 

 
ภาพท่ี ๔.๑๙ จัดทําประกาศ ผูชนะการเสนอราคา 

 

 
 
  ๔.๔.๓.๑ หนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง เลือกรายละเอียดแกไข กดไปข้ันตอนท่ี ๒ และ ๓ 
 

 
 



๔๗ 

  ๔.๔.๓.๑ เลือกรางประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา กดรายะเอียดแกไข ไปข้ันตอนท่ี ๒ 
และ ๓ ดังภาพ 

 
 

  ๔.๔.๓.๔  บันทึกเลขท่ีวันท่ี  กดเลือกเสนอหัวหนาอนุมัติ พรอมข้ึนประกาศผูชนะการเสนอ
ราคา 
 

 
 ๔.๔.๔  การจัดทํารางสัญญา 
  ๔.๔.๔.๑ เลือกเมนู จัดทํารางสัญญา  ดังภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒๐ จัดทํารางสัญญา 



๔๘ 

 
 

  ๔.๔.๔.๒ กดรายละเอียดแกไข ตรงชื่อผูคา เลือกประเภทของสัญญา ปรากฏดังภาพ 

 
 

 ๔.๔.๔.๓ กําหนดรายละเอียดขอมูลในสัญญา กดบันทัก และไปข้ันตอนท่ี ๒ และ ๓ 
 ๔.๔.๔.๔ ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา  
 ๔.๔.๔.๕ เลือกขอมูลสาระสําคัญในสัญญา พรอมนําสัญญาประกาศข้ึนเว็บ ดังภาพ 
 



๔๙ 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒๑ ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
 

 
 
 

๔.๕ การบริหารสัญญา การสงมอบงาน การตรวจรับงาน และการจัดทําเอกสารเบิกจาย 
 

  ๔.๕.๑  เลือกเมนูการบริหารสัญญา ดังภาพ 
 



๕๐ 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒๒  บริหารสัญญา 
 

 ๔.๕.๒  เลือกรายละเอียดแกไขของผูคา 

 
 
 



๕๑ 

 
 

 ๔.๕.๓  เลือกสงมอบงาน พรอมกรอกรายละเอียดการสงมอบ วันท่ีสงมอบ กดบันทึกรายการ 

 
 
 ๔.๕.๔  เลือกตรวจรับงาน พรอมเลือกงวดงานท่ีตรวจรับ วันท่ีตรวจรับ พรอมกดบันทึก 



๕๒ 

 
 
 ๔.๕.๑  เลือกจัดทําเอกสารเบิกจาย บันทึกวันท่ีเบิกจาย พรอมกดบันทึก 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 

๔.๖ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Flowchart) 
การปฏิบัติงานพัสดุ เก่ียวกับการควบคุมวัสดุคงคลังนั้น มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแสดงในรูปแบบ 

Flowchart ไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๕  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
 

แผนผังกระบวนการ รายละเอียด ความเส่ียง แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับอนุมัติใน
หลักการแลว พัสดุ
ดําเนินการจัดทํา
รายงานขอซ้ือขอ
จาง ผานระบบ 
UBUFMIS และ
ระบบ E-GP พรอม
ท้ังแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับ วงเงินไม
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท แตงตั้ง ๑ ราย 
เกินกวา 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
แตงตั้ง ๓ ราย 
พรอมจัดทํา
ประกาศผูชนะการ
เสนรอาคาเสนอผูมี
อํานาจลงนาม 

- ลงขอมูลไม
ครบถวนในทันที  
- การดําเนินการ
ไมเปนไปตาม 
พรบ. 

- ควรมีการ
ตรวจสอบขอมูลให
ถูกตอง  
- ศึกษาระเบียบอยู
บอยครั้ง 

 
 
 
 

เมื่อผูมีอํานาจลงนาม
ในประกาศแลว ให
หัวหนาเจาหนาที่ นํา
ประกาศผาน ๓ 
ชองทาง ดงันี้ บอรด
ประชาสัมพนัธ
หนวยงาน เว็บไซต
หนวยงาน เว็บไซต
กรมบัญชีกลาง 

ลืมลงประกาศ ตรวจสอบการลง
ประกาศ 
ลงทะเบียนคุม
ประกาศ 

 

จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

ประกาศผูชนะการเสนอราคา 

จัดทําประกาศผูชนะการเสนอ
 

๑ 



๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํา
รางสัญญา 
-แจงผูคาลงนามสัญญา 
-สงมอบพัสดุ พรอมแจง
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทําการตรวจรับ 
 

พัสดุไม
ครบถวน
ถูกตอง 

- ไ ม ทํ า ก า ร
ตรวจรับพัสดุท่ี
ไมครบถวน 
- แ จ ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับ  และ
ผู ค า ให ท ร า บ
สาเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําเอกสารเบิกจาย 
- วางฎีกาเบิกจาย 

เอกสารไม
ครบถวน
ถูกตอง 

ตรวจสอบ
เอกสารทุกครั้ง
กอนทําการ
เบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผาน 

ไมผาน 

เบิกจาย 

สงมอบงาน/
ตรวจรับพัสดุ

 

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

๒ จัดทําสญัญา 

วางฎีกาเบิกจาย 



๕๕ 

๔.๗ วิธีการใหบริการกับผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจ 
การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน การบริการท่ีดี

ผูรับบริการจะไดรับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองคกร อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีด ี
แกองคกร เบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเปนเครื่องมือในการสนับสนุน ไมวาจะ
เปนงานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการตางๆ ตลอดท้ังความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากเจาหนาท่ี
ทุกระดับ ซ่ึงจะตองชวยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิด 
การบริการท่ีดีสําหรับผูรับบริการ การท่ีผูรับบริการจะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของงานพัสด ุ
และนําไปสูการกลาวถึงในทางท่ีดีนั้น จําเปนจะตองมีวิธีการและกระบวนการสรางความสัมพันธท่ีดี
ตามภารกิจและความเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลใหงานพัสดุ มีภาพลักษณท่ีดี และมีผูมาใชบริการเพ่ิมข้ึน  
โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๕: ๑–๑๗)   

๔.๗.๑ หลักการของการใหบริการท่ีดี 
๔.๗.๑.๑จิตบริการ  

๑) เวลาทุกนาทีมีคาสําหรับผูรับบริการ 
๒) การใหบริการท่ีดี เริ่มจากการใหบริการท่ีดีกับคนในองคกรกอน 
๓) การใหบริการท่ีเกินความคาดหวังเปนท่ีสุดของการบริการ 
๔) การใหบริการท่ีดีสงผลตอภาพลักษณขององคกร 

๔.๗.๑.๒ หลักการฟงดวยใจ 
๑) เปดใจท่ีจะรับฟง 
๒) ใหเกียรติผูพูด 
๓) ตระหนักถึงความสําคัญของผูพูด 
๔) ฟงอยางมีสติ 
๕) ฟงเสียงโดยปราศจากอคติ 
๖) ฟงดวยความใสใจและอยางจริงใจ 
๗) ฟงโดยรับรูสาระไดอยางถูกตองตรงตามท่ีผูพูดตองการสื่อสาร 
๘) ฟงโดยรับรูถึงอารมณและความรูสึกของผูพูดอยางถูกตอง ตรงกับสภาพ 

ความเปนจริง 
๙) รับฟงโดยไมฆาตัดตอนการสื่อสาร 

๔.๗.๑.๓ หลักการสื่อความ ดวยใจ 
๑) เปดใจท่ีจะสื่อความ 
๒) ใหเกียรติตอผูฟงเสมอ 
๓) คิดกอนพูดเสมอ 
๔) ถายทอดดวยความจริงใจ 
๕) มีความสามารถในการจัดการอารมณ 
๖) ใชภาษาเปนและเหมาะสม 



๕๖ 

๗) สื่อความขอมูลท่ีเปนจริงและมีคุณภาพ มีพฤติกรรมการสื่อความท่ีแสดง
ความเปนมิตรและเปนกันเอง 

๘) สื่อความโดยไมฆาตัดตอนการสื่อสาร มี คุณธรรมและจริยธรรมใน 
การสื่อความ 
 ๔.๗.๒ คุณลักษณะของผูใหบริการท่ีดี 

การใหบริการนั้นเปนหนาท่ีในชีวิตประจําวันท่ีทุกคนตองปฏิบัติ ดังนั้นหากตองการให
ผูอ่ืนชื่นชมตอการปฏิบัติงานตลอดเวลา ก็จะตองปรับปรุงและเสริมสรางคุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน
ใหเปนท่ีถูกอกถูกใจผูอ่ืน และท่ีสําคัญคือตองถูกใจตนเองดวย คุณลักษณะของผูใหบริการท่ีดีควร
ประกอบไปดวยคุณลักษณะ ดังนี ้ 

 ๔.๗.๒.๑ คุณลักษณะทางกาย  
เปนประการดานแรกของการใหบริการ เพราะผูรับบริการจะสัมผัสไดโดย 

การมองเห็นกอน ดังนั้นการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเปนสิ่งท่ีตองกระทํากอน 
การมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้น ตองดีท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึงท้ัง ๒ ประการมีสาระท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

๑) บุคลิกภาพภายนอก ไดแก 
๑.๑) รางกายสะอาด 
๑.๒) แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๑.๓) ยิ้มแยมแจมใส 
๑.๔) กิริยาออนนอม รูจักท่ีจะไหวใหเปนและสวย 

๒) บุคลิกภาพภายใน ไดแก 
๒.๑) กระตือรือรน 
๒.๒) รอบรู 
๒.๓) เต็มใจและจริงใจ 
๒.๔) ความจําดี 
๒.๕) มีปฏิภาณไหวพริบ 
๒.๖) มีความรับผิดชอบ 
๒.๗) มีอารมณม่ันคง 

๔.๗.๒.๒ คุณลักษณะทางวาจา 
นับเปนคุณลักษณะท่ีมีความจําเปนอยางมาก ท้ังนี้ เพราะปญหาของการ

ใหบริการสวนใหญจะเกิดจากการสื่อสารระหวางผูใหกับผูรับบริการ ดังนั้นหากสามารถนําคุณลักษณะ
ทางวาจาท่ีดีมาใชไดมาก ปญหาการบริการก็จะลดลง ซ่ึงคุณลักษณะทางวาจาท่ีเหมาะสม มีดังนี้ 

๑) การเปนผูพูดท่ีดี ซ่ึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑) พูดจาไพเราะออนหวาน 
๑.๒) รูจักใหคําชมตามโอกาสอันสมควร 
๑.๓) ใชถอยคําภาษาใหถูกตอง 
๑.๔) ใชน้ําเสียงใหเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ 
๑.๕) พูดชัดเจน กระชับ เขาใจงาย 



๕๗ 

๑.๖) หลีกเลี่ยงการตําหนิและนินทา 
๑.๗) รูจักทักทายผูอ่ืนกอน 
๑.๘) อยาลืมใชคําวา “สวัสดี ขอโทษและขอบคุณ” 

๒) การเปนผูฟงท่ีดี นอกจากการใชวาจาดังท่ีกลาวแลว เสนหอีกอยางหนึ่ง
ของผูท่ีประสบความสําเร็จในงานบริการก็คือตองเปนผูฟงท่ีดี ซ่ึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑) ฟงดวยความเต็มใจ สนใจและใสใจ 
๒.๒) อยาปลอยใหอคติเขามารบกวน 
๒.๓) จับความใหไดและตอบรับอยางมีจังหวะ 
๒.๔) ถามคําถามและตรวจสอบความเขาใจ 
๒.๕) อยาขัดจังหวะ 

๔.๗.๒.๓ คุณลักษณะภายในใจ 
สุดยอดของการใหบริการก็คือบริการดวยหัวใจ คุณลักษณะภายในใจท่ีสําคัญ 

มีดังนี้ 
๑) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา กลาวคือเม่ือเราตองการแตสิ่งดี ๆ เราก็ควรจะ

มอบสิ่งดีนั้นใหแกผูอ่ืนดวย ในทางกลับกันถาเราไมตองการสิ่งท่ีไมดีเราก็ไมควรปฏิบัติเชนนั้น 
๒) ใหบริการผูอ่ืนประดุจคนรักของตน ถาเรานึกถึงไดวาเม่ือเรามีคนรักและอยู

ในหวงแหงความรักนั้น เราปฏิบัติตอคนรักเราฉันใด เราก็ควรปฏิบัติตอผูอ่ืนฉันนั้น 
๓) สรางความรักและสิ่งดีงามในหัวใจ มีผูรูหลายทานไดกลาวไวตรงกันวา

คนเรามีหัวใจเปนอยางไร การแสดงออกก็จะเปนอยางนั้น หากเรามีความโกรธในจิตใจ การแสดงออก
ก็จะเต็มไปดวยความกราดเกรี้ยว ดุดัน คําพูดกาวราว หนาตาบึ้งตึง แตถาเรามีจิตใจท่ีเต็มเปยมดวย
ความรัก ความเมตตา กิริยาทาทางท่ีออกมาก็จะมีแตรอยยิ้ม ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ  
และความจริงใจ 

 
๔.๗.๓ หลักในการใหบริการ   

การใหบริการอยางมีคุณภาพนั้น ตองทําทุกครั้งไมใชทําเฉพาะการบริการครั้งแรกเทานั้น 
ซ่ึงมีหลักในการใหบริการ ดังนี้ 

๔.๗.๓.๑ คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกคา ไมใชวัดจากความ
พอใจของผูใหบริการ 
                     ๔.๗.๓.๒ การบริการท่ีมีคุณภาพเกิดข้ึนจากการท่ีทุกคนในองคการรวมมือกันและลง
มือกระทําอยางจริงจังและจริงใจ 

๔.๗.๓.๓ การบริการท่ี มีคุณภาพตองสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการได 

๔.๗.๓.๔ การบริการท่ีดียอมเกิดจากการสื่อสารท่ีดีตอกัน 
๔.๗.๓.๕ ผูใหบริการตองรูสึกภาคภูมิใจและเปนสุข ท่ีมีโอกาสทําใหผูรับบริการเกิด

ความพอใจ 
 



๕๘ 

๔.๗.๔ ยุทธการใหบริการท่ีประทับใจ 
สุดยอดของการใหบริการก็คือความพึงพอใจและความประทับใจ ดังท่ีกลาวแลววา  

ผูใหบริการเปนกุญแจสําคัญท่ีจะไขไปสูเคล็ดลับการบริการท่ีประทับใจ กลยุทธการใหบริการท่ี
ประทับใจ มีดังนี ้

๔.๗.๔.๑ ผูรับบริการพอใจ เราพอใจ ถือความเปนสมดุลท่ีธรรมชาติไดสรางไว  
ดังพุทธศาสนาไดบัญญัติไววาความสุขท่ีแทคือการใหโดยไมหวังผลตอบแทน 

๔.๗.๔.๒ รอยยิ้มพิมพใจยอมติดใจในผูรับบริการ มีนักปราชญทานหนึ่งกลาววา 
รอยยิ้มของคนเราสามารถขจัดปญหาท้ังมวล นั่นแปลวารอยยิ้มเริ่มเกิดจากจิตใจท่ีสะอาด สวาง สงบ  
อันนํามาซ่ึงสติปญญาของคนเราท่ีจะพิจารณาไตรตรองหาทางออกใหกับปญหานั้น 

๔.๗.๔.๓ การใหคนอ่ืนทําอะไรใหกับตัวเรา เราตองทําสิ่งนั้นใหผูอ่ืนกอน เราตอง
รูจักอคติในตัวเราเพ่ือเปดใจในการใหและรับความปรารถนาดีจากผูอ่ืน 

๔.๗.๔.๔ เอาชนะตนเองใหได ศักดิ์ศรีและความสําเร็จของมนุษยนั้น ไมใชอยูท่ีการ
อยูเหนือหรือเอาชนะผูอ่ืน แตอยูท่ีเราสามารถเอาชนะใจตนเองใหได เราจะสามารถทํางานบริการให
ไดมีคุณภาพนั้นตองเริ่มท่ีใจของตนเองกอน กลาวไดวาการพัฒนาคุณลักษณะทางกาย วาจา และของ 
ผูใหบริการจําเปนท่ีจะตองมีพ้ืนฐานท่ีดีมาจากทัศนคติของบุคคลนั้น  

๔.๗.๕ ลักษณะของการบริการท่ีดี ประกอบดวย 
๔.๗.๕.๑ ผูรับบริการตองมากอนเสมอ หมายถึง คํานึงถึงผูรับบริการกอนสิ่งอ่ืนใด               
๔.๗.๕.๒ ผูรับบริการถูกเสมอ ไมวาผูรับบริการจะพูดจะทําอยางไรตองไมโตแยง 

เพ่ือยืนยันวาผูรับบริการผิด 
4.7.5.3 ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เพ่ือใหผูรับบริการรูสึกอบอุนสบายใจ 

๔.๗.๖ ณสมบัติ/คุณลักษณะของผูใหบริการ  
๔.๗.๖.๑ ดูแล หนาตา ทรงผม เล็บมือ ใหสะอาดอยูเสมอ 
๔.๗.๖.๒ ขณะใหบริการ อยารับประทานอาหาร หรือของขบเค้ียวตางๆ 
๔.๗.๖.๓ อยาทาวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกลอเลนกันขณะใหบริการ 
๔.๗.๖.๔ อยาเสริมสวย ลวง แคะ แกะ เกา ขณะใหบริการ 
๔.๗.๖.๕ หามพูดจา หรือหยิบของขามหนาขามตาผูอ่ืน 
๔.๗.๖.๖ แตงกายสุภาพเรียบรอยถูกระเบียบ 
๔.๗.๖.๗ ใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพตอผูรวมงานและผูรับบริการ ยิ้มแยมแจมใสเสมอ 

เม่ือมีผูรับบริการ 
๔.๗.๖.๘ประสานงาน และติดตามงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ดวยทาทีท่ีเปนมิตร 
๔.๗.๖.๙ มีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการ 
๔.๖.๗.๑๐ มีความพรอม และกระตือรือรนในการใหบริการใหเกียรติผูรวมงาน และ

ผูรับบริการมีความอดทนอดกลั้น 
๔.๗.๗ มาตรฐานการตอนรับผูรับบริการ 

๔.๗.๗.๑ สอบถามความตองการของผูรับบริการกอนเสมอ 
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๔.๗.๗.๒ สอบถามความตองการโดยใชคําพูด “สวัสดีครับ/คะ ตองการติดตอเรื่อง
อะไรครับ/คะ” 

๔.๗.๗.๓ อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการดวยความเต็มใจ 
๔.๗.๗.๔ ใหการตอนรับผูรับบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี 
๔.๗.๗.๕ มองสบตา พายิ้มพิมพใจ ปราศรัยทักทายผูมารับบริการกอนเสมอ 
๔.๗.๗.๖ ขณะใหบริการ ตองมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนเสมอ 
๔.๗.๗.๗ ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันตามลําดับ 

กอน–หลัง 
๔.๗.๗.๘ ถาหากมีผูรับบริการมาก เกิดการบริการท่ีลาชาหรือมีขอผิดพลาดใด ๆ 

ตองกลาวคําวา “ขอโทษ” เสมอ 
๔.๗.๗.๙ ใหบริการภายในเวลาท่ีกําหนด หากดําเนินการไมได ตองชี้แจงเหตุผลให

ผูรับบริการ ทราบดวยวาจาท่ีสุภาพ 
๔.๗.๘ มาตรฐานการรับโทรศัพท 

๔.๗.๘.๑ รับโทรศัพททันทีเม่ือไดยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจําเปนตองรับโทรศัพท
ชาไมควรใหเสียงกริ่งดังเกิน ๓ ครั้ง 

๔.๗.๘.๒ กลาวคําทักทาย โดยพูดวา “สวัสดีครับ/คะ, (ชื่อหนวยงาน), (ชื่อผูรับ
โทรศัพท), รับสายครับ/คะ” 

๔.๗.๘.๓ เม่ือผูรับบริการแจงความตองการแลว ใหผูรับโทรศัพทแจงเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของมารับสายโดยเร็ว 

๔.๗.๘.๔ กรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไมอยูหรือไมสามารถรับโทรศัพทได ใหผูรับ
โทรศัพทสอบถาม รายละเอียดตาง ๆ จากผูท่ีโทรเขามา เชน ชื่อผูโทร เบอรติดตอกลับ เรื่องท่ีตองการ
จะติดตอเพ่ือแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบตอไป 

 
๔.๗.๙ หัวใจการบริการ 

4.7.9.1 ตองมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวการณแขงขัน

ยุคปจจุบัน ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะ

เปนที่พึงประสงคของทุกฝาย ดังนั้นการใหบริการที่รวดเร็วจึงเปนที่ประทับใจ เพราะไมตอง

เสยีเวลารอคอย สามารถใชเวลาไดคุมคา 

4.7.9.2 ตองมคีวามถูกตองชัดเจน งานบรกิารที่ไมวาจะเปนการใหขาวสาร 

ขอมูล หรือการดําเนนิงานตาง ๆ ตองเปนขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนเสมอ 

4.7.9.3 การจัดบรรยากาศสภาพท่ีทํางานตองจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาด

เรียบรอย มีปายบอกสถานท่ี ข้ันตอนการติดตองาน ผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอไดดวยตนเองไม
ตองสอบถามใคร ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับไปจุดการใหบริการควรเปน  
One stop service คือไปแหงเดียวงานสําเร็จ 
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4.7.9.4 การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ
ความรูสึก ความเต็มใจ และความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเรา
เ ป น 
ผูใหบริการ จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ใหประทับใจ กลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพท่ี
ปรากฏในใบหนาและกิริยาทาทางของผูใหบริการ คือการยิ้มแยมแจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้ม
แยมแจมใสจึงถือเปนบันไดข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร การยิ้มคือการเปดหัวใจ 
การใหบริการท่ีด ี

4.7.9.5 การสื่อสารท่ีดี การสื่อสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการ
ตอนรับดวยน้ําเสียง และภาษาท่ีใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธ
โดยตรง หรือทางโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการใหบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจท่ีมุงบริการ
จะตองมากอนแลวแสดงออกทางวาจา 

4.7.9.6 การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของผูมาติดตอขอรับบริการ  
เขามุงหวังไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผูใหบริการ 
การอธิบายในสิ่งท่ีผูมารับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 
ติดตามงานและใหความสนใจตองานท่ีรับบริการอยางเต็มท่ี จะทําใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ 

4.7.9.7 การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปนเครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการ
ท่ีดีและรวดเร็วในดานการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตาง ๆ จะเปนการเสริมการใหบริการท่ีดีอีกทาง
หนึ่ง เชน Website 

4.7.9.8 การติดตามและประเมินผล การบริการท่ีดีควรมีการติดตาม และ
ประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามี
ขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข เปนการนําขอมูลกลับมาพัฒนาการใหบริการและพัฒนาตนตอไป 

 

4.7.10 การสรางหัวใจนักบริการ (SERVICE) 
S  = Smiling and Sympathy (ยิ้มแยม และเห็นอกเห็นใจ) 
E  =  Early Response (ตอบสนองอยางรวดเร็ว) 
R  =  Respectful (แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติ) 
V  =  Voluntariness manner (ใหบริการสมัครใจ) 
I   =  Image Enhancing (รักษาภาพลักษณของตัวเองและองคกร) 
C  =  Courtesy (ออนนอม สุภาพ) 
E  =  Enthusiasm (กระฉับกระเฉง กระตือรือรน) 

จากการปฏิบัติงานพัสดุ โดยยึดหลักการบริการท่ีดี สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ ลดปญหาตาง ๆ ได 
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4.8 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหผูปฏิบัติงานทราบ

ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองและระบบงาน เพ่ือลดขอผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.8.1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

โดยการประเมินผลการทํางาน สภาพปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางท่ีดี
ท่ีสามารถทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุ ไดดําเนินการท่ีสําคัญ 
ดังนี้  

 4.8.1.1 การจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูมารับ
บริการจากหนวยงานพัสดุ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 4.8.1.2 การจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูมารับ
บริการจากหนวยงานพัสดุ ดานการเบิกใชวัสดุอุปกรณสํานักงาน 

 4.8.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานผานทางเว็บไซต โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปะศาสตรและเพ่ือนรวมงาน 

                       4.8.1.4 การจัดทํา KPI โครงการตาง ๆ 
 4.8.1.9 การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือ

กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนวาบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนหรือไม  
มากนอยเพียงใด เพ่ือหาทางแกไขปรับปรุงหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนา  

4.8.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
                       4.8.2.1 การตรวจสอบงานตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
                       4.8.2.2 การติดตามงานโดยวาจาทางโทรศัพท หรือสอบถามผูเก่ียวของ

โดยตรง 
                       4.8.2.3 การติดตามงานอยางเปนทางการโดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร 
                       4.8.2.4 การรายงานผลการติดตามตอผูบังคับบัญชาข้ันตน 

 
4.9 แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
4.9.1 วงจร PDCA กับแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน (Best Practice) 

ในการปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้นผูปฏิบัติงานได
ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ (๑) การวางแผน 
(Plan)  (๒) การปฏิบัติ (Do) (๓) การตรวจสอบ (Check) และ (๔) การปรับปรุง (Act) การปฏิบัติงาน
ตามวงจร PDCA อยางเปนระบบและครบวงจรอยางตอเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ สงผลให 
การดําเนินงานพัสดุ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน โดยข้ันตอนแตละข้ันของวงจร PDCA  
มีรายละเอียดดังนี้  

 4.9.1.1 การวางแผน (Plan) เปนการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนท่ีจําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ในการวางแผนจะตองทํา
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ความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน เปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน 
และพันธกิจขององคกร เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร การวางแผน
ในบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน ของวิธีการทํางานหรือเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ไปพรอมกัน 
ดวยขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานนี้จะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เพราะใชเปนเกณฑใน 
การตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีไดระบุไวในแผนหรือไม 

 4.9.1.2 การปฏิบัติ (Do) เปนการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึง
กอนท่ีจะปฏิบัติงานใด ๆ จําเปนตองศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตาง ๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวของเสียกอน 
ในกรณีท่ีเปนงานประจําท่ีเคยปฏิบัติหรือเปนงานเล็ก ๆ อาจใชวิธีการเรียนรูศึกษาคนควาดวยตนเอง 
แตถาเปนงานใหมหรืองานใหญท่ีตองใชบุคลากรจํานวนมากอาจตองใหมีการฝกกอบรม กอนท่ีจะ
ปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการและข้ันตอน ท่ีไดกําหนดไวและจะตองเก็บ
รวบรวมและบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานไวดวย เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานใน
ข้ันตอนตอไป 

 4.9.1.3 การตรวจสอบ (Check) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือประเมินผลวามีการ
ปฏิบัติงานตามแผนหรือไม มีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ข้ันตอนนี้มีความสําคัญ 
เนื่องจากในการดําเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปญหาแทรกซอนท่ีทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
อยูเสมอซ่ึงเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตาม การตรวจสอบ และ 
การประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงาน เพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานตอไป ในการตรวจสอบและการประเมิน 
การปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบดวยวาการปฏิบัตินั้นเปนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของงาน 

 4.9.1.4 การปรับปรุง (Act) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
หลังจากไดทําการตรวจสอบแลว การปรับปรุงอาจแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุ
ท่ีแทจริงของปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม หากปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนด
มาตรฐานของวิธีการทํางานท่ีตางจากเดิม เม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลท่ีได
จากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนไดดวย 
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4.9.2 การปฏิบัติงานการพัสดุตามวงจร PDCA  
ในการปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้นผูปฏิบัติงาน 

ไดปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ปรากฏดังตาราง 
  

ข้ันตอนตามวงจร PDCA วิธกีารปฏิบัต ิ ระยะเวลา 
๑. การวางแผน (Plan) 

 
๑) ศึกษาและวิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
นโยบาย และแผนกลยุทธของคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติงานพัสดุ ท่ีสอดคลองสัมพันธกับองคกร 
เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ท่ังท้ังองคกร 
๒) วิเคราะหสภาพการณปจจุบันของการปฏิบัติงาน
พัสดุ ตลอดจนความพรอมในการปฏิบัติงาน 
๓) วิเคราะหสภาพปญหาของการปฏิบัติงานพัสดุ
เพ่ือหาแนวทางในการแกไขและพัฒนาปรับปรุงให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
๔) กําหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับ
งานพัสด ุ

 

 

ข้ันตอนตามวงจร PDCA วิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลา 
 

 
๕) กําหนดเปาหมาย/ผลสําเร็จท่ีตองการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ตัวชี้วัดผลสําเร็จ และระยะเวลา
ดําเนินการในแตละโครงการ/กิจกรรม 
๖) เขียนแผนปฏิบัติการใหชัดเจน ซ่ึงมีองคประกอบ
ดังนี้ 

- ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
- รายละเอียดของกิจกรรม 
- คาเปาหมาย 
- ตัวชี้วัด 
- ระยะเวลาดําเนินการ 

๗) การมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยการนําระบบ
สารสนเทศมาใช (ระบบฐานขอมูลวัสดุ คณะศิลป
ศาสตร ) ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความสะดวก ลดระยะเวลา 
 

 

๒. การปฏบิัติ (Do) ๑) ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนดไว ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงมีข้ันตอนยอย
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ท่ีตองปฏิบัติดังนี้ 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคคลท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามแผน  
- จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน 
- ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน หรือบุคคลท่ี

เก่ียวของกับแผน 
๒) ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
อยางเต็มความรูความสามารถ โดยปฏิบัติใหเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพมีการใชวัสดุอุปกรณ
ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางไดผล อยางประหยัดคุมคา 
๓) นําระบบฐานขอมูลวัสดุมาใชงาน เม่ือเกิดปญหา 
ทําการแกไข และพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

 

ข้ันตอนตามวงจร PDCA วิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลา 
๓. การตรวจสอบ 
(Check) 

       ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนวาบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
หรือไม มากนอยเพียงใด ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบและประเมินผลจะนําไปสูการวางแผนเพ่ือ
หาทางแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานใน
ครั้งตอไป นั่นก็คือกลับไปสูการวางแผน (Plan) แลว
ดําเนินการเปนวงจร PDCA ตอไปนั่นเอง  
        การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไดดําเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการ
จากหนวยงานพัสดุ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยใช
แบบสอบถาม 

๒) ประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการ
จากหนวยงานพัสดุ ดานการเบิกใชวัสดุอุปกรณ 
สํานักงาน โดยใชแบบสอบถาม 

๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานผานทางเว็บไซต 
โดยคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
เพ่ือนรวมงาน 
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๔) จัดทํา KPI โครงการตาง ๆ 
๕) ตรวจสอบ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ 

๔. การปรับปรุง (Act) ๑) รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะหสังเคราะห 
และแปลผลในภาพรวมท้ังหมด นําสภาพปญหาท่ีพบ
มาปรบัปรุงการทํางานของผูปฏิบัตงิาน และปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน  
๒) เม่ือทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงแกไขใหได
ตามเปาหมาย สิ่งท่ีตองทําอีกข้ันหนึ่ง คือ ตองพัฒนา
ใหดีข้ึนกวาเดิม เพราะการปฏิบัติงานไมควรอยูกับท่ี 
ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

 

 

ข้ันตอนตามวงจร PDCA วิธีการปฏิบัต ิ ระยะเวลา 
 ๓) นําขอมูลท่ีได รายงานผลตอผูบังคับบัญชา และ

นําขอมูลท่ีไดรับจากการพัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศ
ท่ีสามารถใชไดสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน ซ่ึง
จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานและประกอบ 
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
     การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ไดดําเนินการดังนี้ 
การพบปญหาการใชงานระบบฐานขอมูลวัสดุ  ท่ีไม
สอดคลองกระบวนการทํางาน ไดมีการพัฒนาระบบ
และแกไขอยูเสมอ เพ่ือใหตอบสนองตอการใชงาน  

 

 

  
4.10 จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ ท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) 

ไดกําหนดข้ึน รวม ๑๒ ประการ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุในหนวยงานของรัฐ ซ่ึงหมายถึงผูมีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับวาดวยการพัสดุ มีความสํานึกในการปฏิบัติงานและพัฒนางานดาน
พัสดุในหนวยงานของรัฐ และเพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตร ๗๗ จึงไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติ นอกจากประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีหนวยงานของรัฐแตละแหงไดกําหนด ดังนี ้
(สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย, ๒๕๕๘) 

 4.10.1 วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
 4.10.2 ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใสสามารถใหผูมีสวนเก่ียวของ

ตรวจสอบไดทุกเวลา 



๖๖ 

 4.10.3 มีความมุงม่ันในการท่ีจะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรูเทคนิค
วิทยาการใหม ๆเพ่ิมเติมอยูเสมอ และนําไปใชงานใหรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

 4.10.4 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยาง
เครงครัด 

 4.10.5 ดําเนินการใหมีการใชจายเงินและทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัดคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด 

 4.10.6 คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และประโยชนของสวนรวมของทางราชการ
เปนหลักโดยคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความเหมาะสม สมเหตุผลประกอบดวย 

 4.10.7 ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยความเอาใจใส โดยความ
รวมมือชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกันและการพัฒนางาน 

 4.10.8 ไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอยางใด ท้ังโดยตรงและโดย
ออมจากผูขายผูจาง หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับทางราชการ เก่ียวกับการพัสดุเพ่ือ
ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

 4.10.9 ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับทาง
ราชการท่ีเก่ียวกับพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกขดวยความเปนธรรมเอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แต
ท้ังนี้การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

 4.10.10 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี ผูเก่ียวของกับงานดานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเปนวิชาชีพ
เฉพาะสาขาหนึ่ง 

 4.10.11 ผูบังคับบัญชาดานพัสดุ ฟง ใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ในการสงเสริม
สนับสนุนการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล 

 4.10.12 ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและกํากับใหผูปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด ในกรณีท่ีพบวามีการประพฤติปฏิบัติท่ีไมเปนไปตาม
จรรยาบรรณนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการดําเนินการใหถูกตองไปตามจรรยาบรรณนี้
ตอไป 
 

4.11 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
งานพัสดุ นอกจากไดยึดจรรยาบรรณของพัสดุแลว ยังไดยึดการปฏิบัติจรรยาบรรณ คุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559: 2–4) ดังนี้  

4.11.1 จรรยาบรรณตอตนเอง 
 4.11.1.1 พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.11.1.2 พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ ไมกระทําการใด ๆ ใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง  
 4.11.1.3 พึงประพฤติตนถูกตองตามทํานองคลองธรรม วางตนเปนแบบอยางท่ีดี ดํารง
ตนโดยปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอผูอ่ืนเพราะเหตุแหงความแตกตาง  



๖๗ 

 4.11.1.4 พึงไมกลาวอาง หรือใชสัญลักษณ หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ไปกลาวอางเพ่ือประโยชนทางธุรกิจแหงตนและผู อ่ืน หรือในทางท่ีทําให 
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง  

 4.11.1.5 พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นดวย  

 4.11.1.6 พึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

 
4.11.2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน  
 4.11.2.1 พึงปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
 4.11.2.2  พึงมีเจตคติท่ีดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประสิทธิผล และตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ  

 4.11.2.3 พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ  
 4.11.2.4 พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว

ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ  
 4.11.2.5 พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาท่ีใหเปน

ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 
 4.11.2.6 พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา  

โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
4.11.3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
 4.11.3.1 ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ

กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา 
ดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 

 4.11.3.2 พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาผูรวมงาน ตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพ  
มีน้ําใจไมตรี เอ้ืออาทร และมนุษยสัมพันธอันดี 

 4.11.3.3 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือ 
กลุมงานของตนและสวนรวม ท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และแกปญหารวมกัน 
รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

 4.11.3.4 พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคี รวมแรงรวมใจ ในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 4.11.3.4 พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน และตองไมคัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจางวาน 
หรือใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนง หรือการเลื่อนตําแหนง
ใหสูงข้ึน หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน หรือในการอ่ืนใด 
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 4.11.3.6 พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกยองใหเกียรติในศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนรวมงาน 

4.11.4 จรรยาบรรณตอนักศึกษา และผูรับบริการ 
 4.11.4.1 พึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค 

โปรงใสและเปนธรรม และใชภาษา ถอยคํา สํานวนท่ีชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเขาใจงาย 
ในการสื่อความหมายตอนักศึกษา และผูรับบริการท่ีมาติดตอราชการ 

 4.11.4.2 ตองไมเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษา หรือ
ผูรับบริการเพ่ือกระทําหรือไมกระทําการใด 

 4.11.4.3 ตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษาผูรับบริการ เพ่ือใหกระทําการท่ีรูอยูวา 
ผิดกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 4.11.4.4 ตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ท่ีไดมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ี หรือจากความไววางใจ ท้ังนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
ตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซ่ึงไมใชคูสมรสของตน 

4.11.5 จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม 
 4.11.5.1 พึงใหบริการตอนักศึกษา ประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มความสามารถดวย

ความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือเห็นวาเรื่องใดไมสามารถ
ปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะนําใหติดตอไปยัง
หนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

 4.11.5.2 พึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
 4.11.5.3 พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ี 

วิญูชนจะใหกันโดยเสนหา จากผูมารับบริการ หรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนั้น 

 4.11.5.4 พึงวางตัวเปนกลางทางการเมือง บุคลากรตองไม เขาไปเก่ียวของกับ 
การดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริต โดยการซ้ือสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลักษณะเปน 
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืน
กระทําการในลักษณะเดียวกัน 
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