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คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง สูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่ง เป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการ
ต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของ
หน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัต ถุป ระสงค์ข องการจัด ทาคู่ มือ การจั ดซื้ อพั ส ดุโ ดยวิธี เฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้
ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ เพื่ อ ให้
ผู้ป ฏิ บัติ ง านทราบขั้น ตอน วิธี ป ฏิบั ติ ง าน และเป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติง านส าหรั บ บุค ลากรใน
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบรายได้
เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ต้องอาศัยประสบการณ์ทักษะความชานาญ ตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบเบิกจ่ายต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา
และขอขอบพระคุณมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ จัง หวั ดปทุ มธานี
เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อน
ร่วมงานทุกคน ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคาร พร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 15 ถนน
เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุง เทพมหานคร โดยย้ายนักเรี ยนฝึกหัดครู และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ “อาจารย์
นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ” โรงเรียน ใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสีประจา
โรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์ เปลี่ยนเป็นวิ ทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน
คือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการ
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีถัดมา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริน
ธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุเสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน
200,000 บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุ
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 เรื่อง “พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ ” เป็นผลให้สถาบัน
ราชภัฏ ทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุ ดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่ นอย่างแท้ จริง และในปี เดีย วกั น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบัน
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ราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารสมเด็จ
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ า โปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวั นที่ 14 มิถุนายน พุ ทธศัก ราช 2547 ยัง ผลให้ส ถาบัน ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถั มภ์ ได้ ยกฐานะเป็น “มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จัง หวั ด
ปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ถ์ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จัง หวัดปทุมธานี
เมื่อวัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ยต้ น แบบแห่ ง การผลิ ตครู พั ฒ นาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ โดยยึด หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษ ย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไ ขปัญ หาของท้องถิ่น และเป็น
ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่ วมมื อระหว่า งมหาวิ ท ยาลั ยและผู้มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสีย เพื่อ พั ฒ นางาน
พันธกิจสัมพันธ์และ ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อขยายผลการปฏิบัติ
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒ นธรรม อนุรัก ษ์ฟื้น ฟูแ ละเผยแพร่ม รดก ทางวัฒ นธรรม พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไ ขปัญ หาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่ นเพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจใน สังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
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3. การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ แ ละถ่ า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่า งวั ฒ นธรรม อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ มรดกทางวัฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ หารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบไปด้วย หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่จัดตั้ง
โดยมติสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่จัด ตั้ง ขึ้นเป็นการภายในของมหาวิ ทยาลัย เพื่ อให้ การ
บริหารงานของสานักงานและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ดาเนินไปด้วยความความเรียบร้อย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ดังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
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ประวัติของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ แรกเริ่มพัฒนามาจากห้องสมุด หอสมุด และสานักวิทยบริการมาตามลาดับจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งแต่เดิมเป็นห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร และได้
จัด ตั้ ง ขึ้ น พร้ อ มกั บ การขยายงานการฝึ ก หั ด ครู ม าอยู่ ณ ที่ ตั้ ง ปั จ จุ บั น คื อ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน
พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 เมื่อวันที่
1 กันยายน พ.ศ. 2518 เมื่อแยกมานั้นได้รับหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 300 เล่ม
โดยใช้อาคารเรียน 2 ห้อง 2101-2102 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดเป็นการชั่วคราว
26 มี น าคม พ.ศ. 2516 ได้ ย้ า ยมาอยู่ อ าคารเรี ย น 1 ชั้ น 2 มี ห นั ง สื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษประมาณ 4,500 เล่ม มีบรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน
พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517 สถาบันได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุด เป็นอาคาร
เอกเทศ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้ ย้ า ยมาอยู่ ที่ อ าคารเอกเทศ 2 ชั้ น มี ห นั ง สื อ ภาษาไทย
ประมาณ 80,000 เล่ ม และหนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษประมาณ 7,500 เล่ ม วารสาร 274 ชื่ อ และ
หนังสือพิมพ์ 17 ชื่อเรื่อง มีบรรณารักษ์ซึ่งทาหน้าที่ต่าง ๆ ในห้องสมุดและเป็นอาจารย์สอนภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ รวม 5 คน มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด 7 คน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุด
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนด้วยดีตลอดมา มีเอกสาร ตารา และวัสดุอื่นๆ เพิ่มจานวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาให้มีบริการที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งขึ้น
พ.ศ. 2519 การบริหารจัดการหอสมุดถูกจัดให้เป็นแผนกหนึ่งของสานักงานอธิก ารบดี โดย
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 150 7 ธันวาคม 2519 และ เล่ม 38 ตอนที่ 915
26 พฤศจิกายน 2524 เรื่ อง การแบ่ง ส่วนราชการในวิ ทยาลัยครูเพชรบุ รีวิท ยาลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2530 เปลี่ยนการบริหารจัดการหอสมุด โดยมีฐานะเป็นฝ่าย คือฝ่ายหอสมุด สั งกัด
สานักส่งเสริมวิชาการ โดยปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 73 17 เมษายน 2530
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และหลังจากนั้นจึงได้รับการปรับโครงสร้างในการบริหารเป็น
หน่วยงาน สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สานักวิทยบริการ”
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 สถาบันได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารสานักวิทยบริการ
หลังใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อรองรับการขยายกิจการของสานักวิทยบริการ โดยก่อสร้างอยู่ด้านหลัง
ติดกับอาคารหลังเก่า
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พ.ศ. 2540 อาคารสานักวิทยบริการได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการ โดยได้ย้ายหนังสือ
และบริการบางส่วนไปยังอาคารวิทยบริการ 4 ชั้น โดยใช้อาคาร 2 หลังในการให้บริการ มีทางเชื่อม
ระหว่ างอาคารชั้ นที่ 1 และ 2 เริ่ มท าการใช้ ป ระตูจั บสั ญ ญาณแถบแม่เ หล็ก และทาการติ ดแถบ
สัญญาณหนังสือของสานักฯ ทั้งหมดเพื่อป้องกันทรัพยากรสูญหาย
พ.ศ. 2541 ได้ น าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเทคนิ ค โดยน าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดพิมพ์บัตรรายการ
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542 นาเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่นักศึกษา โดยใช้ห้อง 201
อาคารหอสมุด เป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นเป็นการให้บริการพิมพ์เอกสาร
พ.ศ. 2543 สานักวิทยบริการได้ดาเนินการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
(Virginia Teach Library System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสาเร็จรูป พัฒนาเพื่อ
การใช้งานกับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University เป็นระบบที่
บูรณาการโมดูลพื้นฐานสาหรับห้องสมุด VTLS ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Window โดยสานักวิทย
บริการฯ ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใน 4 Module ดังนี้
1. งานค้นคืนสารสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog)
2. งานค้นคืนสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Gateway Module)
3. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการสารสนเทศ (Cataloging Module)
4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module)
8 มีนาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548
มีผลบังคับในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่วนราชการระดับสานักตามมาตรา 10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2549 จากการปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทาให้โครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยกาหนดให้มี “สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย
1. ฝ่ายงานบริหารงานทั่ว ไป ได้แ ก่ การอ านวยการทั่วไป การเผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์
การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพหน่วยงาน
2. ฝ่า ยหอสมุ ด กลาง ได้แ ก่ การพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ การวิ เ คราะห์ ท รัพ ยากร
สารสนเทศ การเตรี ย มและซ่ อ มบ ารุ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ การบริ ห ารสิ่ ง พิ ม พ์ การบริ ห าร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การบริการวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง
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3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การกากับดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบและให้บริการโสตทัศนวัสดุ และ
การจัดระบบงานสารสนเทศพิเศษ
เมษายน พ.ศ. 2549 สานักวิทยบริการฯ ได้แสดงความจานงขอเป็ นสถาบันนาร่องในการ
ติดตั้งทดสอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับสถาบันการอุดมศึกษา (Automatic System Thai
Higher Education Institute หรือ ALIST) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทดแทน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศเดิม
มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้เริ่มบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) และให้บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2550 ได้ทาการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) เพื่อให้บริการแก่
อาจารย์ นัก ศึกษาและบุ คลากรในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเชื่อมเข้ าสู่เ ครือ ข่ายของ
มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ให้บริการภายใน และทาการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งสานักวิทย
บริก ารฯ เพื่อ ความสะดวกในการใช้บ ริก ารระบบวีดิทัศ น์ต ามประสงค์แ บบ Intranet ภายใน
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 จัดตั้งห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ที่ศึกษาในรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พ.ศ. 2553 ขยายพื้นที่ การให้บ ริการไปยั ง บริเวณด้านหน้า ลิฟต์ อาคารวิทยบริการโดย
กาหนดให้ พื้น ที่ ชั้น 1 เป็น มุม นั นทนาการ พื้ น ที่ชั้ น 2 ให้ บริ ก ารถ่า ยเอกสาร พื้น ที่ ชั้น 3 เป็น มุ ม
อาเซียน และพื้นที่ชั้น 4 เป็นมุมศึกษากลุ่มเพื่อชมสื่อโสตทัศนวัสดุ
พ.ศ. 2554 ย้ า ยห้ อ งบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จ ากชั้ น 2 อาคารหอสมุ ด ไปยั ง ห้ อ งประชุ ม
ด้านหน้าสานักวิทยบริการฯ เพื่อรองรับต่อการเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการแก่
นัก ศึ ก ษาให้ มี จ านวนมากยิ่ ง ขึ้ น ยกเลิ ก ห้ อ งเรี ย นปี ก ห้ องสมุ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์
ตุ ลาคม พ.ศ. 2554 เกิ ด อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ข องประเทศ ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ถูกน้าท่วม ในส่วนของสานักวิทยบริการฯ ถูกน้าท่วมเสียหายในส่วนของห้องบริการคอมพิวเตอร์ และ
ห้อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โดยมี เ พี ย งโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รับ ความเสี ย หาย
เนื่องจากขนย้ายไม่ทัน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับเสียหายใดๆ เนื่องได้ทาการขนย้ายขึ้นมายัง
อาคารหอสมุดก่อนแล้ว โดยส่วนหนึ่ง ทาการติดตั้ง ภายในอาคารหอสมุดเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
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สานักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และมีการ
อพยพบุคลากร นักศึกษาออกนอกพื้นที่ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554
15 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดให้บริการหอประวัติ “วไลยอลงกรณ์” โดยจัดแสดงพระราช
ประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ตลอดทั้งรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย
เหตุการณ์สาคัญของมหาวิทยาลัยและสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2558 เริ่มใช้สัญญาณ RFID ทดแทนสัญญาณแถบแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการที่รวดเร็ว และเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตั้งประตูจับสัญญาณ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ
พ.ศ. 2558 ทดลองเปิดให้บริการทางเข้า - ออก ที่ 2 ณ อาคารวิทยบริการชั้น 1 ฝั่งอาคาร
คณะครุศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2559 เปิดให้บริการห้อง “84 ปี บรรณาภิรมย์” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย
ครบรอบ 84 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การจัดหนังสือเป็นลักษณะร้าน
หนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถทาการยืม – คืนได้ด้วยตนเองผ่านตู้ยืมคืนอัตโนมั ติ หนังสือที่ให้บริการ
เป็นหนังสือใหม่ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณของสานักวิทยบริการฯ และติดแถบสัญญาณ RFID
30 สิ ง หาคม 2560 ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น ส่วน
ราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่ง ส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และให้แ บ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน 4 งาน ได้ แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริ หารและจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ และงานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
สิงหาคม 2561 เปิดให้บริการ “ห้อง Inspiration Lib” ซึ่งปรับปรุงจากห้องหนังสืออ้างอิง
เดิมเพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MaxOS และให้บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลแก่
นักศึกษา
10 ตุลาคม 2561 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น ส่วน
ราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่ง ส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน 5 งาน ได้แก่
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
3. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
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4. งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสานักวิทยบริการฯ ให้มีความก้าวหน้ารองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ ทั น สมั ย ตลอดจนความเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ที่
หลากหลาย จึงได้ทาการปรับปรุงอาคารหอสมุดในพื้นที่ชั้น 2 โดยทาการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้ง หมด กระจายไปจัดเก็บตามจุดต่างๆ เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่ตั้ง แต่เดือนธันวาคม 2561 และ
ดาเนินการปรับปรุงอาคารเมื่อมีนาคม 2562
สานักวิทยบริการฯ มี การประกาศนโยบายการบริหารงาน จากการทบทวนโยบายการ
บริหารงานภายใน และการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์กร ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะยาว
ฉบับปรั บปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่มีจุ ดมุ่ง หมายในการยกระดับการเป็ น
ศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนาของสังคม ด้วยการเพิ่มบทบาทในการให้บริการองค์ความรู้และสนับสนุน
งานบริการวิชาการ อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยระบบ
การบริ หารจัด การที่ดี ตามหลั กธรรมาภิ บาล และมาตรฐานการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา โดยมี
นโยบายการบริหารงาน ดังต่อไปนี้
ปรัชญาของสานักวิทยบริการฯ
แหล่งรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม
วิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการฯ
สานักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนาของสังคม
พันธกิจของสานักวิทยบริการฯ
1. พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์
ความรู้แหล่งรวมความรู้ชั้นนาของสังคม
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดาเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความต้องการ
ของสังคม
3. บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม
4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคม
5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
ให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
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6. พัฒนาระบบการบริหารจั ดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
เป้าประสงค์ของสานักวิทยบริการฯ
1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม
2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
วัตถุประสงค์ของสานักวิทยบริการฯ
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ ไ ด้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และเสมอภาคเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ
ในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคม
4. เพื่อสืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ของสังคม
5. เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
นโยบายคุณภาพทีเ่ กี่ยวกับผลผลิตของสานักวิทยบริการฯ
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายรูปแบบ ให้ส อดคล้องตรงตาม
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน และความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ทั น ต่ อ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและ
เทคโนโลยี
2. พัฒ นาและจั ด เก็ บ ทรั พ ยากรสารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบสามารถสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. ให้บริการพื้นฐาน และบริการอื่นๆ ตรงกับความต้องการมีระเบียบการใช้บริการที่ชัดเจน
เพื่อความเสมอภาค และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. ปรับปรุงและจัดพื้นที่บริการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่ง เสริม
มาตรการประหยัดพลังงาน พัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต
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5. พัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการ
6. ส่งเสริมงานบริก ารวิชาการ และโครงการที่เป็นอั ตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสังคม
7. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
8. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการบริหารจัดการ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
9. แสวงหาพันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่ างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ วนราชการที่จั ดตั้ง โดยกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองจานวน 1 หน่วยงาน คือสานักงาน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบ่งส่วนราชการเป็นงานจานวน 5 งาน
ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
3. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน ภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดทากรอบอัตรากาลังและภาระงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2565 ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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สานั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็น ส่วนราชการที่ จัดตั้ ง โดยกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการ 1 หน่วยงาน คื อ สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้แบ่งราชการเป็นงาน จานวน 5 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วยภาระงานปฏิบัติดังนี้
1.1 งานอานวยการ
1.2 งานธุรการ
1.3 งานบุคลากรและงานประชุม
1.4 งานการเงินและงบประมาณ
1.5 งานพัสดุ
1.6 งานนโยบายและแผน
1.7 งานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการดาเนินงาน/EdPEx
1.8 งานพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์
1.9 งานอาคารและภูมิทัศน์
1.10 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
1.11 งานควบคุมภายใน
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2.

3.

4.

5.

1.12 งานบริหารความเสี่ยง
1.13 งานจัดการความรู้
งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย ประกอบภาระงานปฏิบัติดังนี้
2.1 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 งานสื่อสารองค์กร
2.3 งานสถิติและการวิจัย
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบไปด้วยภาระงานปฏิบัติดังนี้
3.1 งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
3.2 งานความร่วมมือและเครือข่าย
3.3 งานสถิติและการวิจัย
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบไปด้วยภาระงานปฏิบัติดังนี้
4.1 งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
4.2 งานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
4.3 งานสถิติและการวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยภาระงานปฏิบัติดังนี้
5.1 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 งานบริการและดูแลรักษาเครือข่าย
5.3 งานสถิติและการวิจัย

โครงสร้างของงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานและการปฏิบัติงานเพื่อการบริหาร
จัดการภายในสานักงานและการบริหารงานทั่วไปภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติตามภาระงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ ได้รับการมอบหมายภาระงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลงานบริ หารจัดการภายในสานักงานและการบริหารงานทั่วไป การวางแผนการทางานของ
หน่วยงาน หรือโครงการ การประสานงานชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในการการสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนาข้อมูลเบื้องต้นและ
จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่น งานอานวยการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน งานธุรการ วางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมายกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานรับรองและงานพิธี ต่างๆ งานบุคลากรและงานประชุม จัดเตรียมข้อมูล
งานบุคคล และจัดเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอื่นๆ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติง านตามมติที่ประชุ ม หรือผลการ
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ปฏิบัติงานตามคาสั่ง งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และ
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบข้อ บังคับต่างๆ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลการดาเนินงาน/EdPEx งานพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ งานอาคารและภูมิทัศน์
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง และงานจัดการ
ความรู้ เป็นต้น เพื่อให้การสนับสนุนภารกิ จการบริหารจัดการงานทั่วไป ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินงานไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานบริหารทั่วไป
การแบ่งส่วนงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วย ตาแหน่งงาน เจ้าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 3 อัตราและภาระงานปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
1. นางวีนา อาจหาญ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปในสานักงาน งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์โดยวิธี
ต่างๆ งานเบิ กจ่ายวั สดุครุภั ณฑ์ งานจัดพิม พ์และแจกจ่ายเอกสาร งานสัญ ญาการจัดซื้ อจัดจ้า ง งาน
รวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงานและจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ งานสนับสนุนการ
บริหารงบประมาณ และการบริหารแผนปฏิบัติการ
2. น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไปในสานักงาน งานบุคลากรและงานประชุม งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบ
แบบแผน งานจัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทารายงาน
การประชุม สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการดาเนินงาน/EdPEx และรายงาน
อื่นๆ
3. น.ส.รัตติกาล มีเกาะ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไปในสานักงาน งานอานวยการทั่วไป งานธุรการ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานร่างและพิมพ์หนังสือราชการ งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติ งาน งานรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บ
เอกสารในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ สถิติแ ละสรุปรายงาน งานติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ
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ภาระหน้าที่ของงานการเงิน งบประมาณ และงานพัสดุ
งานการเงิน งบประมาณ และงานพัสดุ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั่วไปของสานักวิทยบริการฯ รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปีทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ
ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ รับผิดชอบในการจัดหาจัดซื้ อ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบารุง รักษา การทาบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
หลัก ฐานเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ พัส ดุ การแทงจาหน่ายพัส ดุที่ช ารุด และปฏิบัติ ง านตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมรายละเอี ย ดการจั ด ท างบประมาณ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการท า
งบประมาณ ประจาปีของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนการเบิก จ่ายเงิน
1.2 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา
นาส่ง การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเครื่องใช้ต่าง เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการใช้งาน
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1.3 ทาทะเบี ย นการเบิ ก จ่ ายพั ส ดุ การเก็ บ รัก ษาใบส าคัญ หลั กฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.4 รายงานสรุ ป ความเห็ น เกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือส่วนราชการ
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติง านมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้
การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน ต่างหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง การจัดซื้อพัสดุโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้
การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ทั้ง วิธีประกาศเชิญ ชวน
ทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
และการจัดซื้อพัสดุที่การผลิต จาหน่ายทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง และมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ ประกอบการ
ซึ่งเป็นตัวแทน จาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และ
ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ ทดแทนได้ หรือมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือ
ธรรมชาติพิบัติภัยและการ จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคั ดเลือกอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและอาจทาให้เกิดความ เสียหายร้ายแรง และเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อไว้ก่อนแล้ว
และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า หรือเป็น
พัส ดุที่ จะขายทอดตลาด โดยหน่ว ยงานของรั ฐ องค์ก ารระหว่า งประเทศ หรื อ หน่ว ยงานของ
ต่างประเทศ หรือที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และกรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นการการจัดซื้อพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ มีการดาเนินงาน 8 ขั้นตอนดังนี้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการดาเนินงาน 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 บรรจุกิจกรรมและยอดเงินงบประมาณลงโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติจัดทาโครงการ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้
ในระบบบัญชี 3 มิติ
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงาน ติดต่อ บริษัท/ร้านค้า จัดส่งพัสดุ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรับพัสดุ ในระบบบัญชี 3 มิติ
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ โ ดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
ขั้นตอนที่ 7 ส่งเรื่องเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า
ขั้นตอนที่ 8 จัดเก็บสถิติ
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แผนภูมิขั้นตอนการการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้
เริ่ม
บรรจุกิจกรรมและยอดเงินงบประมาณลงโปรแกรม
ระบบบัญชี 3 มิติ
ขออนุมัติจัดทาโครงการ กิจกรรม

ขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณรายได้ในระบบบัญชี 3 มิติ

ติดต่อและประสานงาน บริษัท/ร้านค้า เพื่อจัดส่งพัสดุ
ตรวจรับพัสดุ ในโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
ขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณรายได้ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน ให้กับบริษัท/ร้านค้า
การจัดเก็บสถิติการใช้งบประมาณการจัดซื้อพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
จบการทางาน
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ขั้นตอนที่ 1 บรรจุโครงการ กิจกรรม และยอดเงินงบประมาณลงในระบบบัญชี 3 มิติ
การบรรจุ โ ครงการ กิ จ กรรม และยอดเงิ น งบประมาณลงระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ จะต้ อ ง
ดาเนินการเมื่อได้งบประมาณแล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ระบบบัญชี 3 มิติ จะคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพราะการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละรายการจะมีขั้นตอนการดาเนินการ ตั้งแต่
การเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ การสรุปงบประมาณจาแนกตาม
โครงการ/กิจกรรมประจาปีงบประมาณ การบรรจุกิจกรรม โครงการหลัก ลงในระบบบัญ ชี 3 มิติ
โดยจาแนกตามมิติหน่วยงาน/หลักสูตร แผนงาน ยุทธศาสตร์ และอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงาน
หลังจากที่หน่วยงานบรรจุกิจกรรมย่อยตามแผนเรียบร้อยแล้ว ส่งไปยังกองนโยบายและแผนงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติกิจกรรม หลัง จากนั้นก็มีการดาเนิ นการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือใช้จ่ายในระบบ
บัญชี 3 มิติ การวางฎีกาไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อขอเบิกจ่าย ตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
1.1 เสนอแผนงาน โครงการ กิ จ กรรมประจ าปี ง บประมาณ (กนผ. 01) โดยหั ว หน้ า
สานัก งานฯ คณะผู้ บริ หาร และบุ คลากรผู้ เกี่ ยวข้ อง เข้ าร่ ว มประชุ มเพื่ อจั ดท าวัต ถุ ประสงค์ข อง
โครงการเพื่อ การบริห ารจั ดการที่มี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามมาตรฐาน ก าหนดตัว ชี้วั ดของ
กิจกรรม ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกิจกรรม ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนระบุ แหล่งงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และจานวนเงินงบประมาณ
งบประมาณรวม และกาหนดรายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละโครงการ
กิจกรรม พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (กนผ.01) ดัง ภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แบบเสนอโครงการ กิจกรรมประจาปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม (กนผ.01)
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1.2 สรุ ปงบประมาณ จาแนกตามโครงการ กิ จ กรรม ประจ าปีง บประมาณ (กนผ.02)
ผู้รับผิดชอบโครง กิจกรรม ต้องสรุปงบประมาณโดยการจาแนกตามโครง และกิจกรรม ว่าแต่ละ
โครงการได้รั บการอนุ มัติ เงิน แผ่ นดิ น หรื อเงิน รายได้ ประเภทงบดาเนิ นการ ประเภทงบลงทุ น
ผู้รับผิดชอบโครงจะต้องนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ (กนผ.01) มาตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณ แล้วจาแนกงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตามหมวด เช่น หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดรายจ่ายอื่น และสรุปยอดรวมตรงตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ (กนผ.01) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทาแผนการ
ดาเนินกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ไตรมาส คือ
ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ตามแบบฟอร์ม (กนผ.02) ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ (กนผ.02)
1.3 คลิกเลือก Icon เข้าสู่ระบบการทางานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ กรณีผู้ใช้งานระดับ
Department ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 เข้าสู่ระบบการทางานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
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1.4 บรรจุโครงการ กิจกรรม และยอดเงิน งบประมาณลงในระบบบัญ ชี 3 ตามขั้นตอน
การเข้าระบบโดยคลิกเลือก เมนูงบประมาณรายจ่าย ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 การเข้าโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
1.5 ดาเนินการใส่ รหัสหน่ วยงาน (Login Name) เพื่ อเข้าสู่ การบรรจุโครงการและ
กิจกรรมประจาปีงบประมาณ โดยการใส่ Password รหัสหน่วยงาน และรหัสประจาตัวผู้ใช้ (User
Name) จากนั้นคลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบการทางาน ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 การใส่รหัสหน่วยงาน (Login Name)
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1.6 การใส่ข้ อมู ลการด าเนิน งานตามปี ง บประมาณ โดยการคลิ กเลื อกปีง บประมาณที่
ดาเนินการ (หมายเลข 1) และเลือกรหัสโครงการหลักของห้องสมุดที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้บรรจุ
ข้อมูลหลักในระบบ 3 มิติ (หมายเลข 2) ระบบจะแสดงข้อมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรม กองทุน
ผลผลิต และคลิกปุ่มกิจกรรมย่อย เพื่อพิมพ์รายละเอียดกิจกรรม (หมายเลข 3) ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 การใส่ข้อมูลการดาเนินงานตามปีงบประมาณ
1.7 การใส่ข้อมูลกิจกรรมย่อย โดยการคลิกที่ช่องกิจกรรมย่อย (หมายเลข 4) พิมพ์ชื่อ
กิจกรรมย่อยตามแบบสรุปงบประมาณ จาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ (กนผ.02)
แล้วกดบันทึก (หมายเลข 5) ดังภาพที2่ .7

ภาพที่ 2.7 การใส่ข้อมูลกิจกรรมย่อย
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1.8 การใส่หมวดเงิน และยอดเงินในกิจกรรม คลิกที่ช่องลงข้อมูล (หมายเลข 6) คลิกที่
ช่องหมวดเงิน (หมายเลข 7) ระบบก็จะแสดงหมวดเงิน ให้คลิกเลือกหมวดเงินที่ระบุไว้ในกิจกรรม
ตามแบบสรุปงบประมาณ จาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ (กนผ.02) ดาเนินการ
พิมพ์ยอดเงินงบประมาณ ที่ขออนุมัติในกิจกรรม (หมายเลข 8) คลิกบันทึก (หมายเลข 9) สิ้นสุด
กระบวนการ การบรรจุโครงการ กิจกรรม และยอดเงินงบประมาณลงระบบบัญชี 3 มิติ ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 การใส่หมวดเงิน และยอดเงินในกิจกรรม
ปัญหา การบรรจุโครงการ กิจกรรม และยอดเงินงบประมาณลงระบบบัญชี 3 มิติ
แต่ละหน่วยงานจะมีโครงการหลายกิจกรรม บางกิจกรรมจะมีหมวดเงินที่ได้รับการอนุมัติหลายหมวด
อาจทาให้ มีการบันทึกข้อมูล หมวดเงิน ยอดเงินงบประมาณผิดพลาด ทาให้มีปัญหาในการจัดซื้อ จัด
จ้างและเบิกจ่ายเงิน
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการบรรจุโครงการ กิจกรรม และ
ยอดเงินงบประมาณลงระบบบัญชี 3 มิติ ควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนที่กองนโยบายและแผน
งานจะอนุมัติโครงการ กิจกรรม และยอดเงินงบประมาณลงระบบบัญชี 3 มิติ
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมติจัดทาโครงการและกิจกรรม
ในการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ต้องดาเนินการขออนุมัติจัดทา
โครงการและกิจกรรม ที่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง ในการวางแผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม
สามารถติดตาม และประเมินผลสาเร็จของแผนการดาเนิน งานได้ ดังนั้นการเขียนขออนุมัติจัดทา
โครงการและกิจกรรมขึ้นมารองรับแผนงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความ
สิ่งสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าการจัดทาโครงการและกิจกรรมบรรลุผลสาเร็จ ของแผนงาน ก็
จะส่งผลให้นโยบายของสานักวิทยบริการฯ การดาเนินกิจ กรรม การใช้งบประมาณโดยการจัดซื้อจัด
จ้าง บรรลุผลสาเร็จด้วย การจัดทาโครงการกิจกรรม ผู้เสนอโครงการจะต้องศึกษาหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
แผนปฏิ บั ติ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ที่ มี ค วามชั ด เจนอย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดในโครงการและกิจกรรม ผิดชอบในโครงการ ของการใช้ง บประมาณ
ระยะเวลาการดาเนินงาน กิจกรรมการใช้ทรัพยากรต่างๆ และงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุดตาม
แผนที่ได้วางไว้ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของฝ่ายงานในสานักวิทย
บริการฯ ให้เกิดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยให้เกิดการประสานงาน
ที่ดี สามารถคาดการณ์และวางแผนการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้
การท าขออนุ มั ติ ง บประมาณ ในการจั ด ท าโครงการและกิ จ กรรม เป็ น การประมาณ
ค่าใช้จ่ายของโครงการและกิจกรรม ที่ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือ
ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เรียกว่าเป็นการทาโครงการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ที่ผู้เสนอโครงการ
จะต้ อ งระบุ เ ป็ น ยอดเงิ น พั ส ดุ ร วมทั้ ง ทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ จ ะน ามาขออนุ ญ าตจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี ก าร
เฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะนามาใช้ในโครงการและกิจกรรม ซึ่งจะต้องจัดสรรให้เหมาะสม โดยอาจ
จาแนกเป็นหมวดๆ เช่น หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอยฯ และหมวดค่าตอบแทน ซึ่งแต่ละหมวดควรมี
มาตรฐานในการคิดเป็นต่อหน่วย หรือต่อหัว ครอบคลุมตลอดทั้ง เนื้อหาของโครงการและกิจกรรม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการอธิบายแก่ผู้ดาเนินโครงการและกิจกรรม ร่วมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและ
กิจกรรมด้วย ตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
2.1 ผู้เสนอโครงการ และกิจกรรม กาหนดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
จัดทาแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) ประจาปี งบประมาณ ภายใต้โครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการที่สานักวิทยบริการฯ กาหนดไว้ มีการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
โดยสามารถปรึกษาหัวหน้างาน หรือรองผู้อานวยการที่ดูแลโครงการ กิจกรรมนั้นได้โดยตรง ดังภาพที่
2.9 และ 2.10
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ภาพที่ 2.9 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม หน้าที่ 1 และ 2

ภาพที่ 2.10 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม หน้าที่ 3 และ 4

26
2.2 ผู้เ สนอโครงการและกิจ กรรม จัด ทาขออนุมั ติจั ดท าโครงการและกิจ กรรม ตาม
แบบฟอร์ม กนผ.04 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอโครงการลงลายมือชื่อ จากนั้นนาเสนอผู้อานวยการ
สานักฯ ลงนาม ส่งไปยังงานนโยบายและแผนงานฯ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนให้ อธิการบดีอนุมัติ
โครงการกับผู้ดาเนินโครงการ และกิจกรรม กาหนดตามแผนปฏิบัติการประจาปี พิมพ์บันทึกข้อความ
ขออนุมัติกิจกรรม ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม
ปัญหา การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรม ไม่ตรงกับความต้องการใช้
จ่ายในโครงการ ทาให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทาบันทึกขออนุญาตโอนหมวดเงิน ให้ตรงกับความต้องการ
ใช้จ่ายในโครงการ
ข้อเสนอแนะ มีการจัดอบรมหรือเผยแพร่แนวปฏิบัติเรื่องการเขียนขออนุมัติโครงการและ
กิจกรรม อย่างถูกต้องให้บุคลากรในหน่วยงาน
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ขั้ น ตอนที่ 3 ขออนุ ญ าตจั ด ซื้ อ พั ส ดุ โ ดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง งบประมาณรายได้
ในระบบบัญชี 3 มิติ
การขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญ ชี 3 มิติ
โดยที่ระบบงานจะครอบคลุมงบประมาณ พัสดุ และบัญ ชีของโครงการ และกิจกรรม โดยแต่ละ
หน่วยงานทาคาของบประมาณ และได้รับการอนุมัติ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว ก็จะเริ่มใช้ ระบบบัญชี
3 มิติ ในการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ระบบ
บัญชี 3 มิติจะคุมการใช้จ่าย เพราะการใช้จ่ายแต่ละรายการจะมีขั้นตอนการดาเนินการ ตั้งแต่การขอ
อนุมัติจากหัวหน้าเพื่อดาเนินการ มีการดาเนินการจัดซื้อพัสดุ หรือ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
กระบวนการและขั้นตอนดังนี้
3.1 ดาเนินการติดต่อเจรจา ตกลงราคากับผู้ประกอบการ ร้านค้าโดยตรง ในการขอใบ
เสนอราคาพัสดุ สาหรับแนบเอกสารขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ใน
กรณีขออนุญาตซื้อพัสดุที่มียอดเงินต่ากว่า 5,000 บาทไม่ต้องแนบใบเสนอราคา ตั้งแต่ยอดเงิน 5,000
บาท ขึ้นไป ต้องมีใบเสนอราคาแนบกับเอกสารขออนุญาตซื้อ ดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 ใบเสนอราคา

28
3.2 คลิกเลือก Icon เข้าสู่ระบบการทางานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ กรณีผู้ใช้งานระดับ
Department ดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13 Icon เข้าสู่ระบบการทางานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ กรณีผู้ใช้งานระดับDepartment
3.3 ขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
ตามขั้นตอนการเข้าระบบโดยคลิกเลือกเมนู ขออนุญาตซื้อ-จ้าง/ขอเบิก ดังภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 การเข้าโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ
3.4 ดาเนินการใส่รหัสหน่วยงาน (Login Name) ใส่รหัสประจาตัวผู้ใช้ (User Name)
และ Password รหัสหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบรหัสผ่าน/ระบบการซื้อ/จ้าง-ขอเบิก จากนั้น
คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบการทางาน ขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ
รายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ ดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 ใส่รหัสหน่วยงาน (Login Name)
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3.5 การขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
โดยการคลิกเลือกปีงบประมาณที่ดาเนิน การ (หมายเลข 1) และเลือกกิจกรรมที่จะขออนุญาตจัดซื้อ
พัสดุ (หมายเลข 2) คลิกหมวดเงิน (หมายเลข 3) ระบบจะแสดงข้อมูล ให้คลิกที่เมนูขออนุญาต เลือก
วิธีจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (หมายเลข 4) ระบุรายการที่ขอซื้อ พร้อมใส่เหตุผลที่จัดซื้อหรือ
เอกสารแนบ ช่องหมายเหตุให้ใส่ชื่อบริษัท ชื่อผู้ประกอบการร้านค้า และวิธีการจ่ายเงิน เช่น โอนผ่าน
บัญชีธนาคาร หรือสั่งจ่ายเป็นเช็ค (หมายเลข 5) จากนั้นให้คลิกบันทึกเอกสาร (หมายเลข 6) ดังภาพที่
2.16

ภาพที่ 2.16 การขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
3.6 การลงข้อมูลจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
คลิกที่เมนูลงข้อมูล (หมายเลข 7) คลิกเลือกรายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ (หมายเลข 8) เมนูก็จะ
ปรากฏรายการพัสดุ ให้ดาเนินการคลิกที่รายการต้องการจัดซื้อ ใส่จานวน ราคาต่อหน่วย ถ้าใบเสนอ

30
ราคา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในรายการวัสดุ ให้คลิกที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (หมายเลข 9) คลิกบันทึก
(หมายเลข 10) คลิกยืนยันรายการ (หมายเลข 11) ดังภาพที่ 2.17

ภาพที่ 2.17 การลงข้อมูล
3.7 พิมพ์เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบ
บัญชี 3 มิติ ระบบจะแสดงผลข้อมูลการขออนุญาตซื้อ/จ้าง-ขอเบิก ทั้งหมดในกิจกรรม ให้คลิกเลือก
รายการที่ทาเอกสารขออนุมัติ จัดซื้อล่าสุด โดยดูจากวันที่ ที่คีย์ในระบบ เลขที่ใบสาคัญ หรือยอดเงิน
ที่ขออนุมัติ (หมายเลข 12) คลิกที่เมนูเอกสารขออนุมัติ (หมายเลข 13) ระบบแสดงผลเมนูพิมพ์ใบขอ
อนุญาตซื้อ/จ้าง-ขอเบิก ให้คลิกที่เมนูพิมพ์ (หมายเลข 14) ดังภาพที่ 2.18
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ภาพที่ 2.18 พิมพ์เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบ
บัญชี 3 มิติ
3.8 เสนอหัวหน้างานพัสดุ และผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ ลงนามอนุมัติในเอกสารขอ
อนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้
ขออนุญาตฝ่ายพัสดุพิจารณาแล้วสมควรให้ดาเนินการ จัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ
รายได้ และเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมระบุชื่อกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับ
พร้อมได้แนบหลักฐาน คือรายละเอียดของวัสดุที่ซื้อของเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ชุด เจ้าหน้าที่พัสดุ และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สานักวิทยบริการฯ ลงนาม ได้ตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เงินของการดาเนินการครั้ง
นี้ ตรงตามแผนและประเภทงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอผู้ควบคุมงบประมาณ
หน่วยงาน และผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ลงนามอนุมัติเพื่อที่ให้งานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ดาเนินการเสนอผู้บริหาร
ตามสายงานการบังคั บบัญชาลงนามอนุมัติ เมื่อ ผู้บัง คั บบัญ ชาลงนามอนุมัติ แล้ว งานพัสดุ กลาง
มหาวิทยาลัยดาเนินการออกใบสั่งซื้อในระบบบัญชี 3 มิติ ) ดังภาพที่ 2.19 และ2.20
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ภาพที่ 2.19 เอกสารขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
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ภาพที่ 2.20 ใบสั่งซื้อในระบบบัญชี 3 มิติ
ปัญหา โปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ยังมีการใช้งานที่ยังไม่สามารถทาได้เต็ม ประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ เนื่องจากความไม่สมบูร ณ์ของระบบบัญ ชี 3 มิติ ส่ง ผลให้การทางานในบางครั้ง ยัง ไม่
สามารถทางานได้ หรือการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
แนวทางการแก้ไข ปิดระบบโปรแกรมระบบบัญ ชี 3 มิติ แล้วดาเนินการคีย์ข้อมูลการ
จัดซื้อพัสดุใหม่ เพื่อความถูกต้องในการทางาน
ข้อเสนอแนะ ในการคีย์ข้อมูลรายการพัสดุที่มีหลายรายการ บางบริษัทจะมีเปอร์เซ็นต์
ส่วนลดแต่ละรายการไม่เท่ากัน ในโปรแกรมระบบบัญ ชี 3 มิติ ไม่มีเมนูให้คานวณส่วนลด ทาให้
ยอดเงิ นรวมในใบเสนอราคากั บในระบบบัญ ชี 3 มิ ติ มี ยอดเงิ นไม่ต รงกั น ก่อนจะดาเนิน การคี ย์
รายการพัสดุใช้เครื่องคานวณคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของแต่ละรายการ แล้วเขียนด้วยดินสอลงในใบ
เสนอราคาก่อนคีย์ในระบบบัญชี 3 มิติเพื่อความถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 4 ประสานงาน ติดต่อ บริษัทร้านค้า จัดส่งพัสดุ
ดาเนิ น การประสานงาน ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ร้ านค้ า ให้ จั ด ส่ ง พั ส ดุ เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้
ดาเนินการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ จากงานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
บริษัท ร้านค้า ปฏิบัติตาม ใบสั่งซื้อ หรือข้อตกลงตามเอกสารขออนุญาตจัดซื้อพัสดุ และตามใบเสนอ
ราคา โดยให้ส่งมอบภายในวันที่ กาหนดในใบสั่งซื้อ โดยการขออนุญาตจัดซื้อจะต้องดาเนินการส่ง
พัสดุภายใน 5 วันทาการ ตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
4.1 ดาเนินการติดต่อ บริษัท หรือร้านค้า ให้ดาเนินการส่งพัสดุที่ทาการสั่ง ซื้อ โดยแจ้ง
กาหนดให้ส่งมอบภายในวันที่ ที่กาหนดในใบสั่งซื้อ การสั่งซื้อให้ส่งของภายใน 5 วันทาการ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ที่หากส่งมอบของไม่ครบตามกาหนดจะถูกปรับ
4.2 ตรวจสอบเอกสาร ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ รายการพัสดุ และยอดเงิน ให้ตรงตามใบเสนอ
ราคา และเอกสารต้นเรื่องขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบรายได้ ตรวจสอบวันที่ในใบส่ง
ของ ใบแจ้งหนี้ ให้ตรงตามกาหนดส่งพัสดุ ดังภาพที่ 2.21

ภาพที่ 2.21 ใบส่งสินค้า และใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี
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4.3 เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้ และถือว่าบริษัท ร้านค้า ได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่บริษัท ร้านค้า นาพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับทาใบ
ตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้ อย 2 ฉบับ มอบแก่บริษัท ร้านค้า 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
4.4 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ร้ า นค้ า ส่ ง มอบพั ส ดุ ถู ก ต้อ ง แต่ ไ ม่ ค รบจ านวน หรือ ส่ ง มอบครบ
จานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ
จานวนที่ ถูกต้อง ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน และแจ้งบริษัท ร้านค้า ภายใน 3 วันทาการ นับแต่
วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขาย ใน จานวนที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องนั้น
4.4 ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ดาเนินการขออนุญาตจัดซื้อ โดยการจัดซื้อ
ไม่เกิน 10,000 บาทใช้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 คน และการจัดซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ใช้คณะกรรมการตรวจรับ 3 คน การแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย ประธาน 1
คน (ต้ อ งเป็ นข้ า ราชการเท่ า นั้น ) กรรมการ 1 คน (ต้ องเป็น ข้ า ราชการเท่ า นั้น ) กรรมการและ
เลขานุการ 1 คน ไม่จาเป็นต้องเป็นข้าราชการแต่จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามรายการสิ่งของที่จะ
ตรวจรับร่วมด้วยก็ได้ เพื่อการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ มีความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริก ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการ
ประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละหน่วยงาน ต้องมีกรรมการพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติมติของ
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปัญหา ใบเสนอราคาตอนตั้งเรื่อง กับใบส่งของ ยอดเงินไม่ตรงกัน เนื่องจากตอนเสนอรา
คามีโปรโมชั่น ส่วนลด แต่ขั้นตอนและบวนการจัดซื้อพัสดุล้าช้าทาให้มีการปรับราคา จึง ทาให้เรื่อง
ยอดเงินที่ขออนุมัติไม่เท่ากับใบส่งของ
แนวทางการแก้ไข ในกรณีมียอดเงินในการอนุมัติมากกว่า ใบส่ง ของให้ขอเบิกเพียงและ
เซ็นชื่อกับกา แต่ถ้ามียอดเงินขออนุมัติน้อยกว่า ให้ดาเนินการจัดทาบันทึกขอแก้ไขรายการพัสดุเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรับพัสดุ ในระบบบัญชี 3 มิติ
ตรวจรับพัสดุในระบบบัญชี 3 มิติ ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจานวน และตาม
หลักฐานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือ ข้อตกลง เมื่อบริษัท ร้านค้า ส่งมอบพัสดุตามสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงแล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่พัสดุ ประสานคณะกรรมการตรวจรับตามที่ได้แจ้ งเป็นคาสั่งไว้ เพื่อ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุ ตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
5.1 ตรวจรับพัสดุในระบบบัญชี 3 มิติ ตามขั้นตอนการเข้าระบบโดยคลิกเลือกเมนู อนุมัติ
สั่งซื้อ-จ้าง/ตรวจรับ ดังภาพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 อนุมัติสั่งซื้อ-จ้าง/ตรวจรับ
5.2 ดาเนินการใส่ รหัสหน่วยงาน (Login Name) ใส่รหัสประจาตัวผู้ใช้ (User Name)
และ Password รหัสหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบรหัสผ่าน/ระบบการสั่งซื้อ -ตรวจรับ จากนั้น
คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบการทางาน ในระบบบัญชี 3 มิติ ดังภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23 การตรวจสอบรหัสผ่าน/ระบบการสั่งซื้อ-ตรวจรับ
5.3 การตรวจรั บ /งานพั ส ดุ ในระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ โดยการคลิ ก เลื อ กปี ง บประมาณที่
ดาเนินการ (หมายเลข 1) ค้นหาเอกสารการจัดซื้อพัสดุในระบบบัญ ชี 3 มิติเพื่อออกใบตรวจรับ
สามารถเลือกค้นได้จาก รหัสกิจกรรมย่อย, วัน เดือน ปี, หรือเลขที่ใบสาคัญ (หมายเลข 2) เช่น เลือก
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ค้นจากเลขที่ใบสาคัญ เลขที่ใบสาคัญ จะอยู่มุมบนด้านขวามือของเอกสารอนุญาตจัดซื้อ ให้ใส่เลขที่
ใบสาคัญลงในช่องคีย์ข้อมูล (หมายเลข 3) คลิกค้นหา (หมายเลข 4) ดังภาพที่ 2.24

1

2

3

4

ภาพที่ 2.24 การตรวจรับ/งานพัสดุ ในระบบบัญชี 3 มิติ
5.4 ยืนยันรายการตรวจรับ เมื่อดาเนินการค้นเอกสารอนุญาตจัดซื้อ ให้คลิกยืนยันรายการ
ตรวจรับ (หมายเลข 5) ดังภาพที่ 2.25

5
8

ภาพที่ 2.25 ยืนยันรายการตรวจรับ
5.5 รายการใบตรวจรับ คลิกลงรายการ (หมายเลข 6) ดาเนินการตรวจสอบได้รับของจาก
บริษัท ร้านค้า ถูกต้องตามเอกสารที่นามาตั้งเรื่องอนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ
รายได้ คลิก เลขที่ใบส่งของ ลงวั นที่ส่ ง ของ (หมายเลข 7) ใส่รายชื่อ คณะกรรมการตรวจรั บพัส ดุ
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(หมายเลข 8) โดยการจัดซื้อไม่เกิน 10,000 บาทใช้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 คน และการจัดซื้อ
ตั้ง แต่ 10,000 บาทขึ้ นไป ใช้ค ณะกรรมการตรวจรับ 3 คน ใส่รายชื่อผู้ รับของ/เจ้า หน้า ที่พัส ดุ
(หมายเลข 9) คลิกบันทึก (หมายเลข 10) ดังภาพที่ 2.26

ภาพที่ 2.26 รายการใบตรวจรับ
5.6 พิมพ์เอกสารการตรวจรับพัสดุ คลิกใบตรวจรับพัสดุ (หมายเลข 11) ดาเนินการพิมพ์
ใบตรวจรั บการซื้อ /การจ้า ง-ใบเบิก พัสดุ ตรวจสอบเลขที่ ใบสั่ ง ซื้อ /จ้า ง เมื่อตรวจสอบแล้ว คลิก ที่
ดังภาพที่ 2.27

11

ภาพที่ 2.27 พิมพ์เอกสารการตรวจรับพัสดุ
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5.8 ใบตรวจรับพัสดุ ในโปรแกรมระบบบัญ ชี 3 มิติ เมื่อสั่ง พิมพ์ออกมาจะมีใบเบิกพัสดุ
ออกมาพร้อมกัน ดาเนินการให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุเซ็นตรวจรับพัสดุในใบตรวจรับ ได้ตรวจสอบ
เห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอรายงานต่ออธิการบดีทราบ และส่ง มอบพัสดุตามรายการใน
เอกสารขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้/ใบสั่งซื้อ เลขที่ใบสั่งซื้อ ตรง
ตามกาหนดส่งมอบ และมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสานักวิทยบริการฯ ดัง
ภาพที่ 2.29

ภาพที่ 2.29 เอกสารการตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ
ปัญหา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสานักวิทยบริการฯ เป็นอาจารย์มีภาระในการ
สอน ทาให้ไม่สามารถมาตรวจรับพัสดุตามวัน และเวลาที่กาหนดไว้ได้
แนวทางการแก้ ไ ข อาจารย์ ที่ มี ค าสั่ง ให้ ท าหน้ า ที่เ ป็ น คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ต าม
ระเบียบฯ พัสดุนั้น หากมีภาระกิจเร่งด่วน ไปราชการ หรือลา ให้จัดทาบันทึกล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะ ทางสานักวิทยบริการฯ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถหน้าที่แทนกันได้
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ขั้นตอนที่ 6 ขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การดาเนินการจัดซื้อพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น สาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ ใช้
จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล มีการส่ง เสริมให้ภาค
ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ ซึ่งจะทา
ให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความ เชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีขั้นกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
6.1 เข้ า ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.gprocurement.go.th เข้ า สู่ ร ะบบเพื่ อ การใช้ ง าน
บันทึกชื่อผู้ใช้งาน (หมายเลข 1) บันทึกรหัสผ่าน (หมายเลข 2) กดปุ่มเข้าสู่ระบบ (หมายเลข 3)
ดังภาพที่ 2.30

1

2

3

ภาพที่ 2.30 เข้าสู่การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
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6.2 ระบบจะแสดงหน้าจอ เงื่อนไขการใช้งานระบบ e-GP กดปุ่ม “ตกลง” (หมายเลข 4)
ดังภาพที่ 2.31

4.2

4

ภาพที่ 2.31 เงื่อนไขการใช้งานระบบ e-GP
6.3 เพิ่มโครงการ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เมื่อเข้าสู่หน้าระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ กดเลือกเมนู เพิ่มโครงการ (หมายเลข 5) ดังภาพที่ 2.32

5

ภาพที่ 2.32 เพิ่มโครงการ
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6.4 ข้อมูลโครงการ คลิกเลือก “วิธีการจัดหา” (หมายเลข 6) ให้เลือกวิธีเฉพาะเจาะจง
กดปุ่ม “เลือกเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง” คลิกเลือก “เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง” เป็นข้อ (ข) ไม่เกิน
วงเงินที่กาหนดในกฎกระทรวง (หมายเลข 7) กดปุ่ม “บันทึก” คลิกเลือกประเภทการจัดหา
(หมายเลข 8) คลิกเลือก “ประเภทโครงการ” ให้เลือก ซื้อ คลิกเลือก “พัสดุที่จัดหา” (หมายเลข 9)
คลิ ก เลื อ ก “ประเภทของโครงการ” (หมายเลข 10) คลิ ก เลื อ กจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขั้ น ตอนปกติ
ปีงบประมาณ คลิกเลือกปีงบประมาณ ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (หมายเลข 11) ดังภาพที่ 2.33

6

7

8
9
10
11

ภาพที่ 2.33 เพิ่มโครงการ
6.5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจะให้ใส่ชื่อโครงการ (หมายเลข 12) ที่จะดาเนินการจัดซื้อ
ดาเนินการใส่ที่มาของเงิน-เงินงบประมาณ ตาม พรบ. รายจ่ายประจาปี ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ระบบจะค านวณจ านวนเงิ น งบประมาณโครงการและแสดงที่ ช่ อ ง “จ านวนเงิ น งบประมารณ
โครงการ” ให้อัตโนมัติ (หมายเลข 13) คลิกตัวเลือกประเภทเงินตาม พ.ร.บ. งบประมาณ คลิ กเลือก
งบกรม แล้ว คลิกบันทึก ระบบจะขึ้นต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ ให้คลิกตกลง ระบบขึ้นเมนู ให้
ดาเนินการต่อ ให้ตรวจสอบว่ามีขั้นตอนที่คีย์ข้อมูลผิดหรือไม่ ถ้าทารายการถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
คลิก ไปขั้นตอนที่ 2 ดังภาพที่ 34
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12

2
13

14

15

ภาพที่ 2.34 เพิ่มโครงการ
6.6 จะปรากฏหน้าจอ รายการสินค้ าหรือบริก าร โดยหน้าจอดัง กล่าว เป็นการระบุ
รายละเอี ยด รายตั วของสิ นค้ า โดยละเอี ยด โดยการกดปุ่ ม เพิ่ มรายการซื้ อสิ นค้ าหรื อบริก าร
ดังภาพที่ 2.35

ภาพที่ 2.35 รายการสินค้าหรือบริการ
6.7 หน้า จอระบบ e-Catalog เป็น การค้ น หารายการสิน ค้า ให้ก ดเลือ ก กาหนด
คุณลักษณะเอง/e-bidding (หมายเลข 16) ในตัวเลือกด้านบนของหน้าจอ “เงื่อนไขการค้นหา :
รหั ส สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร, ประเภทสิ น ค้ า ย่ อ ย (DBID) (หมายเลข 17) จะเป็ น การค้ น หาเองของ
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เจ้าหน้าที่พัสดุ เมือ่ เข้าสู่หน้าต่างดังกล่าวให้ใส่รายละเอียดรายการที่ต้องการจัดซื้อ โดยจะต้องเลือก
ให้ตรง หรือใกล้เคียงกับ สินค้าหรือบริการที่จัดซื้อมากที่สุด โดยรายการสินค้าจะปรากฏหน้าจอ
ด้านล่างให้กดปุ่ม เพิ่มเข้ารายการ (หมายเลข 18) เมื่อเลือกรายการ และจานวนที่ต้องการ ตามใบสั่ง
ซื้อแล้ว จะปรากฏหน้าจอรายการสินค้าที่ต้ องการ (หมายเลข 19) และกดบันทึก (หมายเลข 20)
เพื่อจัดเก็บ รายการสินค้าที่ต้องการ เข้าสู่ ระบบจัดซื้อ e-GP ต่อไป ดังภาพที่ 2.36

ภาพที่ 2.36 หน้าจอสาหรับการเพิ่มเข้ารายการ
6.8 เมื่อเพิ่มรายการสินค้าจากระบบ e-Catalog แล้ว ระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐจะดึง
ข้อมูลชื่อสินค้าหรือบริการ รายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้าง กดปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 3 ดังภาพที่ 2.37

ภาพที่ 2.37 หน้าจอรายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
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6.8 หน้าจอสาหรับการเลือกกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวเลือกวิธีการจัดหาจะมีให้
เลือกครบทุกวิธีตามระเบียบ แต่ใน กรณีนี้เลือกวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อดาเนินการให้เลือกตรงกับ
เอกสาร หรือเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมกดบันทึก ระบบจะขึ้นว่า “ต้องการ
จัดเก็บสินค้าหรือบริการ ใช่หรือไม่” ให้กดตกลง ดังภาพที่ 2.38

ภาพที่ 2.38 หน้าจอแสดงการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6.9 เมื่อเพิ่มรายการสินค้าหรืองานจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับสู่หน้าจอหลัก ของ
ระบบ เพื่อทาการสร้างโครงการ โดยรายการสินค้าหรือบริการ จะจัดเก็บอยู่ส่วนบน ของหน้าจอ โดย
รายการสินค้าดังกล่าว สามารถเพิ่มลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ได้ อีก โดยการกดปุ่ม รายการสินค้า
เพื่อกลับสู่หน้าจอ e-Catalog อีกครั้งได้ ดังภาพที่ 2.39

46

ภาพที่ 2.39 หน้าจอหลักของการสร้างโครงการ
6.10 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างโครงการ คลิกเลือก “วิธีการพิจารณา” (หมายเลข
21) เป็นการเลือกรูปแบบของการจัดทาโดย ราคารวม จะเป็นการเลือกโดยรวมจานวนเงิน ยอดรวม
ทาใน 1 ครั้งต่อรายการจัดซื้อ ราคาต่อรายการ เป็นการเลือกกรณี มีมากกว่า 1 ผู้ค้าต่อ 1 ใบขอซื้อ
ขอจ้างเพื่อแยกรายละเอียดการเบิกจ่าย ราคาต่อ หน่วย เป็นการจัดทาโดยการแบ่งรายละเอียด
รายการจัดซื้อจัดจ้างแบบแยกบรรทัดเมื่อเลือกวิธีการพิจารณาแล้วกดปุ่มระบุรายละเอียด (หมายเลข
22) คลิกเลือก ดังภาพที่ 2.40

ภาพที่ 2.40 หน้าจอหลักของการสร้างโครงการ
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6.11 โดยจะแสดงหน้าจอรายการพิจารณา จะปรากฏรายการพิจารณา ตามลาดับ โดย
ให้ ร ะบุ ร ายการซื้อ ต่ อ รายการ โดยระบุ จ านวน หน่ วยนั บ ราคาต่ อ รายการ โดยสั ง เกตที่ วงเงิ น
งบประมาณจะต้องเท่ากับจานวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง และกดบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 2.41

ภาพที่ 2.42 หน้าจอรายการพิจารณา
6.12 เมื่อบันทึกรายการพิจารณาแล้ว ระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้โดยการกดปุ่ม
ระบุรายละเอียด จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด รายการสินค้าหรือบริการ ดังภาพที่ 2.43

ภาพที่ 2.43 ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ
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6.13 การเบิกจ่ายเงิน เป็นตัวเลือกสาหรับรูปแบบและลักษณะการ เบิกจ่าย โดยการ
เลือกให้ตรงตามรูปแบบการจ่ายเงิน วิธีการจัดซื้อนี้เป็นตัวอย่างการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณรายได้ จะต้องเลือกรายการ ไม่ผ่านGFMIS ดังภาพที่ 2.44

ภาพที่ 2.44 การเลือกตัวเลือกการเบิกจ่าย
6.13 หน้าจอสาหรับการเลือก แหล่ง ของเงิน โดยการเลือกตาม งบประมาณ กรณีการ
เลือก เงิ นงบประมาณ หมายถึง เงิน งบประมาณแผ่ นดิน ที่ จ ะต้อ งมีการระบุ รายละเอีย ดรหั ส
งบประมาณ ดังภาพที่ 2.45

ภาพที่ 2.45 หน้าจอการเลือกแหล่งเงิน
6.14 หากเป็นแหล่งของเงิน เงินนอกงบประมาณ จะไม่ต้องระบุรหัสใดๆ ใส่จานวนเงิน
งบประมาณในการจัดซื้อ กดปุ่มบันทึก ดังภาพที่ 2.46

ภาพที่ 2.46 หน้าจอข้อมูลงบประมาณ

49
6.15 ระบบแสดงหน้ า จอ “ค้ น หาข้ อ มู ล โครงการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง” และแสดงสถานะ
โครงการเป็น “เพิ่มโครงการ” เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม
เพื่อดูขั้นตอนการทางาน และ
สถานการณ์ดาเนินงานโครงการได้ ดังภาพที่ 2.47

ภาพที่ 2.47 หน้าจอค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
6.16 หน้าจอสาหรับการเริ่มต้น บันทึกข้อมูลของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบแสดง
หน้าจอขั้นตอนการทางานวิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อ มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน คลิกเลือก “รายงานขอซื้อขอ
จ้าง” คลิกรายละเอียด/แก้ไข เพื่อเข้าดาเนินการ ดังภาพที่ 2.48

ภาพที่ 2.48 หน้าจอสาหรับการเริ่มต้น
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6.17 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและ แต่ง ตั้งคณะกรรมการ โดยจะแบ่ง ออกเป็น
2 ข้อย่อย คือการรายงานขอซื้อขอจ้าง และการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดังภาพที่ 2.49

ภาพที่ 2.49 หน้าจอข้อมูลโครงการ
6.18 บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง คลิกเลือก “รายละเอียด/แก้ไข” หน้าจอสาหรับบันทึก
ข้อความ ระบุรายละเอียด ส่วนราชการ เรื่อง เรียน ในระบบให้ครบถ้วนและตรงกับรายละเอียดการ
ซื้อทั้งหมด ดังภาพที่ 2.50

ภาพที่ 2.50 หน้าจอสาหรับบันทึกข้อความ
6.19 ข้อมูลรายงานข้อซื้อขอจ้าง บันทึก “เหตุผลความจาเป็น” บันทึก “ขอเขตของงาน
หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ” กดปุ่ม Browse ไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังภาพที่ 2.51

ภาพที่ 2.51 หน้าจอข้อมูลรายงานข้อซื้อขอจ้าง
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6.20 คลิกปุ่ม เพิ่ มไฟล์ (หมายเลข 23) เพื่อ เลือกไฟล์ ขอบเขตงาน หรือรายละเอีย ด
คุณลักษณะ หากไม่ต้องการเพิ่มไฟล์ โดยวิธีคลิกปุ่ม เพิ่มไฟล์ เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถลากไฟล์ที่
ต้องการมาวางไว้ในหน้าจอบริการชื่อไฟล์ (หมายเลข 24) ได้ ดังภาพที่ 2.52

ภาพที่ 2.52 หน้าจอเพิ่มไฟล์ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
6.21 คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ กดปุ่ม Open ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกมา กดปุ่มเริ่ม
อัพโหลดไฟล์ที่เลือก ดังภาพที่ 2.53

ภาพที่ 2.53 หน้าจอเพิ่มไฟล์ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
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6.22 ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกมา กดปุ่มเริ่มอัพโหลดไฟล์ที่เลือกเข้าระบบ เมื่ออัพโหลด
เสร็จจะแสดงสถานการณ์อัพโหลดเป็น 100% กดปุ่ม ออก ระบบจะแสดง ชื่อไฟล์ และขนาดของไฟล์
ที่อัพโหลดเข้าระบบเสร็จเรียบร้อย ดังภาพที่ 2.54

ภาพที่ 2.54 หน้าจอระบบแสดงชื่อไฟล์ที่เลือก
6.23 คลิก “รายละเอียดสินค้าหรือบริการ” ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าและบริการ
คลิก “ออก” ดังภาพที่ 2.55

ภาพที่ 2.55 หน้าจอรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
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6.24 กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จของงาน บันทึกจานวนวันที่แล้วเสร็จ หรือ วันที่แล้ว
เสร็จ คลิกบันทึก ดังภาพที่ 2.56

ภาพที่ 2.56 หน้าจอรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
6.25 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คลิก “แต่งตั้งพร้อมรายงานขอซื้อขอจ้าง”
แต่งตั้งในรูปแบบคาสั่ง คลิก “คาสั่ง” ลงนามผู้ขออนุมัติ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง สังกัดหน่วยงาน ของ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจาหน่วยงาน คลิก “บันทึก” ระบบจะแสดงต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ ให้คลิก
“ตกลง” คลิก “ไปขั้นตอนที่ 2” ดังภาพที่ 2.57

ภาพที่ 2.57 หน้าจอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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6.26 ระบบแสดงTemplate รายงานขอซื้อขอจ้าง ในส่วนนี้สามารถพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม
ลงไป เช่ น หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ผู้ อ านวยการ ส านั ก ฯ และรองอธิ ก ารบดี คลิ ก “บั น ทึ ก ”
ไปขั้นตอนที่3 ดังภาพที่ 2.58

ภาพที่ 2.58 หน้าจอระบบแสดงTemplate รายงานขอซื้อขอจ้าง
6.27 แต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้ง คณะกรรมการหมายถึงการระบุคณะกรรมการ
หรือ กรรมการตรวจรับ ตรวจการจ้างตรวจเช่า ตามใบขอซื้ อขอจ้างข้างต้น คลิกรายละเอียด/แก้ไข
ดังภาพที่ 2.59

ภาพที่ 2.59 หน้าจอข้อมูลโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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6.28 บันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ โดยการใส่เลขประจาตัว ประชาชน และกด
ค้นหาจากระบบ หากเคยมีการเพิ่มระบบจะดึงข้อมูลอัตโนมัติ คลิกบันทึก ดังภาพที่ 2.60

1234567890

ภาพที่ 2.60 หน้าจอบันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
6.29 จัดทาร่างคาสั่ง คณะกรรมการ โดยทาการเลือก ตาแหน่ง ในคณะกรรมการ ให้
สัมพันธ์กับรายงานขอซื้อขอจ้าง กรณีจัดซื้อวงเงินไม่ถึง 10,000 บาท บันทึกคณะกรรมตรวจรับ 1 คน
แต่ถ้าเกิน 10,000 บาท บันทึกคณะกรรมตรวจรับ 3 คน คลิก “จัดทาร่างคาสั่งคณะกรรมการ”
ดังภาพที่ 2.61

ภาพที่ 2.61 หน้าจอจัดทาร่างคาสั่งคณะกรรมการ
6.30 บันทึกเลขที่วันที่ ข้อมูลโครงการ หนังสือรายงานขอซื้อขอจ้าง คลิก “เลขที่”และ
“วันที่” ใส่เลขที่มุมบนขวามือของเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อพั สดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ
รายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ คลิก “คาสั่ง เลขที่ ” และ “วันที่” แต่ง ตั้ง
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กรรมการ ใส่ข้อมูลการอนุมัติ (อนุมัติในรายงานของอนุญาตซื้อขอจ้าง) คลิก “บันทึก” ไปขั้นตอนที่ 2
ดังภาพที่ 2.62

ภาพที่ 2.62 หน้าจอบันทึกเลขที่วันที่ ข้อมูลโครงการ หนังสือรายงานขอซื้อขอจ้าง
6.31 ระบบแสดงสถานการณ์ดาเนินงานโครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุคลิกเลือก “จัดทาร่าง
เอกสารและหนังสือเชิญชวน” เพื่อดาเนินการในขั้นตอน ดังภาพที่ 2.63

ภาพที่ 2.63 หน้าจอจัดทาร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน
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6.31 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลโครงการ ในส่วนของการจัดทาร่างเอกสาร/หนังสือเชิญ
ชวน และบันทึกรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณ
รายได้ ให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการจัดทาร่างเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนหรือไม่ ยกตัวอย่าง คลิ กเลือก
“ไม่จัดทา” ดังภาพที่ 2.64

ภาพที่ 2.64 หน้ า จอระบบแสดงหน้ า จอข้ อ มู ล โครงการ ในส่ ว นของการจั ด ท าร่ า งเอกสาร/
หนังสือเชิญชวน
6.32 บัน ทึก รายชื่ อผู้ ได้ รับ การคั ดเลือ ก การบัน ทึก รายชื่ อผู้ ไ ด้ รับ คัด เลื อก ให้ค ลิก ปุ่ ม
“รายละเอียด/แก้ไข” ดังภาพที่ 2.65

ภาพที่ 2.65 หน้าจอระบบผู้ได้รับการคัดเลือก
6.33 คลิกปุ่ม เพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการ ดังภาพที่ 2.66

ภาพที่ 2.66 หน้าจอเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการ
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6.34 บัน ทึก รายชื่ อ ผู้ป ระกอบการ คลิ กบั นทึ ก “เลขประจ าตั วผู้ เสี ยภาษี/ เลขประจ า
e-GP” คลิกปุ่ม
เพื่อคนหา คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะขึ้นคุณต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่
คลิก “ตกลง” ดังภาพที่ 2.67

ภาพที่ 2.67 หน้าจอบันทึกรายชื่อผู้ประกอบการ
6.35 รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก จะปรากฏเลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากร และชื่ อ
ผู้ประกอบการ คลิกปุ่ม “ดาเนินขั้นต่อไป” คลิก “ปุ่มกลับสู่หน้าจอหลัก” ดังภาพที่ 2.68

ภาพที่ 2.68 หน้าจอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
6.36 คลิกปุ่มกลับสู่หน้าจอหลัก ดังภาพที่ 2.69

ภาพที่ 2.69 หน้าจอบันทึกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
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6.36 ระบบแสดงหน้าจอ “รายการโครงการ” และแสดงสถานะโครงการ “จัดทาร่ าง
เอกสารและหนังสือเชิญชวน” เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถกดคลิกปุ่ม
เพื่อดูขั้นตอน
การทางาน และสถานการณ์ดาเนินงานโครงการได้ ดังภาพที่ 2.70

ภาพที่ 2.70 ระบบแสดงหน้าจอ “รายการโครงการ” และแสดงสถานะโครงการ
6.37 ระบบแสดงหน้ า จอสถานการณ์ ด าเนิ น โครงการ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ส ามารถคลิ ก
“รายชื่อผู้เสนอราคา และพิจารณา”ได้ ดังภาพที่ 2.71

ภาพที่ 2.71 ระบบแสดงหน้าจอสถานการณ์ดาเนินโครงการ
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6.38 การเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ คลิกปุ่ม “รายละเอียด/แก้ไข” ดังภาพที่ 2.72

ภาพที่ 2.72 ระบบแสดงหน้าจอการเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ
6.39 ข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร คลิก “รายละเอียด/แก้ไข” ดังภาพที่ 2.73

ภาพที่ 2.73 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร
6.39 บันทึกผู้ยื่นเอกสาร คลิกวันที่ยื่นเอกสาร ใส่ราคาที่เสนอ คลิกบันทึก ระบบจะขึ้น
“ต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่” คลิก “ตกลง” ระบบจะกลับมาหน้าจอข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร คลิก
“ดาเนินการต่อไป” ต้องการดาเนินการขั้นต่อไปหรือไม่ “ตกลง” ดังภาพที่ 2.74

ภาพที่ 2.74 ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร
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6.40 ยื น ยั น ผู้ ช นะการเสนอราคา คลิ ก “ยื น ยั น ผู้ ช นะการเสนอราคา”ระบบจะขึ้ น
“ต้องการบันทึกยืนยันผู้ชนะการเสนอราคาใช่หรือไม่” คลิก “ตกลง” ดังภาพที่ 2.75

ภาพที่ 2.75 ระบบแสดงหน้าจอยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา
6.37 ระบบแสดงหน้ า จอสถานการณ์ ด าเนิ น โครงการ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ส ามารถคลิ ก
“จัดทาและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา”ได้ เพื่อดาเนินการในขั้นตอน “จัดทาประกาศ ผู้ชนะการ
เสนอราคา” ได้ ดังภาพที่ 2.76

ภาพที่ 2.76 ระบบแสดงหน้าจอสถานการณ์ดาเนินโครงการ
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6.38 หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง คลิกปุ่ม “รายละเอียด/แก้ไข” ดังภาพที่ 2.77

ภาพที่ 2.77 ระบบแสดงหน้าจอหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
6.39 ผู้ ลงนามหนั ง สื อ อนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง (ผู้ ข ออนุ มั ติ ) หนั ง สื อ อนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง
คลิกปุ่ม “บันทึก” ดังภาพที่ 2.78

ภาพที่ 2.78 ระบบแสดงหน้าจอหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
6.40 บันทึกข้อมูลผู้ลงนามหนังสืออนุ มัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ผู้ขออนุมัติ) หนังสืออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้าง คลิกปุ่ม “บันทึก” ดังภาพที่ 2.79

ภาพที่ 2.79 ระบบแสดงหน้าจอต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่
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6.40 ระบบจะแสดง Template รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่ง ซื้อสั่ง จ้าง
คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่3” ระบบจะแสดงตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ าง
คลิกปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ดังภาพที่ 2.80

ภาพที่ 2.80 ระบบแสดงหน้าจอตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
6.40 หน้าจอจะกลับสู่หน้าหลักของร่างประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกปุ่ม
รายละเอียด/แก้ไข ดังภาพที่ 2.81

ภาพที่ 2.81 ระบบแสดงหน้าจอหลักของร่างประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
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6.41 หน้าจอบันทึกข้อมูลประกาศชนะการเสนอราคา ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา คลิ ก ปุ่ ม บั น ทึ ก ระบบ “ต้ อ งการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใช่ ห รื อ ไม่ ” คลิ ก ปุ่ ม “ตกลง” คลิ ก ปุ่ ม
“ไปชั้นตอนที่ 2”ดังภาพที่ 2.82

ภาพที่ 2.82 ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลประกาศชนะการเสนอราคา
6.40 ระบบจะแสดง Template ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คลิกปุ่ม “บันทึก”
ระบบ “ต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่3” ระบบจะแสดง
ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คลิกปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ดังภาพที่ 2.83

ภาพที่ 2.83 หน้าจอตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
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6.41 บันทึกเลขที่วันที่ หนัง สืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างประกาศรายชื่ อผู้ชนะการเสนอ
ราคา คลิกปุ่ม “บันทึกเลขที่วันที่” ดังภาพที่ 2.84

ภาพที่ 2.84 หน้าจอบันทึกเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง/ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
6.42 บันทึก “เลขที่” “วันที่” หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึก “เลขที่” “วันที่”ของ
หนัง สื อคาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ บั นทึก “วัน ที่” ร่างประกาศรายชื่ อผู้ช นะการเสนอ บันทึ ก
“วันที่” อนุมัติ คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบ “ต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ ” คลิกปุ่ม “ตกลง” คลิก
“ไปขั้นตอนที่ 2” ดังภาพที่ 2.85

ภาพที่ 2.85 หน้าจอบันทึกเลขที่ วันที่ หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
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6.43 ระบบจะแสดง Template รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่
บั น ทึ ก “เลขที่ ” “วั น ที่ ” แล้ ว คลิ ก ปุ่ ม “ไปขั้ น ตอนที่ 3 ” ระบบจะแสดงตั ว อย่ า ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่4” ระบบจะแสดงตัว อย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คลิกปุ่ม “กลับสู่หน้าจอหลัก” ดังภาพที่ 2.86

ภาพที่ 2.86 แสดง Template ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึก เลขที่ วันที่
6.44 ระบบจะกลั บ เข้ า สู่ ห น้ า จอหลั ก ข้ อ มู ล โครงการของหนั ง สื อ อนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หน้าจอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และหน้าจอร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่แสดง
สถานะ ดาเนินการแล้ว คลิกปุ่ม “เสนอหัวหน้าอนุมัติ” ระบบจะขึ้น “ต้องการเสนอหัวหน้าฯ อนุมัติ
ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มี
หน้าที่อนุมัติทราบ เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 2.87
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ภาพที่ 2.87 ข้อมูลโครงการ ที่แสดงสถานะ ดาเนินการแล้ว
6.45 ระบบแสดงหน้ า จอ “รายการโครงการ” และแสดงสถานะโครงการ “จั ด และ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ร่าง)” เพื่อให้หัวหน้าทาการอนุมัติแ ละประกาศขั้นเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่
สามารถกดปุ่ม
เพื่อดูขั้นตอนการทางาน และสถานะการดาเนินงานโครงการได้ ดังภาพที่ 2.88

ภาพที่ 2.88 ระบบแสดงหน้าจอรายการโครงการให้หัวหน้าทาการอนุมัติและประกาศขั้นเว็บไซต์
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6.46 ระบบแสดงสถานการณ์ดาเนินงานโครงการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กดปุ่ม
เพื่อเข้าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ขึ้นเว็บไซต์ ดังภาพที่ 2.89

ภาพที่ 2.89 หน้าจอแสดงสถานการณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์
6.47 ระบบแสดงสถานการดาเนิ นงานโครงการ หั ว หน้า เจ้ าหน้ า ที่พั ส ดุ สามารถคลิ ก
“จัดทาและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา” เพื่อดาเนินการในขั้นตอน “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ขึ้นเว็บไซต์” ได้ ดังภาพที่ 2.90

ภาพที่ 2.90 หน้าจอแสดงขั้นตอนดาเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์
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6.48 ระบบแสดงตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่ 2” ระบบจะแสดงตัวอย่างรายงานผลระบบจะแสดงตัวอย่างคาสั่ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่3” ระบบจะแสดงตัวอย่างร่างประกาศผู้
ชนะการเสนอราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่4” ดังภาพที่ 2.91

ภาพที่ 2.91 ระบบแสดงตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
6.49 ระบบแสดงหน้า จอประกาศขึ้ นเว็บ ไซต์ หัว หน้ าเจ้าหน้า ที่พั สดุ ต รวจสอบข้ อมู ล
เรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีข้อมูลผิดพลาด หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ คลิกปุ่ม “ประกาศขึ้นเว็บไซต์” ระบบจะขึ้น
ต้องการประกาศขึ้นเว็บไซต์ใช่หรือไม่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 2.92

ภาพที่ 2.92 ระบบแสดงหน้าจอประกาศขึ้นเว็บไซต์
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6.50 ระบบแสดงหน้าจอ “รายการโครงการ” และแสดงสถานะโครงการ “จัดทาและ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา” เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถคลิกปุ่ม
เพื่อดูขั้นตอน
การทางานและสถานะการดาเนินงานโครงการได้ ดังภาพที่ 2.93

ภาพที่ 2.93 หน้าจอรายการโครงการแสดงสถานะโครงการ จัดทาและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
6.51 ระบบแสดงสถานการด าเนิ น งานโครงการ “จัด ท าร่ างสั ญ ญา” เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
สามารถคลิก “จัดทาร่างสัญญา” เพื่อดาเนินการในขั้นตอนดังภาพที่ 2.94

ภาพที่ 2.94 หน้าจอแสดงสถานการดาเนินงานโครงการจัดทาร่างสัญญา
6.52 ระบบเข้าสู่การจัดทา “สัญญาหรือข้อตกลง” โดยการกดค้นหา
ซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 2.95

รูปแบบใบสั่ง
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ภาพที่ 2.95 หน้าจอเข้าสู่การจัดทาสัญญาหรือข้อตกลง
6.53 การค้ น หาประเภทสั ญ ญา ว่ า ลั ก ษณะของสั ญ ญาเป็ น รู ป แบบเต็ ม รู ป สั ญ ญา
ลดรูป หรือมาตรฐานหน่วยงาน ตามที่กาหนด คลิกเลือก “ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” ดังภาพที่ 2.96

ภาพที่ 2.96 หน้าจอการค้นหาประเภทสัญญา
6.54 ระบบเข้าสู่ หน้าจอหลัก ของการจัด ทา “สัญ ญาหรือข้อตกลง” โดยแสดงสถานะ
ประเภทสั ญ ญาที่ เ ลื อ ก “ใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง” เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ คลิ ก ปุ่ ม “รายละเอี ย ด/แก้ ไ ข”
ดังภาพที่ 2.97

ภาพที่ 2.97 หน้าจอการค้นหาประเภทสัญญา
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6.55 ระบุ ป ระเภทใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง เจ้ า หน้ า ที่ คลิ ก ปุ่ ม “ใบสั่ ง ซื้ อ ” คลิ ก “ตกลง”
ดังภาพที่ 2.98

ภาพที่ 2.98 หน้าจอระบุประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
6.56 การบันทึกข้อมูลสัญญา โดยระบุรายละเอียดข้อมูลผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง ดังภาพที่ 2.99

ภาพที่ 2.99 หน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูลผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
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6.57 การบันทึกข้อมูลสัญญา โดยระบุรายละเอียด งวดงาน วันที่ในการส่งสินค้าหรือ
บริการงวดการชาระเงินและรายละเอียดวันที่ เลขที่อื่นๆ ให้ครบถ้วน คลิกปุ่ม “ระบุรายละเอียด”
ดังภาพที่ 2.100

ภาพที่ 2.100 หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญา โดยระบุรายละเอียด
6.58 การบันทึกรายละเอียดงวดงาน รายการที่ส่งมอบของ “ระบุจานวนเงิน” คลิก “ระบุ
กาหนดส่งมอบงาน” คลิก
ดังภาพที่ 2.101

ภาพที่ 2.101 หน้าจอการบันทึกข้อมูลสัญญา โดยระบุรายละเอียด
6.59 การบั นทึ กรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ มงวดเงิ นงวดงาน คลิ ก เลื อก “รหั สงบประมาณ”
บันทึ กข้ อมูล “จานวนเงิน งบประมาณ” คลิ ก “บัน ทึก” ระบบจะขึ้น “ต้ องการบันทึ กข้ อมูล ใช่
หรือไม่” คลิก “ตกลง” ดังภาพที่ 2.102
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ภาพที่ 2.102 หน้าจอการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมงวดเงินงวดงาน
6.60 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลัก รายละเอียดงวดเงินงวดงาน เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ ง คลิ ก “บั น ทึ ก ” ระบบจะขึ้ น “ต้ อ งการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใช่ ห รื อ ไม่ ” คลิ ก “ตกลง”
ดังภาพที่ 2.103

ภาพที่ 2.103 หน้าจอระบบเข้าสู่หน้าจอหลัก รายละเอียดงวดเงินงวดงาน
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6.61 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักสัญญาหรือข้อตกลง การรับประกัน “มีการรับประกันการ
ชารุดบกพร่องหรือไม่” ให้คลิก “ไม่มี” ค่าปรับ “ประเภทการปรับ” คลิกเลือก “ปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่ง
มอบ” ข้อมูลตรงค่าปรับอัตราร้อยละ จะขึ้นเองอัตโนมัติ “บันทึกผู้ลงนาม” ผู้สั่งซื้อ คลิก “บันทึก”
ระบบจะขึ้ น “ต้ อ งการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใช่ ห รื อ ไม่ ” คลิ ก “ตกลง” คลิ ก “ไปขั้ น ตอนที่ 2 ”
ดังภาพที่ 2.104

ภาพที่ 2.104 หน้าจอหลักสัญญาหรือข้อตกลง การรับประกัน
6.62 ระบบจะแสดง Template “ร่างสัญญาหรือข้อตกลง” ใบสั่งซื้อ ที่มีข้อมูลกาหนดส่ง
มอบภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่ง ซื้อ วันที่ครบกาหนดส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ
ระยะเวลารับประกัน ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกาหนด โดยคิดค่ าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20
ของราคาสิ่งของยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100.00 บาท ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไ ว้ในใบสั่ง ซื้อ กรณีนี้ผู้ซื้อจะต้อง
ด าเนิ น การเปลี่ ย นใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามใบสั่ ง ซื้ อ ทุ ก ประการ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของ
คู่สัญ ญาเพื่อน ามาประเมิน ผลการปฏิบัติ ง านของผู้ป ระกอบการ คลิก ปุ่ม “บัน ทึก ” ระบบจะขึ้ น
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“ต้องการบันทึกข้อมูล ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่ 3” ระบบจะขึ้นตัวอย่าง
สัญญาหรือข้อตกลง คลิกปุ่ม “บันทึกเลขที่และวันที่” ดังภาพที่ 2.105

ภาพที่ 2.105 หน้าจอตัวอย่างร่างสัญญาหรือข้อตกลง
6.63 การบั นทึ ก เลขที่ และวั นที่ โดยบั นทึ ก เลขที่ วั น ที่ วัน ลงนามในใบสั่ง ซื้ อ /สั่ ง จ้ า ง
บันทึกผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง วันที่รับใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง วันที่ครบกาหนดส่ง มอบ คลิกปุ่ม “บันทึก”
ระบบจะขึ้น “ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่” คลิก “ตกลง” คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอนที่ 2” ระบบจะ
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แสดงตัวอย่างสัญญาและข้อตกลง “ใบสั่งซื้อ” ที่ระบุ เลขที่ วันที่ วันลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง บันทึก
ผู้รั บใบสั่ งซื้ อ/สั่ง จ้า ง วั นที่ รับ ใบสั่ง ซื้อ /สั่ ง จ้ าง วั นที่ ครบก าหนดส่ง มอบ ที่ส มบรูณ์ แล้ ว คลิ กปุ่ ม
“ดาเนินการขั้นตอนต่อไป” ดังภาพที่ 2.106

ภาพที่ 2.106 หน้าจอตัวอย่างร่างสัญญาหรือข้อตกลง ใบสั่งซื้อที่ระบุเลขที่ วันที่แล้ว
6.64 การบันทึกข้อมูลโครงการสัญญาหรือข้อตกลง โดยจะแสดงสถานะทางาน คลิกปุ่ม
“ดาเนินการขั้นตอนต่อไป” คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 2.107
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ภาพที่ 2.107 แสดงสถานะทางานสัญญาหรือข้อตกลง
6.65 ระบบแสดงหน้าจอ “รายการโครงการ” และแสดงสถานะโครงการ “จัดทาร่าง
สัญญา” เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถคลิกปุ่ม
ดูขั้นตอนการทางานและสถานะการ
ดาเนินงานโครงการได้ ดังภาพที่ 2.108

ภาพที่ 2.108 แสดงสถานะโครงการ จัดทาร่างสัญญา
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6.66 ระบบแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการ “ตรวจสอบหลักฐานประกันสัญญาและ
จัดทาสัญญา”เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถคลิก “ตรวจสอบหลักฐานประกันสัญญาและจัดทาสัญญา”เพื่อ
ดาเนินการในขั้นตอน “ ดังภาพที่ 2.109

ภาพที่ 2.109 หน้าจอแสดงโครงการตรวจสอบหลักฐานประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
6.67 ระบบเข้าสู่ข้อมูลโครงการ คลิกปุ่ม “ดาเนินการขั้นตอนต่อไป” ดังภาพที่ 2.110

ภาพที่ 2.110 หน้าจอแสดงการเข้าสูข่ ้อมูลโครงการ
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6.68 ระบบแสดงหน้าจอแสดงสถานะโครงการ “ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทา
สัญ ญา” เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถคลิกปุ่ม
ดูขั้นตอนการทางานและสถานะการ
ดาเนินงานโครงการได้ ดังภาพที่ 2.111

ภาพที่ 2.111 หน้าจอแสดงสถานะโครงการตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
6.69 ระบบแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการ “ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา”เจ้าหน้าที่
พัสดุสามารถคลิก “ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา”เพื่อดาเนินการในขั้นตอน “ ดังภาพที่ 2.112

ภาพที่ 2.112 หน้าจอแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
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6.70 บันทึกข้อมูลสาระสาคัญ คลิกปุ่ม “รายละเอียด/แก้ไข” ดังภาพที่ 2.113

ภาพที่ 2.113 หน้าจอบันทึกข้อมูลสาระสาคัญ
6.71 แสดงหน้าจอข้ อมู ลสาระสาคัญ ในสัญ ญา คลิก ปุ่ม “นาข้ อมูลแสดงบนเว็บ ไซต์ ”
ระบบจะขึ้น “ต้องการนาข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 2.114

ภาพที่ 2.114 แสดงหน้าจอข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
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6.72 ระบบเข้าสู่หน้าจอหลัก การบันทึกข้อมูลสาระสาคัญ คลิกปุ่ม “ดาเนินการขั้นตอน
ต่อไป” ระบบจะขึ้น “ดาเนินการขั้นตอนต่อไป ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 2.115

ภาพที่ 2.115 แสดงหน้าจอหลักบันทึกข้อมูลสาระสาคัญ
6.73 ระบบแสดงหน้าจอแสดงสถานะโครงการ “ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา” เรียบร้อย
แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถคลิกปุ่ม
ดูขั้นตอนการทางานและสถานะการดาเนินงานโครงการได้
ดังภาพที่ 2.116

ภาพที่ 2.116 หน้าจอแสดงสถานะข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
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6.74 ระบบแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการ “บริหารสัญญา”เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถ
คลิก “บริหารสัญญา”เพื่อดาเนินการในขั้นตอน “ ดังภาพที่ 2.117

ภาพที่ 2.117 หน้าจอแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการบริหารสัญญา
6.75 ระบบแสดงสถานะสัญญา/หลักประกัน “จัดทาสัญญา/POแล้ว/ไม่มีหลักประกัน ”
คลิกปุ่ม “รายละเอียด” ดังภาพที่ 2.118

ภาพที่ 2.118 หน้าจอแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการบริหารสัญญา
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6.76 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักข้อมูลสัญ ญาหรือข้อตกลง คลิกปุ่ม “ส่งมอบงาน” คลิก
ปุ่ม “บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักบันทึกข้อมูลส่งมอบงาน คลิกปุ่ม “เลือก
งวดงานที่ส่งมอบ” ดังภาพที่ 2.119

ภาพที่ 2.119 หน้าจอหลักข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง
6.77 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอรายการส่งมอบของ เลือกงวดงานที่ต้องการส่งมอบ โดยกด
คลิกที่ช่อง  คลิกปุ่ม “บันทึก” ดังภาพที่ 2.120

ภาพที่ 2.120 หน้าจอรายการส่งมอบของ
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6.78 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการทางานบันทึกข้อมูลส่ งมอบ หนังสือส่งมอบงานของผู้ค้า/
ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา “หนังสือลงวันที่” ให้ลงวันที่ส่งมอบของ ตามใบส่งของ ของบริษัท/ร้านค้า การรับ
เรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้ลงวันที่ ที่รับเรื่องส่งมอบงาน คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบ
จะขึ้น “ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่ หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” คลิกปุ่ม “ดาเนินการขั้นตอนต่อไป”
ดังภาพที่ 2.121

ภาพที่ 2.121 หน้าจอการทางานบันทึกข้อมูลส่งมอบ
6.79 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการทางานหลักข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง “ประวัติการส่งมอบ
งาน” จะแสดงสถานการณ์ดาเนินการ “แจ้ง คณะกรรมการตรวจรับ” คลิกปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก ”
ดังภาพที่ 2.122

ภาพที่ 2.122 หน้าจอการทางานประวัติการส่งมอบงาน
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6.80 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง คลิกปุ่ม “ตรวจรับ” คลิกปุ่ม
“บันทึกข้อมูลตรวจรับ” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักบันทึกข้อมูลการตรวจรับ คลิกปุ่ม “เอกสารที่ส่ง
มอบ” ระบบเข้าสู่หน้าจอหลัก “ประวัติการส่งมอบ” โดยกดคลิกที่ช่อง  คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบ
จะขึ้น “ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 2.123

ภาพที่ 2.123 หน้าจอประวัติการส่งมอบ
6.81 ระบบจะเข้าสู่ห น้าจอบัน ทึ กการตรวจรั บ บันทึก ข้อมูล “วันที่ตรวจรับแล้วเสร็ จ
ตั้งแต่ จนถึง บันทึกข้อมูลการตรวจรับของ รูปแบบการส่งมอบ : รวมรายการ คลิกปุ่ม “สรุปผลการ
ตรวจรับ” จะมีตัวเลือกสรุปผลการตรวจรับ คลิกเลือกผลการตรวจรับ คลิกปุ่ม “บันทึกการตรวจรับ”
คลิ ก ปุ่ ม “บั น ทึ ก ” คลิ ก ระบบจะขึ้ น “ต้ อ งการด าเนิ น การขั้ น ต่ อ ไป ใช่ ห รื อ ไม่ ” คลิ ก ปุ่ ม ตกลง
ดังภาพที่ 2.124

ภาพที่ 2.124 หน้าจอบันทึกการตรวจรับ บันทึกข้อมูล
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6.82 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการทางานหลักข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง “ประวัติการตรวจ
รับ” จะแสดงสถานะการดาเนินการ “ตรวจรับงานเรียบร้อย” คลิกปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ดังภาพที่
2.125

ภาพที่ 2.125 หน้าจอการทางานหลักข้อมูลสัญญา หรือข้อตกลงประวัติการตรวจรับ
6.81 ระบบจะเข้ า สู่ ห น้ า จอหลั ก ข้ อ มู ล สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง คลิ ก ปุ่ ม “จั ด ท าเอกสาร
เบิกจ่าย” คลิกปุ่ม “จัดทาเอกสารเบิกจ่าย” ระบบจะเข้าสู่ หน้าจอหลักบันทึกข้อมูลจัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย คลิกปุ่ม “ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน” ระบบเข้าสู่หน้าจอหลัก “บันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย” โดย
กดคลิกที่ “เลือกเอกสารที่ตรวจรับ” ระบบเข้าสู่หน้าจอหลัก “ประวัติการตรวจรับงาน” ให้คลิกที่ช่อง
 คลิ ก ปุ่ ม “บั น ทึ ก ” ระบบจะขึ้ น “ต้ อ งการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใช่ ห รื อ ไม่ ” คลิ ก ปุ่ ม “ตกลง”
ดังภาพที่ 2.126

ภาพที่ 2.126 หน้าจอหลัก “ประวัติการตรวจรับงาน”
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6.82 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักบันทึกข้อมูลจัดทาเอกสารเบิกจ่าย บันทึกข้อมูล “วันที่
เบิกจ่ายเงิน” คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบขึ้น “ต้องการเบิกจ่ายเงิน ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” คลิก
“ดาเนินการขั้นต่อไป” ระบบจะขั้น “ต้องการดาเนินการขั้นต่อไป ใช่หรือไม่” คลิกปุ่ม “ตกลง” คลิก
ปุ่ม “กลับสู่หน้าจอหลัก” ดังภาพที่ 2.127

ภาพที่ 2.127 หน้าจอหลักบันทึกข้อมูลประวัติการเบิกจ่าย
6.83 ระบบจะเข้าสู่ หน้าจอหลักข้อมูลสัญ ญาหรือข้อตกลง “ข้อมูลจัดทาเอกสาร” จะ
แสดงขั้นตอนการทางาน การส่งมอบ การตรวจรับ การจัดทาเอกสารเบิกจ่าย ที่ดาเนินการแล้ว คลิก
ปุ่ม “กลับสู่หน้าจอหลัก” ดังภาพที่ 2.128

ภาพที่ 2.128 หน้าจอหลักข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลงข้อมูลจัดทาเอกสาร
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6.84 ระบบจะเข้ า สู่ ห น้ า จอการท างานหลั ก ข้ อ มู ล โครงการ จะแสดงสถานะสั ญ ญา/
หลักประกัน คลิกปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก” ดังภาพที่ 2.129

ภาพที่ 2.129 หน้าจอการทางานหลักข้อมูลโครงการ
6.85 ระบบแสดงหน้าจอแสดงสถานะโครงการ “บริหารสัญญา” เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
พั ส ดุ ส ามารถคลิ ก ปุ่ ม
ดู ขั้ น ตอนการท างานและสถานะการด าเนิ น งานโครงการได้
ดังภาพที่ 2.130

ภาพที่ 2.130 หน้าจอแสดงสถานะโครงการบริหารสัญญา
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6.86 ระบบแสดงสถานะการดาเนินงานโครงการ ที่ดาเนินการจัดทาเอกสารการจัดซื้อ
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบรายได้ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน
แล้ว ดังภาพที่ 2.131

ภาพที่ 2.131 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอน
ปัญหา ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่เสถียร หลุดบ่อย เกิดปัญหาต่อการเข้า
ใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ระบบปิดปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ขาดความต่อเนื่องใน
การเข้าใช้งาน และทาให้การดาเนินงานไม่สาเร็จตรงตามที่วางแผนไว้ ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไขปัญหา เข้าใช้ง านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ช่วงหลัง เลิกงาน
หรือช่วงพักเที่ยง เพราะเป็นช่วงที่มีการใช้งานอินเตอร์
ข้อเสนอแนะ ควรมีระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไรสาย เพื่อเวลาระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบสายสัญญาณมีปัญ หาสามารถสลับไป ใช้ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายได้
ทันที ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเข้าใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
การด าเนิน การเบิก จ่า ยเงิน เป็ นขั้ นตอน ต่ อจากการด าเนิน การตรวจรั บพั สดุ ตามครบ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนด มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
7.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการนาเอกสารขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบ
รายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ และขออนุญ าตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้ ใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ทุกขั้นตอน ที่มีการลงนามในทุกส่วน เอกสารประกอบการเบิก
จากบริษัท ร้ านค้า เอกสารการตรวจรับ ที่ผ่านการลงนามเรียบร้อยแล้ว นามาถ่ายสาเนาเก็บไว้ที่
หน่วงงานจานวน 1 ชุด
7.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการลงบัญ ชีควบคุม พัสดุ และจัดทาบัญ ชีการเบิกจ่าย ในการ
ควบคุมการเบิกจ่าย แยกประเภท เช่น บัญชีวัสดุสานักงาน บัญชีวัสดุหนังสือ บัญชีวัสดุ หนังสือพิมพ์
และวารสาร บัญชีวัสดุสื่อประชาสัมพันธ์ บัญชีวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เป็นประจา เมื่อทาการ
จัดซื้อแล้วเสร็จเพื่อใช้ในการควบคุมพัสดุ และตรวจสอบรายการพัสดุ ดังภาพที่ 2.132

ภาพที่ 2.132 บัญชีพัสดุแยกประเภท บัญชีวัสดุสานักงาน บัญชีวัสดุหนังสือ บัญชีวัสดุหนังสือพิมพ์
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7.3 เจ้าหน้า ที่พัสดุดาเนินการนาเอกสารขออนุญ าตจัด ซื้อพัสดุ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจงงบ
รายได้ ส่ง งานพัสดุกลางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท ร้านค้า โดยการลงบันทึก
ข้อมูลในสมุดส่งเรื่องขออนุญาตจัดซื้อ เพื่อให้งานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยฯ ลงรับเอกสารการจัดซื้อ
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบรายได้ โดยระบุวันที่ที่ดาเนินการจัดส่งเอกสาร วันที่ที่รับเอกสาร ยอดเงินใน
การจัดซื้อแต่ละครั้ง เพื่อสะดวกในการค้นหา ดังภาพที่ 2.133

ภาพที่ 2.133 สมุดส่งเรื่องขออนุญาตจัดซื้อ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัย ที่ทาหน้าที่ในการตรวจเอกสารไม่มี
ความเข้าใจและความชานาญในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e - GP เท่าที่ควร ทาให้เกิดความล่าช้า
ในเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท ร้านค้า ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ และกาหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกหน่วยงานโดยเน้นประเด็นที่เกิดปัญหาต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดเก็บสถิติการใช้งบประมาณการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ
การจัดเก็บสถิติการใช้งบประมาณการจัดซื้อพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้
ในระบบบัญชี 3 มิติ รวบรวมข้อมูลการทางาน ข้อมูลการใช้งบประมาณ ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อ
ไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจาปี และเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุของสานักวิทยบริการฯ ในปี ต่อๆ ไป โดยมีขั้นกระบวนการและ
ขั้นตอนดังนี้
8.1 การพิ ม พ์ ร ายงานสรุ ป การใช้ ง บประมาณการจั ด ซื้ อ พั ส ดุ โ ดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
งบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ ตามขั้นตอนการเข้าระบบโดยคลิกเลือกเมนู “ทะเบียนคุม
งบประมาณ” ดังภาพที่ 2.134

1

ภาพที่ 2.134 หน้าจอการทางานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
8.2 ดาเนินการใส่รหัสหน่วยงาน (Login Name) ใส่รหัสประจาตัวผู้ใช้ (User Name)
และ Password รหัสหน่วยงาน เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบรหัสผ่าน/การควบคุมงบประมาณ จากนั้น
คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบการทางาน ขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบบัญชี
3 มิติ ดังภาพที่ 2.135
2
3

ภาพที่ 2.135 หน้าจอการเข้าตรวจสอบรหัสผ่าน/การควบคุมงบประมาณ
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8.3 เข้ า สู่ ห น้ า จอทะเบี ย นคุ ม งบประมาณรายจ่ า ย/แผนงาน คลิ ก เลื อ กปี ง บประมาณ
ค้นจากวันที่ /รหัสกิจกรรม/เลขที่ใบสาคัญ คลิกค้นหากิจรรมที่จะสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ คลิก
รายการเบิกจ่าย ดังภาพที่ 2.136

4

5

6

7

8

ภาพที่ 2.136 เข้าสู่หน้าจอทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย/แผนงาน
8.4 เข้าสู่เมนูพิมพ์รายการเบิกจ่ายงบประมาณสานักวิทยบริการฯ สามารถคลิกเลือกพิมพ์
แยกดูรายละเอียดการเบิกในแต่ละโครงการและกิจกรรม เช่นการแยกหมวดรายจ่าย /แผ่น พิมพ์ทุกม
หมวด แยกหมวดรายจ่าย/แผ่น พิมพ์เฉพาะหมวด และทุกหมวดรายจ่าย ต่อเนื่องทั้งโครงการและ
กิจกรรม โดยจะพิมพ์ ทั้งปีงบประมาณ หรื อจะแยกพิม พ์เฉพาะเดือน ในหน้าหน้าจอทะเบียนคุ ม
งบประมาณรายจ่าย จะแสดงประเภทของเงิน แผนงาน หน่วยงาน กองทุนยุ ทธศาสตร์ กิจกรรม
ยอดเงินอนุมัติ หมวดเงิน ยอดหมวดเงิน ยอดเงินคงเหลือก่อนผูกพัน ยอดการเบิกจ่ายครั้งนี้ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อมูล ภาพที่ 2.137
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9

10

11

ภาพที่ 2.137 หน้าจอพิมพ์รายการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.4 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักสรุปการเบิกจ่าย และพิมพ์รายละเอียดการเบิกจ่าย โดย
แยกออกเป็นหมวดเงินแต่ละโครงการและกิจกรรมมี มียอดการใช้งบประมาณแต่ละหมวดเงิน และ
ยอดเงินคงเหลือที่มีการตั้งเบิกผ่านระบบ 3 มิติ คลิกที่ปุ่ม
ภาพที่ 2.138

12

ภาพที่ 2.138 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักสรุปการเบิกจ่าย
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8.5 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักสรุปการเบิกจ่าย คลิกที่ปุ่ม

ดังภาพที่ 2.139

13

ภาพที่ 2.139 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักสรุปการเบิกจ่าย
8.6 ระบบเข้าสู่หน้าจอหลักสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของสานักวิทย
บริการฯ รายละเอียดการเบิกจ่ายทั้งหมดทุกโครงการและกิจกรรม สรุป งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแต่
ละโครงการและกิจกรรมยอดรวมสุทธิทั้งหมดที่ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย
ทั้งหมด งบประมาณคงเหลือใช้ไปคิดเป็น (%) การใช้ คลิกที่
ดังภาพที่ 2.140
15

ภาพที่ 2.140 ระบบเข้าสู่หน้าจอหลักสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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8.7 การทาผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตามไตรมาส ประจาปี
งบประมาณ 4 ไตรมาส จัดทาบันทึกข้อความเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผนงานของของ
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 2.141

ภาพที่ 2.141 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาส
8.8 การจัดเก็บทาสาเนารวบรวมข้อมูลเอกสารขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณรายได้ ในระบบบัญชี 3 มิติ และขออนุญาตจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบรายได้ ใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ทุกขั้นตอน ที่มีการลงนามในทุก ส่วน แยกเป็นโครงการและ
กิจกรรมประจาปีงบประมาณ
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8.9 การจัดทาบัญชีควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของบุคลากรภายในสานักวิทย
บริการฯ โดยการจ่ายวัสดุตามรายการที่บุคลากรขอเบิก ให้ผู้ขอเบิกรับวัสดุและตรวจนับวัสดุ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ
ครุภัณฑ์ ตามปีงบประมาณ ของสานักวิทยบริการฯ โดยระบุรายการหรือชนิดของวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ปริมาณที่ใช้ ดังภาพที่ 2.142 หน้า1 และหน้า2

ภาพที่ 2.142 หน้า 1 และหน้า 2 สมุดควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์
ปัญหา แนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะ สรุปรายงานผลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัด เป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ
สรุปรายงานผลตามไตรมาส และสรุป การเบิกจ่ ายพัส ดุ ของสานักวิท ยบริก ารฯ ควรจัดเก็ บ แยก
ประเภทโฟลเดอร์แฟ้มข้อมูลที่เอาไว้บรรจุไฟล์ในคอมพิวเตอร์จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลที่บุคลากร ของ
สานักวิทยบริการฯ สามารถให้บริการในการใช้ข้อมูลภายใน Google ไดรฟ์ร่วมกันได้ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นหาเข้าถึงข้อมูลได้ทันที
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