
 
ค ำน ำ 

  
                   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์มีนโยบายใช้ระบบสามมิติในการท างานด้าน
การเงิน และพัสดุเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดการบริหารงบประมาณท่ีได้รับและใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณนั้น ผู้เขียนคู่มือในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
พัสดุของส านักส่งเสริมวิชาการ ซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดท าระบบสามมิติและมองเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่
ทราบขั้นตอนว่าการท ารายงานการขอซื้อขอจ้าง ใบสั่งซื้อ/จ้าง และการตรวจรับ ของระบบสามมิตินั้นท า
อย่างไร  ดังนั้นเพื่อให้ผู้คนท่ัวไปได้รับทราบการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลงานพัสดุด้วยระบบสามมิติว่า
มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นต้องท าความเข้าใจก่อนว่าอ านาจหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบงานพัสดุที่
ต้องดูแลในหน่วยงานระดับส านักฯมีอ านาจแค่ไหน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุมีหน้าท่ีในการจัดท าเอกสาร
ต่างๆในระบบสามมิติซึ่งในท่ีนี้ขอกล่าวถึงการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาเท่านั้น  

หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถท าให้ผู้ท่ีสนใจ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจใน
หลักการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบสามมิติ ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
                    นางสาววรางคณา เขียวแก้ว 

                                       เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



สำรบัญ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
บทที๑่ ควำมรู้เบื้องต้นในกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำน 

- ความเป็นมาและความส าคัญของงานพัสดุ  
- วัตถุประสงค์ของการบริหารงานพัสดุ 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ขอบเขตของงานพัสดุ 
- ค าจ ากัดความเบื้อต้นของงานพัสดุ 

บทที๒่ โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
- โครงสร้างหน่วยงาน 
- ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
- บททางหน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บทที๓่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน 
- กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 
- ข้อบังคับ/ เกณฑ์มาตรฐาน 
- แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- ขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อ – จัดจ้าง 

บทที่ ๔ เทคนิคกำรปฏิบัติงำน  
- กรณีศึกษาตัวอย่างที๑่ การจัดซื้อ กรณีตกลงราคา ไม่ต้องออกใบสั่งซื้อ(วงเงิน ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ) 
- กรณีศึกษาตัวอย่างที๒่  การจัดจ้าง  กรณีตกลงราคา ออกใบสั่งจ้าง ( วงเงิน เกิน ๕,๐๐๐ บาท ) 
- กรณีเร่งด่วน บันทึกข้อความขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

บทที๕่  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อ-จ้ำงพัสดุ 
- แผนภาพแสดงปัญหาและอุปสรรค 
- แผนภาพแสดงแนวทางแก้ไขปัญหา 

ภำคผนวก 
- จรรยาบรรณในงานพัสดุ 
- ๕ ส. กับงานพัสดุ 

 
 

 
 
 



 
บทท่ี ๑ 

ควำมรู้เบื้องต้น 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 การบริหารพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขององค์กร  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินที่ให้บริหาร เพ่ือช่วยเหลือ 
และสนับสนุนงานหลักหรือโครงสร้างต่างๆให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย การบริหารงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ควรจะ
มีกระบวนการการบริหารงานพัสดุที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้การบริหารงานพัสดุด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 
สมบูรณ์ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี มีความ
แม่นตรง สามารถน ามาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองนโยบายขององค์กรที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานที่ก าหนดได้อย่างคุ้มค่า 
 
๑.๑  ควำมหมำยของกำรบริหำรงำนพัสดุ 
การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การน าเอาวิทยาการหรือศิลปะมาใช้ในการจัดพัสดุ เพ่ือสนับสนุนและสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือโครงการให้ด าเนินไปได้ตามเป้าหมาย ส าหรับในสถานศึกษา 

บริหารพัสดุ หมายถึง การน าเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารงานมาใช้ในการพัสดุเพ่ือสนับสนุนและ
สนองความต้องการในการปฎิบัติงานของหน่วยงานหรือแผนงาน โครงการ ของ หน่วยงานให้สามารถด าเนินการไป
ได้ตามเป้าหมาย และเป็นระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสม มีสถานที่ท างาน และเครื่องมือเครื่องใช้เพียบพร้อม การ
บริหารพัสดุเป็นการรู้จักระดมใช้พัสดุทุกอย่างที่มีอยู่และที่หามาได้มาใช้ในการบริหารงานให้ได้ผลดีที่สุด การบริหา
พัสดุ เป็นการท าให้ประหยัดงบประมาณ มีความทนทานไม่ชุรุดเสียหายง่าย ซึ่งมีผลให้งานด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรงำนพัสดุ 
 ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จก็คือพัสดุหรือสิ่งของที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน  
ในแต่ละปงีบประมาณต้องจัดซื้อพัสดุ ทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ปีละหลายแสนบาท ในการจัดซื้อย่อมท าให้ต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือเกิดความคุ้มค่าในการใช้เงิน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส และเปิดเผยและสามารถตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ 
 
๑.๓  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑)  มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
 ๒)  ปฎิบัติงานได้ตามความรู้ความสามารถ มีความช านาญงานโดยยึดกฎระเบียบ และข้อปฎิบัติต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 
 ๓)  มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๔)  ได้พัสดุใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนมีคุณภาพดี มีปริมาณถูกต้องตามที่ก าหนด ระยะเวลาการส่งมอบตรง
เวลาที่ก าหนด ราคาเหมาะสม 
 



 
๑.๔  ขอบเขตของกำรบริหำรงำนพัสดุ 
  ถ้ามองโดยใช้ตัวพัสดุเป็นหลักก็เปรียบเสมือนวงจรชีวิตของพัสดุ ( Life Cycle )นับตั้งแต่การผลิต 
และน ามาใช้ประโยชน์ เมื่อเกิดการช ารุดเสียหายจะต้องท าการซ่อมแซม ปรับปรุงเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ยาวนาน มีสภาพดีอยู่เสมอ และเมื่อหมดสภาพหรือหมดอายุการใช้แล้ว ก็จะด าเนินการตัดจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียน แล้วเริ่มด าเนินการใหม่เป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไป 
 การบริหารงานพัสดุ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ก าหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างกระท าได้ ๖ วิธี 
๑) วิธีตกลงราคา 
๒) วิธีสอบราคา 
๓) วิธีประกวดราคา 
๔) วิธีพิเศษ 
๕) วิธีกรณีพิเศษ 
๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ซ่ึงแต่ละวธิมีีเง่ือนไขและข้ันตอนการด าเนินการท่ีมีทั้งตัวเงินและรูปแบบการด าเนินการที่เป็นตัวก าหนด
วิธีการแตกต่างกัน ดังนั้นจะขอกล่าวเฉพาะการซื้อจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
 

๑.๕ ค ำจ ำกัดควำม 
 “ การพัสดุ” ว่า หมายถึง  การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุม 
การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 “  พัสดุ ”  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือ การจ าแนก
งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณหรือการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามสัญญากู้เงินจาก
ต่างประเทศ 
 “ การซือ้ ”  หมายถึง  การซื้อพัสดุทุกชนิดที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 “ การจ้าง ”  หมายถึง  การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการจ้า
เหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างส่วนราชการ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การจ้างที่ปรึกษา การ
จ้องออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “ เงินและงบประมาณ ”  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเงินซึ่ง
ส่วนราชการได้รับอนุญาตจาก.............. 
 “ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ”  หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานใน
สายงานที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าพัสดุแล้วแต่กรณี 
 “ เจ้าหน้าที่พัสดุ ”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ 

 



 
“ระบบบัญชีสำมมิติ” 
 
มิติแรก คือ มิติหน่วยงาน มีการแยกการท างานของหน่วยงานต่างๆออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือสะท้อน
ถึงการท างานของแต่ละหน่วยงาน  
 
มิติที่สอง คือ แผนงาน การท างานของแต่ละหน่วยงานต้องมีแผนงานที่ชัดเจน และก าหนดไว้ก่อน ภายใต้
แผนงานอาจมีโครงงาน ดังนั้นมิตินี้จึงมองที่ประสิทธิผลของแผนงานได้ และควบคุมให้เป็นไปตามแผน  
 
มิติที่สำม คือ กองทุน เปรียบเสมือนกองเงินที่แยกออกเป็นกองๆ แต่ละกองมีกฎเกณฑ์การรับ จ่ายอย่าง
ชัดเจน การใช้เงินของแผนงานใด หน่วยงานใดต้องมีความชัดเจน มีระบบงบประมาณและวัตถุประสงค์
ของกองทุนชัดเจน  
จากมิติท่ีก าหนดนี้จึงเรียกระบบบัญชีนี้ว่าบัญชีสามมิติ โดยเมื่อเขียนเป็นโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างกัน
แล้วจะได้รูปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันดังแสดงในรูป ความสัมพันธ์ที่เขียนนี้เพื่อเป็นรูปแบบให้
เข้าใจได้ง่าย ส่วนกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์และเงื่อนไขยังมีรายละเอียดอยู่อีกมาก  

 
๒.๒  ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 

ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนโดยรวม   
เป้าหมายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการท างานมุ่งเน้นการ

ให้บริการ  
 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจและภำรกิจ 
ปรัชญาหรือปณิธาน 

  ส่งเสริมวิชาการ  รักษามาตรฐาน   บริการด้วยน้ าใจ 
วิสัยทัศน์  

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว 
พันธกิจ  

  ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
  ๒. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ภำรกิจ 
  ๑. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
  ๒. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
  ๓. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
  ๔. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 



 
กำรบริหำรงำนของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้มอบหมำยพันธกิจ แบ่งกำรบริหำรงำน

เป็น ๔ กลุ่มงำน  ดังนี้ 
 

๑. พันธกิจของกลุ่มงำนบริหำร 
 ๑. งานบริหารงานทั่วไป 
 ๒. งานสารบรรณ 
 ๓. งานพัสดุการเงิน 
 ๔. งานบุคลากร 
 ๕. งานข้อมูลสารสนเทศ 
 ๖. งานประกันคุณภาพ 
 ๗. งาน ก.พ.ร. 

๘. งานแผนงานและงบประมาณ 
 ๙. งานเลขานุการ อนุกรรมการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ 
 
๒. พันธกิจของกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
 ๑. งานรับนักศึกษา 
 ๒. งานทะเบียนนักศึกษา 
 ๓. งานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน 
 ๔. งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ๕. งานตรวจสอบคุณวุฒิ 
 ๖. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๗. งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
 ๘. งานคู่มือนักศึกษา 
๓. พันธกิจของกลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
 ๑. งานจัดตารางเรียนและตารางสอบ 
 ๒. งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
 ๓. งานวางแผนการเรียนการสอน 
 ๔. งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
 ๕. งานประเมินการจัดการศึกษา 
 ๖. งานสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 ๗. งานบริการวิชาการด้านการเรียนนอกแผน 
 ๘. งานเอกสารหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ 
๔. พันธกิจ ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานวิชาการบัณฑิตศึกษา 



๓. งานบริการการศึกษา 
๔. งานมาตรฐานการศึกษา 

 

ภำระหน้ำที่หลักของหน่วยงำน 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 

๑) จัดท าแผนการเรียนนักศึกษาใหม่ 
๒) จัดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
๓) จัดกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี 
๔) จัดตารางเรียน – สอบ ภาคปกติ 
๕) จัดตารางเรียน – สอบ ภาค กศ.บป. 
๖) รับค าร้องลงเพ่ิมรายวิชาเรียน 
๗) บริการติดต่อสอบถาม 
๘) จัดซื้อ – จ้าง เบิกจ่ายพัสดุในหน่วยงานให้ตรงตามงบประมาณ 



ภำระหน้ำที่ของแต่ละบุคคลในหน่วยงำน 
 

กจิกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

๑.โครงการบริหารส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             นางสาววรางคณา  เขียวแกว้  

๒.โครงการเพชรราชภฏัและวทิยาศาสตร์ราชภฏั             นางสาวสุทธิลกัษณ์  ศรีสวสัด์ิ  
๓.โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค ปกติ             นายธรรมนูญ     จูทา  

๔.โครงการส่งเสริมการจดัท าผลงานทางวชิาการ             นางสาวพรสิริ   เอ่ียมแกว้  
๕.โครงการส่งเสริมการผลิตบณัฑิต ภาค กศ.บป.             นางสาวขนิษฐา   พวงมณีนาค  

๖.โครงการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ             นางพรรณี      เหมสถล  
๗.โครงการฝึกอบรมการสอน Active 

Learning 

            นางสาวพรสิริ     เอ่ียมแกว้  

๘.โครงการจดัการความรู้ดา้นการเรียนการสอน             นางสาวพรสิริ      เอ่ียมแกว้  

๙.โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ             นายธรรมนูญ      จูทา  

๑๐.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลกัสูตร             นางสาวพรสิริ    เอ่ียมแกว้  

๑๑.โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ             นางปราณี           เนรมิตร  

๑๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการ             นางปราณี           เนรมิตร  

               

 

 

 

 

 



ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (ส านักงานบัณฑิตวทิยาลยั) 
 

กจิกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

๑.โครงการจดัจา้งบุคลากรประจ าส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั วรรฒนา     ไวยมิตรา 
๒.โครงการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั วรรฒนา     ไวยมิตรา 
๓.โครงการจดัท าวารสารวชิาการบณัฑิตศึกษา             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั วิลยัลกัษณ์ ถ ้าทองพฒันา 

๔. โครงการพฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั สาขาวชิา 
๕.โครงการพฒันาบุคลากรระดบับณัฑิตศึกษา             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั วรรฒนา     ไวยมิตรา 
๖.โครงการวจิยัสถาบนั             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั วรรฒนา     ไวยมิตรา 
๗.โครงการพฒันานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั สาขาวิชา 
๘.โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการบณัฑิตศึกษา             ดร.บณัฑิตา   อินสมบติั วรรฒนา     ไวยมิตรา 
๙. โครงการสนบัสนุนค่าสาธารณูปโภคมหาวทิยาลยั             วรรฒนา     ไวยมิตรา กองนโยบายและแผน 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
 

กจิกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

๑ งานรับสมคัรนกัศึกษา             บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ  

๒ งานทะเบียนนกัศึกษา             ศุภาลกัษณ์   มณฑบ บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 
๓ งานลงทะเบียน             ศิราณี          จตุรทิศ  

๔ งานประมวลผลการเรียน             นิโครธ       ช่างชยั ศุภาลกัษณ์   มณฑบ 
๕ งานตรวจโครงสร้างหลกัสูตร             นวลศรี      ดีวนันะ ภทัรานิษฐ ์ ประดบั 

๖ งานส าเร็จการศึกษา             ภทัรานิษฐ ์ ประดบั ธิติยา   หงส์เวยีงจนัทร์ 
๗ งานพระราชทานปริญญาบตัร             บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ  

๘ งานพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา             วลัภา   ประสิทธิการ  

๙ งานตรวจสอบคุณวฒิุ             วลัภา   ประสิทธิการ  

๑๐ งานเอกสารหลกัฐานการศึกษา(ใบแทน)             ธิติยา   หงส์เวยีงจนัทร์  

๑๑ งานขอ้มูลสารสนเทศนกัศึกษา             ธรรมนูญ     จูฑา บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 
๑๒ งานบริการหนา้เคาน์เตอร์             นิโครธ วลัภา ศุภาลกัษณ์ บุคลากรส านกัส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มงานบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
 

กจิกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

๑ จัดตั้งงบประมาณ             สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  
๒ รายงานผลการใช้งบประมาณ             สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  
๓ เอกสารอนุมตัิเบิก-จ่ายเงิน             สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  
๔ งานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)             ณฤนรรณ  เอี่ยมมี บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๕ งานผลการปฏิบัตริาชการ(กพร.)             ณฤนรรณ  เอี่ยมมี บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๖ รายงานการปฏิบัติงานประจ าป ี             ณฤนรรณ  เอี่ยมมี บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๗ งานประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ             ณฤนรรณ  เอี่ยมมี สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
๘ งานสารบรรณ(หนังสือรับ–ออก / ประกาศ / ค าสั่ง)             ขนิษฐา    พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๙ งานตรวจสอบคณุวุฒิ             ขนิษฐา    พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๑๐ เอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง             ขนิษฐา    พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๑๑ รับสมคัรและรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกต ิ             ขนิษฐา    พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๑๒ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาภาค กศ.บป.             ขนิษฐา    พวงมณีนาค บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 

กจิกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

๑ จัดท าแผนการเรียนนักศึกษาใหม่             กัญจนพร  จันทร์ด า  
๒ จัดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป             กัญจนพร  จันทร์ด า  
๓ จัดกลุ่มวิชาเลือกเสร ี             กัญจนพร  จันทร์ด า  
๔ จัดตารางเรียนภาคปกต ิ             กัญญ์ชพร   จันติวงค์ บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๕ จัดตารางเรียนภาคกศ.บป.             วริศนันท์  ทัดนุ่ม บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๖ รับค าร้องขอลงเพิ่มรายวิชา             บุคลากรส านักส่งเสริมฯ  
๗ จัดตารางสอบนักศึกษาภาคปกต ิ             กัญญ์ชพร   จันติวงค์ บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๘ จัดตารางสอบนักศึกษาภาคกศ.บป.             วริศนันท์  ทัดนุ่ม บุคลากรส านักส่งเสริมฯ 
๙ รับค าร้องเทียบโอน ยกเว้นรายวิชา             กัญจนพร  จันทร์ด า  
๑๐ บริการนักศึกษาติดต่อสอบถาม             บุคลากรส านักส่งเสริมฯ  
๑๑ ส ารวจความต้องการใช้วัสดสุ านักงาน             วรางคณา  เขียวแก้ว  
๑๒ จัดซื้อ – จัดจ้าง เบิกจ่ายการใช้วัสดุส านัก             วรางคณา เขียวแก้ว  
๑๓ จัดซื้อ – จัดจ้างเบิกจ่ายการใช้วัสดุและการจ้างงานตาม

งบประมาณในโครงการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
            วรางคณา  เขียวแก้ว  

๑๔ จัดซื้อ – จัดจ้างเบิกจ่ายการใช้วัสดุและการจ้างงานตาม
งบประมาณในโครงการผลการพฒันาผู้เรยีนหมวดศึกษาทั่วไป 

            วรางคณา  เขียวแก้ว  

 



บทที่ ๓ 
 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 
แนวคิด/ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 
๓.๑  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    
ข้อ ๑๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดวิธีการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง กระท าได้ ๖ วิธี คือ 
 (๑)  วิธีตกลงราคา 
 (๒)  วิธีสอบราคา 
 (๓)  วิธีประกวดราคา 
 (๔)  วิธีพิเศษ 
 (๕)  วิธีกรณีพิเศษ 
 (๖)  วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
๓.๒  หลักการจัดหาพัสดุ 
 ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ดังนี้ 
 มาตรา ๒๓ ก าหนดว่า “ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ในส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียต่อผู้ใช้ คุณภาพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วน
ราชการที่จะได้รับประกอบกัน ” 
 ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญให้
สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 
 ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดหาพัสดุ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money)  ความโปร่งใส  
(Transparency)  ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความรับผิดชอบต่อ
ผลส าเร็จของงาน(Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนของการจัดหาด าเนินการโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการยกเว้นที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 นอกจากนี้ยังจะต้องด าเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาแต่ละครั้งที่ได้ด าเนินการตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจนได้พัสดุนั้นมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและรวมถึงการตรวจสอบการติดตามประเมิลผล 
 
 



๓.๒ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชีสามมิติ 
 ๑.  บันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก RR001 
 ๒.  เมนูย่อยบันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก-รายละเอียดใบขอซื้อ PR0001-1 
 ๓.  เมนูย่อยบันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก-บันทึกงวดส่ง PR001-4 
 ๔.  เมนูย่อยบันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก-เลือกงบประมาณ PR001-3 
 ๕.  บันทึกขอซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิก-พิมพ์ใบขอซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิก PR001-5 
 ๖.  เมนูย่อยบันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก-ระบุคณะกรรมการ PR001-2 
 ๗.  เมนูรายละเอียดใบเสนอราคา PR002 
 ๘.  Post เอกสารใบขอซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิกเมนูบันทึกขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/อนุมัติเบิก PR001 
 ๙.  เมนูบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง PO001 
 ๑๐. เมนูตรวจรับสินค้า/ตั้งหนี้ PO004 

๑๑.  Post เมนูตรวจรับสินค้า ออกใบฎีกา/ใบส าคัญ/ใบส าคัญท่ัวไป/ใบเบิกพัสดุ 
 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ-จัดจ้ำงพัสดุ 

วงจรบริหำรงำนพสัดุ 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 
แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยวิธีตกลงรำคำ 

( วงเงนิไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ) 

        ติดต่อ 

เสนอ
ราคา 



บทท่ี ๔ 
 เทคนิคกำรปฎิบัติงำนและกรณีศึกษำ 

  
ตัวอย่ำงกำรเข้ำระบบบัญชีสำมมิติ โดยวธิีตกลงรำคำ  

ตัวอย่ำงที่๑   หน่วยงานจัดซื้อหมึก HP LASER FS- 1110 จ านวน 1 กล่องๆละ 2,800 บาท 
สามารถจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาได้หรือไม่ และต้องออกใบสั่งซื้อหรือไม่ 

หลักกำรและระเบียบ คือ การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๙ วรรคสอง การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดต่อ 
ตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อ –จ้าง 
ต่อไป 

การซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อ-จ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท   
       ค ำตอบ คือ   การจัดซื้อหมึก HP LASER FS- 1110 ครั้งนี้สามารถกระท าได้โดยวิธีตกลงราคา 
 
แสดงขั้นตอนกระบวนกำรจัดซื้อพัสดุ 
๑.เข้าระบบ กรณีจัดซื้อ กรณ ีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐๐ บำท ไม่ต้องออกใบสั่งซื้อ 

 
 
 



๒. บนัทึกใบขอซ้ือ          
 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.บันทึกข้อมูลเพ่ือออกใบขอซื้อ PR        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔. คีย์รายการท่ีจะซื้อ/จ านวน/ราคา  บันทึกเข้าระบบบัญชีสามมิติ 

 

 
๕.  เลือกงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ 

 

 



๖. คณะกรรมการตรวจรับ  ๑ ท่าน ( วงเงินจัดซื้อไม่เกิน ๕,๐๐๐ ) 

 
 

 

๗.  โพทรำยกำรที่สั่งซื้อเพื่อบันทึกใบตรวจรับพัสดุ 

 
 



 
๘.  บันทึกรายการย่อยในใบตรวจรับพัสดุ 

 
 
๙.  บันทึกใบตรวจรับ RC 

 



 

๑๐.  ปร้ินใบตรวจรับ 
 

 

 ๑๑.  ปริ้นใบส าคัญไม่เข้าสต๊อก 

 



 

 
๑๒.  ปร้ินใบส าคัญท่ัวไป 

 

๑๒.  ปร้ินใบฎีกา 

 



 

๑๓.  ปร้ินใบเบิกพัสดุ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างที่๒  กรณีงานจ้างแบบตกลงราคา (ออกใบสั่งจ้าง) วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
๑. บันทึกรายการจ้าง 

 
 

๒. บันทึกคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง 

 
 



๓.  บันทึกรายละเอียดใบเสนอราคา 

 
 

๔. บนัทึกใบสัง่จา้ง 

 
 



๕.  บนัทึกตรวจรับงานจา้ง 

 
 

๖.  บนัทึกใบส าคญั  ( ไม่เขา้สต๊อก ) 

 



๗.  บันทึกใบส าคัญทั่วไป 

 
 

 

๘.  บันทึกใบเบิกพัสดุ 

 

 
 



บทท่ี ๕ 
ปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 

 
 

แนวทางแก้ปัญหา 

 
 



กำรซื้อกรณีจ ำเป็นและเร่งด่วน  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
๑.  การซื้อวิธีตกลงราคากรณีจ าเป็น และเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจ

ด าเนินการตามปกติได้ทัน กล่าวคือ ไม่สามารถท ารายงานขอซื้อเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษาตามปกติก่อนได้ 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้อื่นที่มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น ด าเนินการจัดซื้อพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอ
ความเห็นชอบต่อหัวหน้าสถานศึกษา พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน(กรณีส ารองจ่ายไปก่อน)หรือใบส่งของไปด้วย 
 ๒.  เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว เป็น
หลักฐานตรวจรับและใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายต่อไป โดยไม่ต้องมีการตรวจรับจากคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ
อีก 
 
กรณีงบประมำณไม่เพียงพอ 

๑. ซื้อจ้ำงให้ตรงกับกิจกรรมตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
๒. ดูควำมต้องกำรผู้ใช้ไม่สั่งซ้ือของมำสต๊อคจนเกินควำมจ ำเป็นของผู้ใช้เป็นกำรสิ้นเปลื้อง

งบประมำณ วัสดุบำงรำยกำรอำจเสื่อมสภำพได้ เช่น หมึก 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในงำนพัสดุ 
จรรยำบรรณของผู้ปฎิบัติงำนด้ำนพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓   
 ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ ในหน่วยงานของรัฐต้องมีจิตส านึก ในการปฎิบัติงานและพัฒนางานด้านพัสดุใน
หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด และคณะรับมนตรีว่ามีมติประกาศใช้ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ว่าด้วยการพัสดุ มีความส านึกให้มีจรรยาบรรณ และพัฒนางานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗  จึงเห็นสมควรก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากการประพฤติปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณท่ีหน่วยงานของรับแต่ละแห่งก าหนดได้แล้ว ดังนี้ 

๑)  วางตัวเป็นกลางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา 
๓) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน และพัฒนางาน โดยเรียนรู้เทคนิคและวิทยาการใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

และน ามาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฎิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
๕) ด าเนินการให้มีการจ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๖) ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวม 
๗) ปฎิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ดดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ใน

เรื่องการให้ความเห็น แก้ปัญหาร่วมกัน และพัฒนางาน 
๘) ไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับ

จ้าง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ ส.กับกำรบริหำรงำนพัสด ุ
๕ ส. คอือะไร 
 ๕ ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานที่ท างานหรือสถานประกอบการ กิจกรรมหลักของ ๕ ส. ประกอบไปด้วย 

๑. สะสาง 
๒. สะดวก 
๓. สะอาด 
๔. สุขลักษณะ  
๕. สร้างนิสัย   กิจกรรมนี้น าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตที่สูงขึ้น 
 

ประโยชน์ของ ๕ ส.ในงานพัสด ุ
๑. ควบคุมพัสดุคงเหลือ 
๒. ง่ายต่อการค้นหา 
๓. ลดอุบัติเหตุจากการเก็บของไม่ถูกที่ 
กิจกรรม ๕ ส. กับการบริหารพัสดุ ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปถึงจะท าให้การท างานมี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 


