แบบประเมินค่ างานตําแหน่ งประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
1. ตําแหน่งเลขที่ ......
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชํานาญการ
2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ ....
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่กําหนดโดย ก.บ.ม.
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2557 ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตํา แหน่ ง เจ้า หน้า ที่บ ริห ารงานทั่ว ไปปฏิบัติก าร
ไว้ ดังนี้
ปฏิ บ ัติ ง านในฐานะผูป้ ฏิ บ ัติ ง านระดับ ต้น ที่
ต้อ งใช้ค วามรู ้ ความสามารถทางวิ ช าการ ในการ
ทํางานปฏิ บ ัติ งานเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การภายใน
สํานักงานหรื อการบริ หารงานทัว่ ไป ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิ บ ัติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี้

ตําแหน่ งใหม่
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ .......
ตําแหน่ ง เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ระดับชํานาญการ
ตามมาตรฐานกําหนดตํ าแหน่ ง ที่ กําหนดโดย ก.บ.ม.
เมื่ อวันที่ 12 พ.ค. 2557 ได้ ระบุหน้ าที่ความรั บผิด ชอบ
ของตําแหน่ งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไปชํ านาญการไว้
ดังนี้
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญงาน ทัก ษะและ
ประสบการณ์ สู งในงานด้ า นการบริ หารงานทั่ ว ไป
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งทํ า การศึ ก ษา ค้ น คว้า วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ หรื อวิจยั เพื่อการปฏิบตั ิงานหรื อพัฒนางาน
หรื อแก้ไ ขปั ญหา ในงานที่ มี ยุ่ ง ยาก และมี ข อบเขต
กว้างขวาง และปฏิ บ ัติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด้รับ มอบหมาย
หรื อ
ปฏิ บ ัติ งานในฐานะหั ว หน้างาน มี ห น้าที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านด้า น
บริ ห ารงาน ทั่ ว ไป ที่ มี ขอบ เขตเนื้ อห าของงาน
หลากหลาย และมีข้ นั ตอนการทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่ อ นข้ า งมาก โดยกํ า หน ดแนวทางการทํ า งาน ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้งานที่ได้รับผิดชอบสําเร็ จตาม

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม

1. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไปใน
สํานักงาน เช่น งานธุรการ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
บริ หารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งาน
สัญญา เป็ นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ใน
หน่วยงาน
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุ ปรายงาน
เพื่อสนับสนุนการบริ หารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล งานบริ หารงบประมาณ งาน
บริ หารแผนปฏิบตั ิราชการ งานบริ หารอาคารสถานที่
งานสัญญาต่างๆ เป็ นต้น
(3) ปฏิบตั ิงานเลขานุการ เช่น ร่ างโต้ตอบ
หนังสื อ แปลเอกสาร เตรี ยมเรื่ องและเตรี ยมการสําหรับ
การประชุม บันทึกเรื่ องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการ
ประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดําเนินงานประชุม
และการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องสําเร็ จลุล่วงด้วยความ
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ
(4) ให้บริ การวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
คําปรึ กษา แนะนํา ในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นกั ศึกษาที่มาฝึ กปฏิบตั ิงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตําแหน่ งใหม่
วัต ถุ ป ระสงค์ และปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไปในสํานักงาน เช่น งาน
ธุรการ งานบริ หารทรัพยากรบุคคล งานบริ หาร
แผนปฏิบตั ิราชการ งานจัดระบบงาน งานบริ หาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
บริ หารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบ
แบบแผน งานสัญญา เป็ นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น
มีประสิ ทธิภาพ
(2) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงาน
เลขานุการที่ยากและต้องใช้ความชํานาญ เช่น งาน
โต้ตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม
งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ งานบันทึกเรื่ อง
เสนอที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและรายงาน
อื่นๆ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม เพื่อให้
การดําเนินการประชุมและการปฏิบตั ิงานอื่นที่
เกี่ยวข้องสําเร็ จลุล่วงด้วยความเรี ยบร้อย มี
ประสิ ทธิภาพ
(3) ช่วยวางแผน และติดตามงานใน
สํานักงาน เพือ่ ให้สามารถบริ หารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาํ หนด
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม

ตําแหน่ งใหม่
และเกิดความร่ วมมือ
(5) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อวิจยั ด้านการบริ หารงาน
ทัว่ ไป จัดทําเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ ผลงานทางด้านการ
บริ หารงานทัว่ ไป เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
(6) ให้บริ การวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึ กอบรม เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานบริ หารงานทัว่ ไป ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา ตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิ ทธิภาพ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบตั ิงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องทํา
หน้าที่กาํ หนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาํ หนด

2. ด้ านการวางแผน
2. ด้ านการวางแผน
ร่ วมกําหนดนโยบาย แผนงานของหน่วยงานที่
วางแผนการทํางานที่ รับ ผิด ชอบ ร่ ว มวางแผน
สั ง กั ด วางแผนหรื อร่ วมวางแผนการทํ า งานตาม
การทํา งานของหน่ ว ยงานหรื อ โครงการเพื่ อ ให้ ก าร
แผนงานหรื อโครงการของหน่ ายงาน แก้ไขปั ญหาใน
ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาํ หนด
การปฏิ บ ั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ นงานบรรลุ ต าม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาํ หนด

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
3. ด้ านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่ วมกันระหว่างทีมงาน
หรื อหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่ วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้
(2) ชี้ แจงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล
ข้อ เท็จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ
สร้ างความเข้าใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการดําเนิ น งาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้ านการบริการ
(1) ให้ ค ํา ปรึ ก ษา แนะนํ า เบื้ อ งต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู ้ ทางด้านการบริ หารทัว่ ไป รวมทั้งตอบ
ปั ญ หาและชี้ แจงเรื่ องต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่
เพื่ อ ให้ผูร้ ั บ บริ ก ารได้รับ ทราบข้อมู ล ความรู ้ ต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริ การข้อมูล
ทางวิ ช าการ เกี่ ย วกับ ด้านบริ ห ารงานทั่ว ไป เพื่ อ ให้
บุ ค ลากรทั้งภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน นัก ศึ ก ษา
ตลอดจนผูร้ ับบริ การ ได้ทราบข้อมูลและความรู ้ต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุ นภารกิ จของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตําแหน่ งใหม่
3. ด้ านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาท
ในการให้ความเห็ นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิ ก
ในทีมงาน หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้
(2) ให้ขอ้ คิ ด เห็ น และคําแนะนําเบื้ องต้น แก่
สมาชิ ก ในที ม งาน หรื อบุ ค คล หรื อหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือในการ
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้ านการบริการ
(1) ให้ ค ํา ปรึ กษา แนะนํ า นิ เทศ ฝึ กอบรม
ถ่ า ยทอดความรู ้ ทางด้า นการบริ ห ารงานทั่ว ไปแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นักศึกษา ผูร้ ับบริ การทั้งภายในและ
ภายนอกหน่ วยงาน รวมทั้งตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่ อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ
และสามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง
(2) พัฒ นาข้อ มู ล จัด ทําเอกสารวิ ช าการ สื่ อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริ การวิชาการด้านการบริ หารงาน
ทัว่ ไปที่ซบั ซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ ....
ตําแหน่ ง เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ระดับ ปฏิบัติการ
ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย มีดังนี้
2.2.1 รับผิดชอบ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงาน
การจัดทําคําของบประมาณลงทุนประจําปี เพื่อใช้ในการ
ของบลงลงทุนค่าครุ ภณ
ั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง (เป็ นงานด้ าน
การปฏิบตั ิการ ด้ านการวางแผน ด้ านการประสานงาน
และด้ านการบริ การ ของระดับชํานาญการ) โดยมีข้นั ตอน
การปฏิบตั ิงาน ดังน้ ี
1) การดําเนินงาน
เริ่ มต้น
รับนโยบายเกี่ยวกับการของบลงทุนประจําปี งบประมาณ

ประสานงานกับสาขาวิชาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลการของบลงทุนจากสาขาวิชาฯ

จัดเรี ยงลําดับความสําคัญ/จําเป็ น
No
ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร

Yes

จัดทําหนังสื อส่ งเอกสารไปยังกองนโยบายและแผน

นําเสนอหัวหน้างานและคณบดี

สิ้ นสุ ด

ตําแหน่ งใหม่

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2.2 จัดทําและรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําแผน
บริ หารความเสี่ ยง ของหน่วยงาน (เป็ นงานด้ านการ
ปฏิบัติการ ด้ านการวางแผน และด้ านการบริ การ ของ
ระดับชํานาญการ) โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การดําเนินงาน

เริ่ มต้น
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง แบบติดตาม
การบริ หารความเสี่ ยงในงวดก่อน และรายงานการควบคุมภายใน

จัดทําร่ างแผนบริ หารความเสี่ ยง/การควบคุมภายใน

นําเสนอหัวหน้างานและคณบดี
No
ข้อเสนอแนะจาก

ปรับปรุ งข้อมูลตาม

ผูบ้ ริ หาร

ข้อเสนอแนะของ
ผูบ้ ริ หาร
Yes

จัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง/
รายงานคณบดี

จัดทําหนังสื อนําส่ งกอง
นโยบายแลแผน

สิ้ นสุ ด

ตําแหน่ งใหม่

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2.3 จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ของหน่วยงาน
(เป็ นงานด้ านการปฏิบัติการ ด้ านการวางแผน ด้ านการ
ประสานงาน และด้ านการบริ การ ของระดับชํานาญ
การ) โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การดําเนินงาน
เริ่ มต้น
รับนโยบาย ศึกษา และทําความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ของหน่วยงาน /
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการ

จัดทําร่ างแผนปฏิบตั ิราชการ ของหน่วยงาน โดยแยกแต่ละสาวิชา / จัดทํา
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ

นําเสนอหัวหน้างานและคณบดี
No
ข้อเสนอแนะจาก

ปรับปรุ งข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของ

ผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ ริ หาร
Yes

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
No

ปรับปรุ งข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ

ข้อเสนอแนะจาก

กรรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

Yes

จัดทําแผน/รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด
สิ้ นสุ ด

ตําแหน่ งใหม่

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2.4 รับผิดชอบ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานการ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (เป็ นงานด้ านการ
ปฏิบัติการ ด้ านการประสานงาน และด้ านการบริ การ
ของระดับชํานาญการ) โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การดําเนินงาน
เริ่ มต้น
รับคําขอซื้ อ/จ้างจากสาขาวิชา/ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ติดต่อประสานงานกับห้าง/ ร้าน /บริ ษทั /ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

เสนอขออนุมตั ิจากหัวหน้างบประมาณ
No
ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุ งข้อมูลตาม

จากหัวหน้า

ข้อเสนอแนะของหัวหน้า

งบประมาณ

งบประมาณ

Yes

เข้าระบบ MIS (การจัดซื้ อจัดจ้าง)/จัดทําใบขอซื้ อ/จ้าง
No

ปรับปรุ งข้อมูลตาม

หัวหน้างาน/คณบดี

ข้อเสนอแนะของหัวหน้า

พิจารณา

งบประมาณ

Yes

เข้าระบบ MIS จัดทําใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง
No

ข้อเสนอแนะของคณะ

หัวหน้างาน/
คณบดีพิจารณา

กรรรมการฯ
Yes

ต่อ

ปรับปรุ งข้อมูลตาม

ตําแหน่ งใหม่

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2.4 (ต่อ)

ตําแหน่ งใหม่

ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง และรับใบส่ งของ/ส่ งมอบงาน

เสนอคณะกรรมการตรวจรับ
No
ข้อเสนอแนะจาก

ปรับปรุ งข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการ

กรรมการฯ

Yes

จัดทําหนังสื อขออนุมตั ิเบิกจ่าย
นําเสนอหัวหน้า/คณบดี/ผูเ้ กี่ยวข้อง
No

ข้อเสนอแนะจาก

ปรับปรุ งข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของ

ผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ ริ หาร

Yes

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ลงทะเบียนคุมการจัดส่ งเอกสารให้การงานการเงิน
มหาวิทยาลัยฯ

No

ปรับปรุ งข้อมูลตาม

ข้อเสนอแนะจาก

ข้อเสนอแนะงาน

การเงิน

การเงินมหาวิทยาลัยฯ
Yes

สําเนาเอกสาร/ส่ งเอกสารงานการเงิน/รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

สิ้ นสุ ด

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2.5 รับผิดชอบ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา (เป็ นงานด้ านการ
ปฏิบัติการ ด้ านการประสานงาน และด้ านการบริ การ
ของระดับชํานาญการ) โดยมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) การดําเนินงาน
เริ่ มต้น
รับนโยบาย/การจัดสรรงบประมาณลงทุนและรายงานคณบดี,ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
จัดทําบันทึกขออนุญาตจัดซื้ อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาจัดทําคําสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ/หนังสื อเวียนคําสัง่
เสนอหัวหน้างาน/คณบดีอนุมตั ิ

จัดทําประกาศ/ส่ งประกาศ ผ่านระบบ e-GP
รับซอง/ส่ งซองรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
จัดประชุมคณะกรรมการสอบราคาเปิ ดซอง
รายงานผลให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

คณะกรรมการ
สอบราคาพิจารณา

และเสนอคณบดี
ขออนุญาต

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ดําเนินการใหม่

รายงานผล/จัดทําประกาศ และจัดทําหนังสื อแจ้งทําสัญญา

ต่อ

ตําแหน่ งใหม่

2. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตําแหน่ ง
ตําแหน่ งเดิม
2.2.5 (ต่อ)
เสนอคณบดีลงนาม
จัดทําเอกสารประกอบการทําสัญญาซื้ อ/จ้าง
จัดส่ งสําเนาการทําสัญญาให้กบั คณะกรรมการ/
ผูค้ วบคุมงาน
เข้าระบบ MIS (การจัดซื้ อจัดจ้าง)/จัดทําใบขอซื้ อ/จ้าง
จัดทําหนังสื อตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ไม่อนุมตั ิ

คณะกรรมการ
ตรวจพิจารณา

ปรับปรุ งข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

อนุมตั ิ

จัดทําเอกสารขออนุมตั ิเบิกจ่าย
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ลงทะเบียนคุมการจัดส่ งเอกสารให้การงานการเงิน
มหาวิทยาลัยฯ

No

ปรับปรุ งข้อมูลตาม

ข้อเสนอแนะจาก

ข้อเสนอแนะงาน

การเงิน

การเงินมหาวิทยาลัยฯ
Yes

สําเนาเอกสาร/ส่ งเอกสารงานการเงิน/รายงานผลให้คณบดีทราบ

สิ้ นสุ ด

ตําแหน่ งใหม่

3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้ อนของงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง เลขที่ ....
งานใหม่ของตําแหน่ง เลขที่ ....
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตํ า แหน่ งเจ้ า หน้ า ที่ บริ หารงานทั่ ว ไป (งาน พั ส ดุ )
(งานพัสดุ) ตามที่ได้รับมอบหมายข้างต้น
ในระดับชํานาญการ โดยงานที่ปฏิบตั ิจะมี
(1) มีคุณภาพของงาน
(1) มีคุณภาพของงาน
(2) มีความยุง่ ยากซับซ้อน
(2) มีความยุง่ ยากซับซ้อน
(3) มีการกํากับตรวจสอบ และ
(3) มีการกํากับตรวจสอบ และ
(4) มีการตัดสิ นใจ
(4) มีการตัดสิ นใจ
ในการปฏิบตั ิของแต่ละชิ้นงาน ดังนี้
ในการปฏิบตั ิของแต่ละชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
ชิ้นงาน : การจัดทําคําของบประมาณลงทุน (ครุภัณฑ์ ชิ้นงาน : การจัดทําคําของบประมาณลงทุน (ครุ ภัณ ฑ์
สิ่ งก่อสร้ าง) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สิ่ งก่ อสร้ าง) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การปฏิบัติง าน : รั บผิดชอบจัด ทําคําของบประมาณ
ลงทุ น ประจํา ปี เพื่ อ ใช้ ใ นการของบลงลงทุ น ค่ า
ครุ ภณ
ั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ค่ อนข้ าง
ยุ่งยากซับซ้ อน) จัดทําร่ างข้อมูล รายการครุ ภณ
ั ฑ์
สิ่ งก่อสร้าง แบบรายงานข้อมูลการของบลงทุน
ครุ ภณ
ั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง ในปี งบประมาณงวดก่อน
(วิธีดาํ เนินการมีรายละเอียดที่ค่อนข้ างยุ่งยากและ
ซับซ้ อน, ตัดสิ นใจ) เพื่อเตรี ยมประชุมร่ วมกับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรื อคณะกรรมการผูเ้ กี่ยวข้อง ช่วย
ให้ขอ้ มูลประกอบการร่ วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และ
สรุ ปข้อมูล (คุณภาพ) จากนั้นนําเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา และจัดส่ งแผน หรื อรายงาน
ให้แก่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยได้ทนั ตาม
รอบเวลาที่กาํ หนด (คุณภาพ)

การปฏิบัติ : รับผิดชอบจัดทําคําของบประมาณลงทุน
ประจํา ปี เพื่ อ ใช้ ใ นการของบลงลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
สิ่ งก่อสร้าง ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูป้ ฏิ บ ัติ ได้ด าํ เนิ น การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมู ล (เป็ นงานที่ ย่ ุงยากต้ อ งประยุก ต์ ใ ช้ ความรู้ ) ใน
การจัดทํางบประมาณลงทุนค่าครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ่ งก่อสร้าง
ทั้งในปี งบประมาณที่ ผ่านมาและที่ จะตั้งใหม่ จํานวน
12 สาขาวิชา 1 สํานัก / หน่ วยงาน ด้วยการปรับปรุ ง
วิธีการทํางานให้เร็ วขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา (ริ เริ่ มปรั บเปลีย่ น
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติงาน) การจัด ทํางบลงทุ น ตามแผนงาน/
เสนอหัวหน้าสํานักงาน และคณบดีตรวจสอบในเรื่ องที่
สําคัญเป็ นระยะ (การกํากับตรวจสอบ)
สําหรับงบประมาณลงทุนที่เป็ นเงินค่าสิ่ งก่อสร้าง จะต้อง
มีพ้ืนที่ที่จะขอใช้ในการก่อสร้าง จึงได้จดั ประชุมการจัดทําคํา
ของบประมาณลงทุน เพื่อลําดับความสําคัญและหาแนวทางใน
การใช้พ้ืนที่ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ (แสดงการ
ตัดสิ นใจ) ผลการปฏิ บ ัติงาน งานมี ความถูกต้อง และทันเวลา
ผู ้บริ หารมี ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งาน (แสดงถึ งงานมี
คุณภาพ)

3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้ อนของงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ชิ้นงาน : จัดทําและรายงานผลการดําเนินงาน จัดทํา ชิ้นงาน : จัดทําและรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําแผน
แผนบริ หารความเสี่ ยง ของหน่วยงาน
บริ หารความเสี่ ยง ของหน่วยงาน
ภาระงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากความรับผิดชอบ ดูแล และ
การปฏิบตั ิงาน : รับผิดชอบจัดทําแผนบริ หาร
จัดทําแผนบริหารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ ยง และรายงานผลการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาและทําความเข้าใจ การปฏิบตั ิงาน : รับผิดชอบจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ค่ อนข้ างยุ่งยากซับซ้ อน) จัดทําร่ าง และรายงานผลการดําเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
แผนบริ หารความเสี่ ยง แบบติดตามการบริ หารความ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ได้ด าํ เนิ น การรวบรวมและวิเคราะห์
เสี่ ยงในงวดก่อน รายงานการควบคุมภายใน
ข้อมู ล (เป็ นงานที่ ย่ ุงยากต้ อ งประยุก ต์ ใ ช้ ความรู้ ) ใน
(วิธีดาํ เนินการมีรายละเอียดที่ค่อนข้ างยุ่งยากและ
การจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงในปี งบประมาณ ที่ผา่ น
ซับซ้ อน, ตัดสิ นใจ) เพื่อเตรี ยมประชุมร่ วมกับบุคลากร มาและที่จะตั้งใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชา
ภายในหน่วยงาน หรื อคณะกรรมการผูเ้ กี่ยวข้อง ช่วย จํานวน 12 สาขาวิชา 1 สํานัก / หน่ วยงาน ด้วยการ
ให้ขอ้ มูลประกอบการร่ วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และ ปรับปรุ งวิธีการทํางานให้เร็ วขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา โดยการ
สรุ ปข้อมูล (คุณภาพ) จากนั้นนําเสนอต่อผูบ้ ริ หาร นําความเชื่ อ มโยงตามยุท ธศาสตร์ ข องคณะฯ (ริ เริ่ ม
หน่วยงานเพื่อพิจารณา และจัดส่ งแผน หรื อรายงาน ปรั บ เปลี่ยนวิ ธีก ารปฏิ บั ติงาน) จัด ทําร่ างแผนบริ ห าร
ให้แก่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยได้ทนั ตาม ความเสี่ ยงประจําปี งบประมาณที่กาํ ลังทําเสนอหัวหน้า
รอบเวลาที่กาํ หนด (คุณภาพ)
งาน และคณบดี ต รวจสอบในเรื่ อ งที่ สําคัญ เป็ นระยะ
(การกํากับตรวจสอบ)
สําหรับแผนบริ หารความเสี่ ยงในปี งบประมาณ
ที่ผ่านยังดําเนิ นการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ เนื่ องจากยัง
คงเหลือโครงการที่ตอ้ งจัดในช่วงต้นปี งบประมาณใหม่
จึ ง ได้ ท ํ า การยกมาไว้ใ นแผนบริ หารความเสี่ ยงใน
ปี งบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารดําเนิ น งานโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ (แสดงการตัดสิ นใจ) ผลการปฏิบตั ิงาน
งานมี ค วามถู ก ต้อ ง และทัน เวลา ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามพึ ง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน (แสดงถึงงานมีคุณภาพ)

3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้ อนของงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ชิ้นงาน : จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชิ้นงาน : จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาระงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากความรับผิดชอบ ดูแล และ
การปฏิบตั ิงาน : รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ การประสานงาน จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ดังนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาและทําความเข้าใจ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ค่ อนข้ างยุ่งยากซับซ้ อน) จัดทําร่ าง การปฏิบตั ิงาน : รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
แผนปฏิบตั ิราชการ แบบติดตามการรายงานผลตาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
แผนปฏิบตั ิราชการในงวดก่อน การรายงานผลการใช้
ผูป้ ฏิ บ ัติ ได้ด าํ เนิ น การรวบรวมและวิ เคราะห์
จ่ายงบประมาณ (วิธีดาํ เนินการมีรายละเอียดที่ค่อนข้ าง ข้อมู ล (เป็ นงานที่ ย่ ุงยากต้ อ งประยุก ต์ ใ ช้ ความรู้ ) ใน
ยุ่งยากและซับซ้ อน, ตัดสิ นใจ) เพื่อเตรี ยมประชุม
การจัดทํางบประมาณทั้งในปี งบประมาณ ที่ผา่ นมาและ
ร่ วมกับบุคลากรภายในหน่วยงาน หรื อคณะกรรมการ ที่ จะตั้ งให ม่ จํ า น วน 12 สาขาวิ ช า 1 สํ า นั ก /
ผูเ้ กี่ยวข้อง ช่วยให้ขอ้ มูลประกอบการร่ วมกันวิเคราะห์ หน่ วยงาน ด้วยการปรับปรุ งวิธีการทํางานให้เร็ วขึ้นกว่า
ทบทวน และสรุ ปข้อมูล (คุณภาพ) จากนั้นนําเสนอ ปี ที่ ผ่ า นมา (ริ เริ่ มปรั บเปลี่ ย นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งาน)
ต่อผูบ้ ริ หารหน่วยงานเพื่อพิจารณา และจัดส่ งแผน
งบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการที่กาํ ลังทําได้เสนอ
หรื อรายงานให้แก่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย หัวหน้างาน และคณบดี ตรวจสอบในเรื่ องที่สําคัญเป็ น
ได้ทนั ตามรอบเวลาที่กาํ หนด (คุณภาพ)
ระยะ (การกํากับตรวจสอบ)
สําหรับงบประมาณที่เป็ นเงินค่าใช้สอยในการ
จัดกิจกรรมของฝ่ ายกิจการนักศึกษายังไม่หมด เนื่องจาก
ยังคงเหลื อโครงการที่ ตอ้ งจัด ในช่ วงต้น ปี งบประมาณ
ใหม่ จึงได้ทาํ การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี ไว้ เพื่อให้
การดําเนิ นงานโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ (แสดงการ
ตัดสิ นใจ) ผลการปฏิบตั ิงาน งานมี ความถูกต้อง และ
ทัน เวลา ผู บ้ ริ ห ารมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
(แสดงถึงงานมีคุณภาพ)

3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้ อนของงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งานเดิม

งานใหม่

ชิ้นงาน : รับผิดชอบ ดูแล และสนับสนุนการจัดซื้อ/จัด ภาระงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากความรับผิดชอบ ดูแล
และสนับสนุนการจัดทํางานด้ านพัสดุ เพื่อพัฒ นาและ
จ้ างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา
บริหารจัดการสํ านักงานคณบดี การจัดการเรียนการ
การปฏิบตั ิ : รับผิดชอบงานการจัดทําการจัดซื้อจัดจ้าง สอนและการวิจัย ดังนี้
โดยวิธีตกลงราคา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การปฏิบตั ิ : รับคําขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้างจาก
ศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ค่ อนข้ าง
สาขาวิชา /ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อทําการ การตรวจสอบ
ยุ่งยากซับซ้ อน) ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ และ งบประมาณ (ตรวจสอบว่ามีงบประมาณตามที่ขอ
ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง การรายงานผลการใช้จ่าย
เพียงพอหรื อไม่) รวบรวม ตรวจสอบรายการพัสดุ
งบประมาณ (วิธีดาํ เนินการมีรายละเอียดที่ค่อนข้ าง
(ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะซื้อ ว่าสามารถซื้อโดยวิธี
ยุ่งยากและซับซ้ อน, ตัดสิ นใจ) เพื่อเตรี ยมการจัดหา การ ตกลงราคาได้หรื อไม่ ซึ่งต้องถูกต้องตามระเบียบ
สื บราคาร้านค้า ในการตกลงราคา ช่วยให้ขอ้ มูล
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ) (แสดงถึงความ
ประกอบการร่ วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และสรุ ปข้อมูล ยุ่งยากซับซ้ อน) การจัดหา การสื บราคา การคัดเลือก
(คุณภาพ) จากนั้นนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารหน่วยงานเพื่อ ผูข้ าย (การสื บหาข้อมูลพัสดุ/ผูร้ ับจ้าง หาข้อมูลราคา
พิจารณา และจัดทําเอกสารการขออนุมตั ิเบิกจ่ายส่ ง
พัสดุ/ราคาค่าจ้าง จากการตรวจสอบจากราคา
การเงิน กองคลังได้ทนั ตามรอบเวลาที่กาํ หนด
มาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ การสื บราคาจากร้านค้า/
(คุณภาพ)
ผูป้ ระกอบการในปั จจุบนั การต่อรองราคากับผูข้ าย/
ผูร้ ับจ้าง การคัดเลือกผูข้ ายที่ให้ราคาประหยัด และ
คุม้ ค่า ตรงตามวัตถุประสงค์) (แสดงถึงการตัดสิ นใจ)
การขออนุญาต/ขออนุมตั ิ ใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง จําแนกตามคณะ/สาขาวิชา รวม
จํานวนหน่วยงานย่อยในการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
จํานวน 12 หน่วยงานย่อยในคณะฯ ซึ่งในการ
ดําเนินการ (หลากหลาย) โดยเสนอวิธีจดั ทําการขอใช้
งบประมาณ ซึ่งทําเป็ นหนังสื อขออนุญาตเบิกค่าวัสดุ /
ตอบแทน/ใช้สอย โดยออกแบบ แบบฟอร์มที่จดั ทํา
ขึ้นจากโปรแกรมสํานักงาน (Word) เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน (การกําหนดหรื อ
ปรั บเปลีย่ นแนวทาง การปฏิบัติงาน) การจัดทําใบขอ

อนุญาตซื้อ/จ้างในระบบ สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(MIS) โดยการบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ขอซื้อ/ขอจ้าง
ทําให้งานการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบ
งบประมาณที่มีอยูเ่ ดิม และการขอใช้งบประมาณใหม่
การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอซื้อ ขอจ้าง ซึ่ง
ประกอบด้วย วันที่ที่ขอซื้อ ขอจ้าง เรื่ องที่จะ
ดําเนินการ การลงลายมือชื่อของผูข้ อซื้อ จํานวนวัสดุ/
ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ขอซื้อ ตามแผนงาน/โครงการที่ดาํ เนินการ
เสร็ จแล้ว ได้เสนอผ่านประธานสาขาวิชา, หัวหน้า
สํานักงาน และคณบดีลงนามเพื่ออนุมตั ิตามลําดับ ตรวจสอบ
ในเรื่ องที่สาํ คัญ (การกํากับตรวจสอบ)
หากไม่อนุมตั ิ หรื อให้มีการแก้ไข ให้กลับไปดําเนินการใหม่
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการจัดทํา การ
จัดซื้อจัดจ้างที่งบประมาณมีไม่เพียงพอ/เบิกงบผิด
ประเภทของบางสาขาวิชาในภาพรวมทั้งคณะฯ
(แสดงการตัดสิ นใจ) จัดทําใบสัง่ ซื้อ/จ้าง ในระบบ
MIS เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุนาม การตรวจรับ
พัสดุ/การตรวจการจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบฯ)
บันทึกการตรวจรับ/ตรวจการจ้างในระบบ MIS
กรณี ส่งมอบล่าช้ากว่ากําหนด จัดทําหนังสื อสงวน
สิ ทธิ์ค่าปรับและแจ้งค่าปรับ จัดทําหนังสื อขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายในระบบ MIS รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
การเบิกจ่าย เพื่อทําชุดเบิกจ่าย ลงทะเบียนคุมการ
จัดส่ งเอกสาร และส่ งเอกสารให้กองคลัง กรณี การ
จัดซื้อ จัดจ้างวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต้อง
เข้าระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ก่อนนําส่ งกองคลัง
ผลการปฏิบตั ิงานมีความถูกต้อง ประหยัด และทันเวลา
และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู ้ ริ หารรับทราบผูบ้ ริ หาร/
ผูร้ ับบริ การ มีความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงาน (แสดงถึงงานมี
คุณภาพ)

3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้ อนของงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
งานเดิม

งานใหม่

ชิ้นงาน : รับผิดชอบ ดูแล และสนับสนุนการจัดซื้อ/จัด ภาระงานที่ เปลี่ย นแปลงจากความรั บผิ ด ชอบ ดู แล
และสนับสนุนการจัดทํางานด้ านพัสดุ เพื่อพัฒ นาและ
จ้ างพัสดุ โดยวิธีสอบราคา
บริ หารจัด การสํ านักงานคณบดี การจัด การเรี ย นการ
การปฏิบตั ิ : รับผิดชอบงานการจัดทําการจัดซื้อจัดจ้าง สอนและการวิจัย ดังนี้
โดยวิธีสอบราคา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดํา เนิ นการรวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ และ
ศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ค่ อนข้ าง
สังเคราะห์ การกําหนดคุ ณ ลักษณะรายละเอี ยดของ
ยุ่งยากซับซ้ อน) ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ และ พัสดุที่ตอ้ งการซื้ อและจํานวนที่ตอ้ งการ หรื อแบบรู ป
รายการละเอียดและปริ มาณงานที่ตอ้ งการจ้าง (แสดง
ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง การรายงานผลการใช้จ่าย
ถึ ง ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อน) ในกรณี ที่ จ ํา เป็ นต้ อ งดู
งบประมาณ (วิธีดาํ เนินการมีรายละเอียดที่ค่อนข้ าง
ยุ่งยากและซับซ้ อน, ตัดสิ นใจ) เพื่อเตรี ยมการจัดหา การ สถานที่ หรื อชี้ แจงรายละเอี ยดเพิ่มเติ มประกอบ ให้
สื บราคาร้านค้า ในการตกลงราคา ช่วยให้ขอ้ มูล
กํ า ห น ด ส ถ า น ที่ วั น เว ล า ที่ นั ด ห ม า ย ไ ว้
ประกอบการร่ วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และสรุ ปข้อมูล ด้ว ย ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องผู เ้ ข้า เสนอราคาซึ่ ง
(คุณภาพ) จากนั้นนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารหน่วยงานเพื่อ จะต้อ งมี อ าชี พ ขายหรื อ รั บ จ้าง (โดยให้ ผูเ้ สนอราคา
พิจารณา และจัดทําเอกสารการขออนุมตั ิเบิกจ่ายส่ ง
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย) ในกรณี จาํ เป็ นให้ระบุผู ้
การเงิน กองคลังได้ทนั ตามรอบเวลาที่กาํ หนด
เข้าเสนอราคา ส่ งตัว อย่างแคตตาล๊อ ก หรื อ แบบรู ป
(คุณภาพ)
และรายการละเอี ย ดไปพร้ อ มกับ ใบเสนอราคา ถ้า
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารตรวจทดลอง ให้ ก ํา หนดจํา นวน
ตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลองและเหลือไว้สาํ หรับ
การทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีขอ้ กําหนดไว้ดว้ ยว่าทาง
ราชการไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้น
จากการทดสอบตัว อย่างนั้น สถานที่ ติ ด ต่ อ เกี่ ย วกับ
แบบรู ป รายการละเอี ย ด ในกรณี ที่ มี ก ารขายให้ ระบุ
ราคาขายไว้ดว้ ย ข้อกําหนดให้ผูเ้ ข้าเสนอราคาเสนอ
ราคารวมทั้ง สิ้ น และราคาต่ อ หน่ ว ยหรื อ ต่ อ รายการ
พร้ อมทั้งระบุ ห ลัก เกณฑ์โ ดยชัด เจนว่า จะพิ จารณา
ราคารวมหรื อราคาต่อหน่วยหรื อต่อรายการ ในกรณี ที่
ไม่ได้กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคา
รวม แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ดว้ ยว่าในการ

เสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้ นเป็ นตัวเลขและต้องมี
ตั ว ห นั ง สื อกํ า กั บ ถ้ า ตั ว เลขและตั ว ห นั ง สื อไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ ในการสอบราคา
จ้างก่อสร้าง ให้กาํ หนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตาม
ความเห มาะสมของลั ก ษ ณ ะและป ระเภท ของ
งาน เพื่ อ ให้ ผูเ้ ข้าเสนอราคากรอกปริ ม าณวัส ดุ แ ละ
ราคาด้วย (แสดงถึงความยุ่งยากซับซ้ อน)
กําหนดระยะเวลายืน ราคาเท่ าที่ จ าํ เป็ นต่ อ ทาง
ราชการและมี เงื่ อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ ยื่น ต่ อ
ทางราชการและลงทะเบี ยนรั บ ซองแล้ว จะถอนคื น
มิ ไ ด้ กําหนดสถานที่ ส่ งมอบพัส ดุ และวัน ส่ งมอบ
โดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรื อกําหนดวันที่จะเริ่ ม
ทํางานและวันแล้วเสร็ จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิ ดซองสอบราคา
ข้อกําหนดให้ผูเ้ สนอราคาผนึ กซองราคาให้เรี ยบร้อย
ก่ อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าถึ งประธานกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาการซื้ อการจ้างครั้ งนั้น และส่ งถึ ง
ส่ วนราชการก่ อ นวัน เปิ ดซอง โดยให้ ส่ งเอกสาร
หลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอ
ไปพร้ อมกับซองราคาด้วย ข้อกําหนดว่าผูเ้ ข้าเสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิ ดและอัตราตามระเบียบข้อ
141 และข้ อ 142 (แ ส ดงถึ งก ารตั ด สิ น ใ จ) ร่ าง
สั ญ ญ า ร ว ม ทั้ ง ก า ร แ บ่ ง ง ว ด ง า น ก า ร
จ่ ายเงิ น เงื่ อ นไข และอัต ราค่ าปรั บ ข้อ สงวนสิ ท ธิ์
ว่า ส่ วนราชการจะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาที่เป็ นผูท้ ิ้ง
งานของทางราชการ และส่ วนราชการทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ
ที่ จ ะงดซื้ อหรื อจ้า ง หรื อเลื อ กซื้ อหรื อจ้า งโดยไม่
จํ า ต้ อ งซื้ อหรื อจ้ า งจากผู ้ เ สนอราคาตํ่ า สุ ดเสมอ
ไป รวมทั้ง จะพิ จ ารณายกเลิ ก การสอบราคา และ
ลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่
เชื่ อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมี

การสมยอมกันในการเสนอราคา
การจัด ทํารายงานขอซื้ อขอจ้าง จัด ทํารายงาน
เสนอต่อคณบดี โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อขอ
ความเห็ นชอบ (ขออนุ มตั ิ) พร้อมเสนอประกาศสอบ
ราค า เอ ก ส ารส อ บ ราค า แ ล ะ ก ารข อ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้าง (การ
กํากับตรวจสอบ) การเผยแพร่ ข่าวการสอบราคา ต้อง
เผยแพร่ ข่าวการสอบราคา อย่างน้อย 3 วิธี คือ (1) ส่ ง
ประกาศเผยแพร่ การสอบราคาและเอกสารสอบราคา
ไปยังผูม้ ีอาชี พขายหรื อรับจ้างโดยตรง ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ (2) ปิ ดประกาศ
เผยแพ ร่ การสอบราคาไว้ โ ดยเปิ ดเผย ณ ที่ ป้ าย
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องคณะฯ และเว็บ ไซต์ค ณะฯ (3)
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของส่ วนราชการ และเว็บไซต์ของ
กรมบัญ ชี ก ลาง www.gprocurement.go.th ทั้ง นี้ การ
ดําเนิ นการตาม (1) – (3) จะต้องดําเนิ นการก่อนวันเปิ ด
ซองสอบราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 10 วัน สํ าหรั บ การสอบ
ราคาในประเทศ และไม่น้อยกว่า 45 วัน สําหรั บการ
สอบราคานานาชาติ และการปิ ดประกาศ และเผยแพร่
ทางเว็ บ ไซต์ จะต้ อ งดํ า เนิ นการในวัน เดี ย วกั น ที่
ประกาศ
การรั บ และเปิ ดซองสอบราคา ผู ้เสนอราคา
จะต้องผนึ กซองโดยจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคา และจะต้องส่ งยื่นซองก่อนวันเปิ ด
ซองสอบราคา อย่างช้าต้องภายในวันปิ ดการรับซอง
โดยการยื่นเสนอราคาโดยตรง การรับซองเสนอราคา
(ลงรับโดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาที่รับซอง
ไว้ดว้ ย ให้ผูม้ ายื่น ซองลงวัน เวลา ลงชื่ อ ที่ อยู่ และ
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ และส่ งมอบซองให้ แ ก่ หั ว หน้ า
เจ้าหน้าที่ พสั ดุ ทนั ที (การกํากับ ตรวจสอบ) ห้ามรั บ
ซองใบเสนอราคา เมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้ว

การพิจารณาผลสอบราคา ดําเนินการจัดสถานที่
ให้ ค ณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบผู ้เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น
(เอกสารส่ วนที่ 1) ซึ่ งเป็ นเอกสารในส่ วนที่ใช้เพื่อการ
ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผูเ้ สนอราคา
หรื อเสนองาน เช่ น หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุ ค คล หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ บัญ ชี รายชื่ อ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
( การตรวจสอบผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน ผูเ้ สนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง นิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาในการจัด จ้าง โดยเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ไม่ ว่าใน
ทางตรงหรื อทางอ้อม ได้แก่การมีความสัมพันธ์ในเชิ ง
บริ หารการมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ทุ น และการมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กนั กับอีกนิ ติบุคคลหนึ่ ง
หรื ออีกนิติบุคคลอื่นและได้เข้าร่ วมในการเสนองานใน
คราวเดี ยวกัน โดยการเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในทางตรง
หรื อทางอ้อม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะด้วย) (ตรวจสอบความสัมพันธ์ในเชิงบริ หาร คือ
ผูบ้ ริ หารจะต้องไม่เป็ นกลุ่มคนเดี ยวกันความสัมพันธ์
ในเชิ งบริ ห าร ดู จ ากผู ้ จ ั ด การ หุ ้ น ส่ วนผู ้ จ ั ด การ
กรรมการผู จ้ ัด การ ผู บ้ ริ ห าร หรื อ ผู ม้ ี อ าํ นาจในการ
ดําเนิ นงานของนิ ติบุคคลหนึ่ ง มีอาํ นาจหรื อสามารถใช้
อํานาจในการบริ หารจัดการกิ จการของนิ ติบุคคลราย
หนึ่งหรื อหลายราย หรื อไม่) (ตรวจสอบความสัมพันธ์
ในเชิ ง ทุ น คื อ ทุ น ของนิ ติ บุ ค คลที่ เข้ามาเสนอราคา
จะต้องไม่ใช่ทุนของบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยดูจาก
บุ ค คลผู ้เป็ นหุ ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามัญ ผู ้เป็ น
หุ ้น ส่ วนไม่ จาํ กัดความรั บผิดในห้างหุ ้น ส่ วนจํากัด ผู ้
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ในบริ ษ ัท จํากัด /บริ ษ ัท มหาชน
จํากัด (ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หมายถึง ผูถ้ ือหุ ้นเกินกว่าร้อย
ละ 25 ในนิ ติบุ คคลนั้น ) ในนิ ติ บุ คคลหนึ่ งกับ อี ก นิ ติ
บุคคลหนึ่งว่า เป็ นบุคคลคนเดียวกันหรื อไม่)

(ต รว จ ส อ บ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ใน เชิ งไข ว้ คื อ ดู มี
ความสัมพันธ์ไขว้กนั ระหว่างเชิ งบริ หาร และเชิ งทุ น
โดยดูบุคคลผูเ้ ป็ นผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ัด การ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจในการดําเนิ น งาน
ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง เป็ นผู ้เป็ นหุ ้ น ส่ ว นในห้ า ง
หุ ้นส่ วนสามัญ ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดใน
ห้ างหุ ้ น ส่ ว นจํากัด ผูเ้ ป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ในบริ ษ ัท
จํากัด /บริ ษ ัท มหาชนจํากัด กับ อี ก นิ ติ บุ คคลรายหนึ่ ง
ห รื อ ห ล า ย ร า ย ห รื อ ก ร ณี นั ย ก ลั บ กั น
หรื อไม่) ดําเนิ นการจัดทําการประกาศรายชื่อเฉพาะผู ้
ที่ผา่ นการตรวจสอบผูท้ ี่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
ตัดสิ ทธิ ผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกันออก พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ผเู ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทราบทุกราย
เปิ ดซองใบเสนอราคาเฉพาะรายที่ ได้รับการประกาศ
รายชื่ อ อ่ านแจ้ง ราคา พร้ อ มบัญ ชี ร ายการเอกสาร
หลัก ฐานต่ างๆ ของผูเ้ สนอราคาทุ ก ราย โดยเปิ ดเผย
ตามวัน เวลาและสถานที่ ก าํ หนด ตรวจสอบรายการ
เอกสารตามบัญชีของผูเ้ สนอราคาทุกราย ให้กรรมการ
ลงลายมื อ ชื่ อ ทุ ก คนกํา กับ ไว้ใ นใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุ ก แผ่น ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แบบรู ปและ
รายการละเอี ย ด พิ จ ารณาคัด เลื อ กผู เ้ สนอราคาที่ มี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่มี
คุณภาพและคุ ณ สมบัติเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
ซึ่ งเสนอราคาตํ่าสุ ด กรณี ที่ผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ดไม่ยอม
เข้าทําสั ญ ญาหรื อ ข้อ ตกลงกับ ทางราชการในเวลาที่
กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูท้ ี่เสนอราคา
ตํ่ารายถัดไปตามลําดับ สําหรั บรายที่ ไม่เข้าทําสัญญา
ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและระเบี ยบของทางราชการ
ต่อไป กรณี ที่มีผเู ้ สนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรี ยกผู ้
เสนอราคามาเสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซอง
เสนอราคา ถ้าปรากฏว่าผูเ้ สนอราคาที่คณะกรรมการ

เห็ น ส ม ค วรซื้ อ ห รื อ จ้ า ง มี ราค าสู งก ว่ า วงเงิ น
งบประมาณที่จะซื้อหรื อจ้าง ให้ดาํ เนินการต่อรองราคา
ดัง นี้ เรี ย กผู ้เสนอราคารายตํ่า สุ ด ที่ ค ณะกรรมการ
เห็ น สมควรซื้ อ หรื อ จ้าง ซึ่ งเสนอราคาสู งกว่าวงเงิ น
งบประมาณไม่ว่าจะสู งเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณหรื อไม่ก็ตามมาต่อรองราคาก่อนเสมอ ซึ่ ง
เมื่อต่อรองแล้ว ผูเ้ สนอราคายอมลดราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณ ให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคาราย
นั้ น ผู ้ เ สน อราคายอมลดราคาแต่ ย ัง เกิ น วงเงิ น
งบประมาณ ถ้าราคาที่ เกิ นกว่าวงเงิ นงบประมาณนั้น
ไม่ เกิ นร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ หากเห็ นว่า
เป็ นราคาที่ เหมาะสมให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายนั้น แต่ถา้ เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ตอ้ งยกเลิกและ
ดําเนิ นการสอบราคาใหม่ ถ้าดําเนิ นการต่อรองราคา
กั บ ผู ้ เ ส น อ ร าค าร าย ตํ่ าสุ ด แ ล้ ว ไ ม่ ไ ด้ ผ ล ใ ห้
คณะกรรมการเรี ย กผู ้เสนอราคาที่ ถู ก ต้อ งตรงตาม
เงื่อนไข และมีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์
ต่ อ ทางราชการทุ ก รายมาต่ อ รองราคาใหม่ พ ร้ อ มกัน
โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา
อันสมควร หากผูเ้ สนอราคารายใดไม่มายื่นซองให้ถือ
ว่า รายนั้นยืนราคาเดิมตามที่ผเู ้ สนอราคาได้เสนอราคา
ไว้ หากผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ด ในการต่ อ รองราคาครั้ งนี้
เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้าง หรื อสู งกว่า
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง ถ้าเห็นว่า
ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่ เหมาะสมก็ให้เสนอซื้ อหรื อ
จ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น (แสดงถึงคุณภาพงาน)
กรณี ดาํ เนิ นการคัดเลื อกผูเ้ สนอราคาครั้ งใหม่แล้วไม่
ได้ผล ให้เสนอความเห็ นต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อ
ใช้ดุลพินิจว่า สมควรจะลดรายการ ลดจํานวน หรื อลด
เนื้ องานหรื อขอเงินเพิ่ม หรื อยกเลิกการสอบราคาเพื่อ
ดําเนินการสอบราคาใหม่ (การกํากับตรวจสอบ)
กรณี ที่มีผูเ้ สนอราคาถู กต้องตรงตามรายการละเอี ยด

และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคารายเดียว
สามารถดํา เนิ นการต่ อ ไปได้ โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการเจรจาต่อรองราคากับผูเ้ สนอราคารายนั้น
จัด ทํา รายงานผลการพิ จ ารณาและเสนอความเห็ น
พร้อมด้วยเอกสารที่ ได้รับไว้ท้ งั หมดต่อหัวหน้าส่ วน
ราชการ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ (แสดงถึงการ
กํากับตรวจสอบ) การอนุ มตั ิสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง ใน
การจัด ซื้ อ หรื อ จ้า งเมื่ อ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคาได้ดาํ เนิ นการจัดหาผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างแล้ว โดยมี
ความเห็นว่า สมควรซื้อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายใด
แล้ ว รายงานผลการพิ จ ารณ าเสนอผ่ า นหั ว หน้ า
เจ้าหน้าที่พสั ดุ เสนอขออนุ มตั ิต่อคณบดีสั่งซื้ อหรื อสั่ง
จ้า ง และเมื่ อ ได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้า งจาก
คณบดีแล้ว จึงไปดําเนิ นการจัดทําสัญญาต่อไป (การ
กํากับตรวจสอบ) การทําสัญญา จัดเตรี ยมสัญญา
และมี ห นังสื อแจ้งให้ผูข้ ายเข้ามาทําสัญ ญา ให้ผูข้ าย
เตรี ยมหลั ก ประกั น เพื่ อ ทํ า สั ญ ญา โดยผู ้ข ายยื่ น
หลักประกันสัญญาและลงนามในสัญญา ดําเนิ นการ
จัดทําสัญ ญา โดยพิมพ์ร่างสัญ ญาให้สมบูรณ์ พร้ อม
กับกําหนดวันทําสัญญา นัดหมายกับผูข้ ายล่วงหน้าว่า
จะมีการทําสัญญาในวันใด และจะมีเลขที่สัญญาเป็ น
เลขที่ เท่ า ใด เพื่ อ ให้ ผู ้ข ายได้นํ า ร่ า งสั ญ ญาไปออก
หนังสื อ คํ้าประกัน ของธนาคาร และธนาคารผูอ้ อก
หนังสื อคํ้าประกัน ย่อมจะสามารถกรอกข้อ ความใน
หนั งสื อ คํ้า ประกัน ได้อ ย่างสมบู ร ณ์ ค รบถ้ว น (การ
ตัดสิ นใจ)
เสนอคณบดี ล งนามในสั ญ ญา พยานในการ
จัดทําสัญญาซื้ อ/จ้าง จํานวน 2 คน และมอบสัญญา
ให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง จํานวน 1 ชุด จัดทําหนังสื อแจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจ
การจ้า งรั บ ทราบ พร้ อ มทั้ง ส่ ง สํ า เนาสั ญ ญาให้ ด้ว ย
(มีคุณภาพของงาน)

