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แบบรายงานภาระงานของขาราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

(ประเภทสนับสนุนวิชาการ)

ก. ขอมูลพ้ืนฐาน

แบบ ปม.ส.1

ช่ือผูรับการประเมิน นางพรทิพย เดชรอด . ต าแหนงประเภท ขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา � พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป .เงินเดือน/คาจางบาท

28,400 .บาท

ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมิน

 คร้ังท่ี 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) � คร้ังท่ี 2 (1 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564)

มาสาย...........วัน ขาดราชการ............วัน ลา...........วัน (ลาปวย............วัน , ลาอ่ืน ๆ ...............วัน)

ข. ขอตกลงปฏิบัติงาน

1. ดานการปฏิบัติการ

1.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจ าเดือน

1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

1.3 ส ารวจความตองการจัดซ้ือจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ

1.4 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีไดรับมอบอ านาจ (สืบราคา, จัดท าใบจัดซ้ือจัดจาง,

ตัดยอดงบประมาณ, เสนอลงนาม)

1.5 ด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาไมเกิน

100,000 บาท)

1.6 ด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(การซ้ือหรือจางคร้ังหน่ึง มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท)
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1.7 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยคัดเลือก

1.8 จัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวน

1.9 งานตรวจสอบเอกสาร/ใบส าคัญ การขออนุญาต/ขออนุมัติ เบิกจายคาใชจายใหถูกตอง



ตามระเบียบการพัสดุและการเบิกจายเงิน

1.10 ด าเนินการประสานงานการเก็บรักษาพัสดุ การท าบัญชีควบคุม และเบิกจาย

พัสดุ-  ครุภัณฑ รวบรวมหลักฐาน การตรวจรับครุภัณฑของส านัก ตามระเบียบพัสดุ

1.11 ส ารวจและจัดท าเอกสารเพ่ือจ าหนายวัสดุคงทนถาวรและครุภัณฑ

1.12 จัดท าคูมือปฏิบัติงาน

2. ดานการวางแผน

2.1 จัดท างบประมาณประจ าป ปรับงบประมาณและจัดท าโครงการ

3. ดานการประสานงาน

3.1 ประสานงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ยืมเงินทดรองไปราชการ จัดท ารายงาน

การเดินทางขออนุมัติเบิกจายเดินทางไปราชการใหเปนไปตามระเบียบ

3.2 ประสานงานการดูแลความปลอดภัยของและซอมบ ารุงอาคาร ส่ิงของเคร่ืองใชภายใน อาคาร

3.3 ประสานงานหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

4. ดานการบริการ

4.1 ใหบริการขอมูลผูมาติดตอสอบถาม

4.2 งานใหบริการค าแนะน าตาง ๆ เก่ียวกับงบประมาณ

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

5.1 ไปอบรม ประชุมและสัมมนา ตามท่ีตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

5.2 เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของส านักและมหาวิทยาลัย

5.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพ

5.4 คณะกรรมการ (รับผิดชอบตัวบงช้ี 1.1)

5.5 คณะกรรมการจัดแผนกลยุทธทางการเงิน

5.6 คณะกรรมการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

5.7 คณะกรรมการด าเนินงาน

5.8 คณะกรรมการหองสมุดสีเขียว

5.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ

5.10 คณะกรรมการโครงการของส านักวิทยบริการฯ ป 64

5.11 คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด

ลงช่ือ..............................................................ผูรับการประเมิน วัน/เดือน/ป........................................

ลงช่ือ..............................................................ผูประเมิน วัน/เดือน/ป........................................
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ค. ผลการปฏิบัติงาน

1. ปริมาณและคุณภาพงานตามความรับผิดชอบ (แนบทายแฟมสะสมงาน)



1.1 งานบริหารงานบุคคล

1.2 งานบริหารงบประมาณ

1.3 งานวิชาการและงบประมาณ

1.4 งานบริหารอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ

2. งานริเร่ิมสรางสรรค………………………………………………………………………………………………………

3. งานอ่ืน ๆ............................................................................................................................

.......
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แบบมอบหมายงานหรือขอตกลงในการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2564 .

ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564

1. ช่ือผูรับมอบหมายงาน(นาย/นาง/นางสาว/……………) พรทิพย เดชรอด . ต าแหนง เจาหนาท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป .เงินเดือน/คาจาง 28,400 . สังกัด(คณะ/สถาบัน/ส านัก/ส านักงาน/ศูนย) ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ . (กอง) - .(งาน/กลุมงาน) บริหารงานท่ัวไป .

2. ช่ือผูบังคับบัญชาข้ันตน(นาย/นาง/นางสาว/……......…) สาโรช ปุริสังคหะ ะ ต าแหนง ผูอ านวยการส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ . ขอบขายงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ:

1. ดานการปฏิบัติงาน

1.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจ าเดือน

1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการรอบ 3 เดือน (เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา)

6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

1.3 ส ารวจความตองการจัดซ้ือจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ

1.4 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีไดรับมอบอ านาจ (สืบราคา, จัดท าใบจัดซ้ือจัดจาง, ตัด

ยอด  งบประมาณ, เสนอลงนาม)

1.5 ด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การซ้ือหรือการจางคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาไมเกิน

100,000 บาท)

1.6 ด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การซ้ือหรือจางคร้ังหน่ึง มีราคาเกิน 100,000 บาท

แตไมเกิน 500,000 บาท

1.7 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยคัดเลือก

1.8 ด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding)



1.9 งานตรวจสอบเอกสาร/ใบส าคัญ การขออนุญาต/ขออนุมัติ เบิกจายคาใชจายใหถูกตอง

ตามระเบียบการพัสดุและการเบิกจายเงิน

1.10 ด าเนินการประสานงานการเก็บรักษาพัสดุ การท าบัญชีควบคุม และเบิกจาย

พัสดุ-  ครุภัณฑ รวบรวมหลักฐาน การตรวจรับครุภัณฑของส านัก ตามระเบียบพัสดุ 1.11 ส

ารวจและจัดท าเอกสารเพ่ือจ าหนายวัสดุคงทนถาวรและครุภัณฑ

1.12 จัดท าคูมือปฏิบัติงาน
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2. ดานการวางแผน

2.1 จัดท างบประมาณประจ าป ปรับงบประมาณและจัดท าโครงการ

3. ดานการประสานงาน

3.1 ประสานงานเก่ียวกับการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ และขอนุญาตไป

ราชการ ณ ตางประเทศ

3.2 ประสานงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ยืมเงินทดรองไปราชการ จัดท ารายงานการ

เดินทาง ขออนุมัติเบิกจายเดินทางไปราชการใหเปนไปตามระเบียบ

3.3 ประสานงานการดูแลความปลอดภัยของและซอมบ ารุงอาคาร ส่ิงของเคร่ืองใชภายใน

อาคาร

4. ดานการบริการ

4.1 ใหบริการขอมูลผูมาติดตอสอบถาม

4.2 ใหบริการคนหาขอมูลเก่ียวกับบุคลากรภายในหนวยงานเฉพาะรายบุคคล

4.3 งานใหบริการค าแนะน าตาง ๆ เก่ียวกับงบประมาณ

5. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดมอบหมาย

5.1 ไปอบรม ประชุมและสัมมนา ตามท่ีตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

5.2 เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของส านักและมหาวิทยาลัย

5.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพ

5.4 คณะกรรมการ (รับผิดชอบตัวบงช้ี 1.1)

5.5 คณะกรรมการจัดแผนกลยุทธทางการเงิน

5.6 คณะกรรมการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

5.7 คณะกรรมการด าเนินงาน

5.8 คณะกรรมการหองสมุดสีเขียว

5.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ

5.10 คณะกรรมการโครงการของส านักวิทยบริการฯ ป 64



5.11 คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาระบบขอมูลต าบลในจังหวัด
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ/มาตรฐานต าแหนง:

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใตก ากับ แนะน า  ตรวจ

สอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี

1. ดานการปฏิบัติการ

1.1 ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไปในส านักงาน เชน งานธุรการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งบการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพและ

แจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน

1.2 ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายการ เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงาน ในดานตาง ๆ

เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร

สถานท่ี งานสัญญาตาง ๆ เปนตน

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการ ส า

หรับการประชุม บันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหการด าเนินการ

ประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของส าเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ

1.4 ท าเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ืออ านวย

ความสะดวก และเกิดความรวมมือ

1.5 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2. ดานการวางแผน

วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการท างานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ ด า

เนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด

3. ดานการประสานงาน

3.1 ประสานการท างานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิด ความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว

3.2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ

4.1 ใหค าปรึกษา แนะน าเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานท่ัวไป รวมท้ัง



ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชน
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4.2 จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการบริหารงานท่ัวไป  เพ่ือให

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู ตาง ๆ ที

เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา ก าหนด นโยบาย

แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

งานท่ีมอบหมายและมาตรฐาน/เปาหมายของผลงานท่ีตองการ/คาดหวัง*

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

1 รายงานผลการใชจาย

งบประมาณ ประจ าเดือน

(ตรวจสอบการตัดยอด

งบประมาณใชไปและยอด

คงเหลือ ในระบบ3D รายงานผล

เรงรัด งบประมาณ)

6 ถูกตอง เม.ย. –

ก.ย.64

สามารถตรวจสอบการ

ตัด ยอดในระบบ 3D

www.3dgf.aru.ac.th

2 รายงานผลการด าเนินงาน

ตาม โครงการรอบ 6 เดือน

9 เดือน 12 เดือน

1 ครั้ง ถูกตองและ

ครบถวน

2 วัน สามารถตรวจสอบการ

ตัด ยอดในระบบ 3D

www.3dgf.aru.ac.th

3 ส ารวจความตองการจัดซื้อ

จัดจาง  วัสดุ ครุภัณฑ

30 ครั้ง ใหถูกตอง

และ ทัน

เวลา

30 นาที/

ครั้ง



4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจางตามท่ีได

รับ มอบอ านาจ (สืบราคา, จัดท

าใบ จัดซื้อจัดจาง, ตัดยอด

งบประมาณ, เสนอลงนาม)

4.1 จัดท าเอกสารจัดซื้อ/จัดจาง

4.2 ขอใบเสนอราคาจากผูขาย

หรือ  ผูรับจาง

4.3 ตรวจสอบเอกสารใหเปนไป

ตาม ระเบียบพัสดุ

4.4 ตัดยอดงบประมาณ

4.5 ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

จาก ผูอ านวยการส านักฯ

4.6 ลงทะเบียนคุมเอกสาร

งบประมาณ

4.7 จัดสงเอกสารการจัดซื้อ

จัดจาง ใหหนวยงานที่เก่ียวของ

4.8 รับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง

150 รายการ ใหถูกตอง

และ ทัน

เวลา

เม.ย. –

ก.ย.64

ทะเบียนหนังสือ

ขอเบิกจายงบประมาณ

8

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

จากงานพัสดุ

4.9 แจงผลการจัดซื้อ/จัดจาง

(กรณี มียอดการจัดซ้ือ/จัดจางเกิน

10,000  บาท ท าใบสั่งซื้อ/สั่ง

จาง) ใหผูขาย หรือผูรับจางเพ่ือด

าเนินการจัดสง สินคา

4.10 ตรวจรับสินคาและเอกสาร

ให ถูกตองตรงท่ีไดขออนุมัติจัด

ซ้ือ/จัด จาง

4.11 ใหคณะกรรมการตรวจรับ



5 ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง (ยอดเงินไม

เกิน  100,000 บาท)

- จัดซ้ือจัดจัดจางคาตอบแทน/

ใช สอย/วัสดุ

120

รายการ

ใหเปนไปตาม

ระเบียบ

เม.ย. –

ก.ย.64

6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง (การซื้อหรือการ

จาง ครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน

100,000  บาท แตไมเกิน

500,000 บาท) 6.1 จัดท า

บันทึกแตงต้ัง

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะ และราคา

มาตรฐานในการจัดซื้อจัด จาง

6.2 จัดท าค าสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะ และราคา

มาตรฐานในการจัดซื้อจัด จาง

6.3 จัดท าบันทึกขอความเห็น

ชอบ ก าหนดคุณลักษณะและ

ราคา

มาตรฐาน พรอมแนบ

คุณลักษณะ 6.4 จัดท าบันทึก

ขอความเห็นชอบ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

6.5 จัดท าเอกสารจัดซื้อซ้ือจัดจาง

2 ครั้ง ใหเปนไปตาม

ระเบียบ

เม.ย. –

ก.ย.64

1. คาบ ารุงรักษาระบบ

บริหาร การศึกษา จ านว

น 1 งาน

2. ปรับปรุงบัวตกแตง

ภายนอก อาคารศูนยภาษา

และ

คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)

9

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา



6.6 ประสานคณะกรรมการ

พิจารณาเปดซองดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง

6.7 รายงานผลการพิจารณา

เปด ซองดวยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

6.8 ขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

6.9 จัดท าหนังสือเชิญท า

ใบส่ังซื้อ /สั่งจาง

6.10 ประสานคณะกรรมการ

ตรวจ รับพัสดุเพื่อตรวจรับพัสดุ

6.11 ด าเนินการเบิกจาย

(ขั้นตอน6.8 ถึง 6.11 งาน

พัสดุ กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี ด าเนินการตอ)

7 ด าเนินการจัดซื้อจัดจาง

โดยวิธี คัดเลือก

7.1 จัดท าบันทึกแตงตั้ง

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะ และราคา

มาตรฐาน

7.2 จัดท าค าสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะ และราคา

มาตรฐาน

7.3 จัดท าบันทึกขอความเห็น

ชอบ ก าหนดคุณลักษณะและ

ราคา

มาตรฐาน

7.4 จัดท าบันทึกขอความเห็น

ชอบ โดยวิธีคัดเลือก

7.5 จัดท าค าสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการด าเนินงานจัด

ซ้ือจัด จาง

7.6 จัดท าหนังสือเชิญใหเสนอ

ราคา 7.7 จัดท าเอกสารจัดซ้ือ

- ใหเปนไปตาม

ระเบียบ

- -



จัดจาง

10

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

7.8 ประสานคณะกรรมการเปด

ซอง 7.9 ประสานคณะกรรมการ

ตรวจรับ 7.10 ด าเนินการเบิก

จาย

(พัสดุกลาง ด าเนินการ)



8 ด าเนินการจัดซื้อจัดจาง

โดยวิธี E-bidding

8.1 จัดท าบันทึกแตงตั้ง

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะ และราคา

มาตรฐานในการจัดซื้อจัด จาง

8.2 จัดท าค าสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะ และราคา

มาตรฐานในการจัดซื้อจัด จาง

8.3 จัดท าบันทึกขอความเห็น

ชอบ ก าหนดคุณลักษณะและ

ราคา

มาตรฐาน พรอมแนบ

คุณลักษณะ 8.4 หนวยงานให

เหตุผลและความ จ าเปนใน

การจัดซื้อ/จัดจาง พรอม ท้ัง

แนบรายช่ือคณะกรรมการ

พิจารณาการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส และคณะ

กรรมการ ตรวจรับพัสดุ

8.4 จัดท าบันทึกขอความเห็น

ชอบ โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส  (E-bidding)

หนวยงาน

8.5 จัดท าเอกสารจัดซื้อซ้ือ

จัดจาง 8.6 ประสานคณะ

กรรมการ

พิจารณาประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

8.7 ประสานคณะกรรมการ

ตรวจรับ พัสดุ

8.8 ด าเนินการเบิกจาย

7 รายการ ใหเปนไปตาม

ระเบียบ

เม.ย. –

ก.ย.64

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร

ประมวลผลแบบท่ี 1

2. ระบบรักษาความ

ปลอดภัย ของเครือขาย

คอมพิวเตอร

(Firewall)

3. อุปกรณกระจายสัญญาณ

แกน หลัก

4. ระบบอุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย

5. ระบบเครือขายแกนหลัก

6. ปรับปรุงถังเก็บน าอาคาร

ศูนย ภาษาและคอมพิวเตอร

(อาคาร  100 ป)

7. ปรับปรุงฝาเพดานอาคาร

ศูนย ภาษาและคอมพิวเตอร

(อาคาร  100 ป)

11

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย



ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)

ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

(ขั้นตอนประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส รายการ ท่ี

8.5-8.8  เปนของงานพัสดุ

กองกลาง

ส านักงานอธิการบดีด าเนิน

การตอ)  หนวยงานจะประสาน

ในสวนกับ ผูเก่ียวของในการ

พิจารประกวด ราคาและตรวจ

รับพัสดุ

9 งานตรวจสอบเอกสาร/ใบส

าคัญ  การขอนุญาต/ขอ

อนุมัติเบิกจาย คาใชจายให

ถูกตองตามระเบียบ พัสดุและ

การเบิกจายเงิน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

การ เบิกจาย

9.1 ผูมีอ านาจลงนามใน

ใบเบิกเงิน งบประมาณ

9.2 ลงสมุดทะเบียนหนังสือขอ

เบิก จายเงิน

9.3 จัดท าส าเนาจัดเก็บเขา

แฟมเพ่ือ ใชเปนหลักฐานอางอิง

9.4 รับเช็คคาวัสดุ/ครุภัณฑ

จากการเงินเพื่อประสานรานคา

น าใบเสร็จรับเงินมารับเช็คคา

วัสดุ/ ครุภัณฑ

9.5 ประสานแจงรานคามารับ

เช็คท่ี การเงิน/หนวยงาน

9.6 น าเช็คที่ระบุผูถือไปเบิก

เงินที่ ธนาคารกรุงเทพ

9.8 น าเช็คไปจายคาโทรศัพท

ของ ส านักฯ ทุกเดือน

9.7 น าเงินที่เบิกสงคืนใหส า

120 คร้ัง ใหถูกตอง เม.ย. –

ก.ย.64

ทะเบียนหนังสือ

ขอเบิกจายงบประมาณ



นักเพ่ือ คืนเขาบัญชีส านัก

(กรณีขอยืมเงิน ส านักฯในการ

จัดซื้อวัสดุ)

10 ด าเนินการประสานงานการเก็บ 2 รายการ ถูกตอง เม.ย. – 1. ระบบรักษาความปลอดภัย

ของ เครือขายคอมพิวเตอร

(Firewall)

12

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

รักษาพัสดุ-ครุภัณฑ การท าบัญชี

ควบคุม และเบิกจายพัสดุ-

ครุภัณฑ  รวบ ร วมหลักฐ านกา

รต รวจรับ ครุภัณฑของส านัก

ตามระเบียบพัสดุ

ก.ย.64 2. จัดท าทะเบียนคุมเคร่ือง

คอมพิวเตอรประมวลผลแบบ

ท่ี 1  จ านวน 45 เคร่ือง

11 ส ารวจและจัดท าเอกสารเพ่ือ

จ าหนายวัสดุคงทนถาวรและ

ครุภัณฑ

2 ครั้ง เปนไปตาม

ระเบียบพัสดุ

เม.ย. –

ก.ย.64

1. วัสดุงานปรับปรุงหองน า

ช้ัน 3  และช้ัน 4 อาคาร

บรรณราช นครินทร

2. จัดท าราคากลาง จ า

หนาย ครุภัณฑท่ีไมจ า

เปนตองใชใน ราชการ

68 รายการ

12 งานจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง เปนไปตาม

มาตรฐาน

ก าหนดต า

แหนง

15 วัน

13 งานจัดท างบประมาณประ

จ าป  ปรับงบประมาณ ป

2564

และจัดท าโครงการ

งานจัดท างบประมาณ

รายจาย ประจ า

ปงบประมาณ 2565

2 ครั้ง เปนไปตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

เม.ย. –

ก.ย.64

1. โอนเปล่ียนแปลง

งบประมาณ  พ.ศ.2564 ไตร

มาส 3

2. จัดท าโครงการ Project

brief (งบแผนดิน)



งบแผนดิน

14 ประสานงานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ งานพัสดุ, งานการ

เงิน,  งานบุคลากร,กองนโยบาย

และแผน (งานงบประมาณ)

และงานส านักงานคณะวิชา

14.1 ประสานงานกับงานพัสดุ

เก่ียวกับรายละเอียดของการจัด

ซ้ือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี

คัดเลือก  วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 14.2 งานการเงิน

สอบถามขอมูลการ ขอยืมเงิน

การสอบถามเช็คใหกับ ลูกคา

14.3 งานกองนโยบายและ

แผน  เก่ียวกับงบประมาณ

14.4 ส านักงานคณะกรรมการ

40 ครั้ง ถูกตอง 10 นาที/

ครั้ง

1. ประสานกับงานพัสดุใน

เร่ืองการท างานดานจัดซ้ือ

/จัด จาง

2. ประสานงานกับกอง

นโยบายและแผนในเร่ือง

งบประมาณ, การโอน

เปล่ียนแปลงงบประมาณ

การ ขอรับจัดสรร

งบประมาณ การ ออกรหัส

ในระบบ 3D

3. งานการเงินเร่ือง

เอกสาร ตางๆ และงาน

รายละเอียดไม ครบถวน

การขอยืมเงินทดรอง

ราชการ,  รับเช็คเพ่ือไปใช

ในโครงการ และกิจกรรม

4. งานอาคารสถานท่ีในการ

13

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

บัณฑิตศึกษา สอบถามเอกสาร

การ ซ้ือจางที่สงไปตัดยอดเงิน

และสง เบิกจายไปเซ็นตเบิกเงิน

14.5 ส านักงานอธิการบดี

เร่ืองขอ อนุญาตคาใชจายตาง

ๆ

14.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอมูล เก่ียวกับงบประมาณ

ยุทธศาสตร ทองถิ่น

14.7 คณะทั้ง 4 คณะ เร่ืองขอ

ความ เห็นชอบในการจัดซื้อ

ระบบ

ประสานงานเก่ียวกับงาน

ส ารวจและประเมินราคา

งาน ติดตอประสานงาน

คณะกรรมการตาง ๆ

5. งานวิจัย เก่ียวกับ

งบประมาณ การขอ

อนุมัติ จัดซ้ือ/จัดจาง ,

6. บัณฑิต ติดตอเร่ือง

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร 7. คณะท้ัง 4

คณะ

เร่ืองเอกสารการขอความ

เห็นชอบในการจัดซ้ือ



คอมพิวเตอร

14.8 ประสานอาจารยใน

การลง พ้ืนที่ จ านวน 88 ต

าบล

ระบบ คอมพิวเตอร

15 ตัดยอดงบประมาณคาใชจายใน

การ เดินทางไปราชการ ใหเปน

ไปตาม ระเบียบ

4 ครั้ง ถูกตอง เม.ย. –

ก.ย.64

16 จัดท าใบยืมเงินส ารองเพื่อใช

ในงาน กิจกรรมตาง ๆ ส านัก/

ไปราชการ  - เอกสารซ้ือจาง/

ขออนุญาต

คาตอบแทนวิทยากร/คา

อาหาร  อาหารวางและ

เคร่ืองดื่ม /ไป

ราชการท่ีไดรับการอนุญาต

จากผอ. - จัดท าใบยืมในระบบ

3 D

- ผูขออนุญาตเซ็นเอกสารใบยืม

และ เสนอผอ.อนุมัติ

- น าใบยืมที่ไดรับการอนุมัติ

จากผอ. สงงานการเงินเพ่ือตรวจ

สอบเอกสาร - กรณียืมเงินงบบ า

รุงการศึกษา  ตองยืนลวงหนา

กอน 5 วัน ท าการ  ท่ีจะด าเนิน

กิจกรรม/ไปราชการ - กรณียืม

เงินงบแผนดิน ตองยืน เอกสาร

ลวงหนากอน 10 วันท าการ ท่ี

จะด าเนินการกิจกรรม/ไป

ราชการ

1 คร้ัง ถูกตอง เม.ย. –

ก.ย.64

เอกสารแนบสัญญายืมเงิน

14

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา



- การเงินแจงผูขออนุมัติใชเงิน

รับเช็คที่งานการเพ่ือน าเช็คไป

เบิก เงินมาใชกิจกรรม/ไป

ราชการ  - เมื่อด าเนินการ

กิจกรรม/

ไปราชการเรียบรอยแลวใหน า

เอกสารทุกรายการที่เก่ียวของ

กับ การยืมเงินมาท าเบิกแลวด

าเนินการ คืนเงินยืมในระบบ 3

D

- กรณีถายังไมคืนเงินยืม เมื่อท

า กิจกรรมคร้ังตอไปไมสามารถ

ยืมเงิน ไดอีกจนกวาจะคืนเงินยืม

ยอดเดิม

17 ประสานงานการดูแลความ

ปลอดภัย ของและซอมบ ารุง

อาคาร สิ่งของ เคร่ืองใชภายใน

อาคาร

10 ครั้ง ใหพรอม

ใชงาน

เม.ย. –

ก.ย.64

1.งานบ ารุงรักษาเคร่ืองก

าเนิด ไฟฟา ไตรมาส 3,4

จ านวน 2  คร้ัง

2. งานบ ารุงรักษา

เคร่ืองส ารองไฟ ไตรมาส 4

จ านวน 1 คร้ัง

3. งานบ ารุงรักษาระบบดับ

เพลิง  ไตรมาส 2,3,4 จ านวน

2 คร้ัง 4. งานบ ารุงรักษา

ลิฟตโดยสาร  ไตรมาส 4 จ า

นวน 1 คร้ัง

5. ก าจัดปลวกอาคาร

100 ป จ านวน 1 งาน

6. ซอมท าเปล่ียนอะไหล

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน

15 รายการ

7. ซอมท าเปล่ียนอะไหล

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน

2 รายการ

8.ซอม/เปล่ียนอะไหลเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟา จ านวน 7

รายการ 9.ซอม/เปล่ียน

อะไหลเคร่ือง คอมพิวเตอร จ

านวน 6 รายการ  10. ซอม/

เปล่ียนอะไหล

ยานพาหนะ จ านวน 28

รายการ



18 ใหบริการขอมูลผูมาติดตอสอบถาม 20 ครั้ง ใหขอมูลที่ 5 นาที/ครั้ง เม.ย. – ก.ย.64

15

ล า

ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม มาตรฐาน/เปาหมายท่ีคาดหวัง/ตองการ หมายเหตุ/ราย

ละเอียด เพ่ิมเติม(ถา

มี)
ปริมาณ

และ

หนวยนับ

คุณภาพ/

คุณลักษณะ

เวลา/

ชวงเวลา

ถูกตอง

19 งานใหบริการค าแนะน าตาง ๆ 15 ครั้ง ใหขอมูลที่

ถูกตอง

5 นาที/ครั้ง - เก่ียวกับการจัดท า

งบประมาณรายจาย

ประจ าป

- เก่ียวกับการยืมเงิน

ทดรอง ราชการ ซึ่งมี

ประกาศให เจาหนาที่

ทุกหนวยงาน

รับทราบ

- เก่ียวกับการท า

เอกสาร ประกอบการ

เบิกจาย

เพื่อใหถูกตองตาม

ระเบียบฯ - ประสานแจง

ผูเกี่ยวของใน กรณีการ

ซอมบ ารุงรักษา

ครุภัณฑและอาคาร

สถานท่ี

20 บริการหนังสือพิมพ 6 พึงพอใจ 1 ชม./ครั้ง เม.ย. – ก.ย.64

21 คณะกรรมการประกันคุณภาพส

านัก วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5 ครั้ง 3 ชม./ครั้ง เม.ย. – ก.ย.64

22 คณะกรรมการด าเนินงานเก่ียว

กับ การจัดโครงการ/กิจกรรม

ของส านัก

6 ครั้ง 2 ชม./ครั้ง เม.ย. – ก.ย.64



ขอตกลงเพ่ิมเติม(ถามี)......................................................................................................

.................................... .............................................................................................................................

.................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ……………….............…………….ผูรับมอบหมายงาน ลงช่ือ..............……………………………….ผูมอบหมายงาน  ( นางพรทิพย

เดชรอด . ) ( (ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ ) วันเดือนปทีรับมอบ / / . ต าแหนงผูอ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ. วันเดือนปท่ีรับมอบ / / .

16

*หมายเหตุ

*สวนราชการอาจปรับปรุง/เพ่ิมเติมแบบฯ และขอมูลท่ีมอบฯ ไดตามความเหมาะสมและความจ า

เปน ของสวนราชการตามท่ีคณะกรรมการท่ีสวนราชการมอบหมายและผูเก่ียวของเห็นชอบ *หากกรอกขอมูล

ไมพอ สามารถท าตารางแนบทายเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม


