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บทคัดย่อ
ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(OAR Smart Office : งานพัสดุ) พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพัสดุ ให้สามารถรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการพัสดุอยู่ในระบบเดียวกัน สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศนาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการงานพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องสามารถดาเนินงาน
พัส ดุได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ประกอบด้ว ย วิ เคราะห์ ปั ญหา วิ เคราะห์ ความต้องการ ออกแบบกระบวนงาน พัฒ นาระบบ ทดสอบระบบ
ประเมินและปรับปรุงระบบ
ผลการพัฒนาระบบสามารถจัดเก็บและรายงายข้อมูลสารสนเทศ เช่น รายการรายจ่าย งบประมาณคงเหลือ
ยอดเงินอนุมัติค้างจ่าย และข้อมูลสินทรัพย์ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ถูกต้องและอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ผู้บริหาร และบุคลากรสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศได้
ตลอดเวลาและสามารถดาเนินงานพัสดุตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ สั่งซื้อสั่งจ้าง ตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน จัดทาทะเบี ยนพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ
การบารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ 2) บุคลากรแจ้งขอซื้อขอจ้างพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ ขอเบิกพัสดุ และการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ได้แก่ งานนโยบายและแผนบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งานการเงินและบัญชีตรวจทานข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน งานธุรการดาเนินการลงทะเบียนรับ -ส่งเอกสาร 4) ผู้บริหาร
ดาเนินการพิจารณาอนุมัติการขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ

คาสาคัญ
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ABSTRACT
The Supplies Management Database System of Office of Academic Resources, Prince of
Songkla University, Pattani Campus. The purpose of this study are for increasing operations
efficiency and develop to single system, included data processing and data analysis for supplied
managing improvement.

The process consist of, Problem analysis, Need assessment, Process design, System
development, System trial, System evaluation and System improvement.
As a result of this system development, the system is developed to correctly archive
and report information in the single system. Hence, all staffs are able to responsively browse
informative data and are able to proceed, regarding to rules and obligations, concerning
1) The Supplied Officer to actuate the purchase/hire/rent 2) All personnel 3) Other relevant
4) The executive
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บทนา
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการอานวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ความเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ปัจจุบันสานักวิทย
บริการได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลมาใช้ในงานต่างๆ มากมาย ทั้งงานด้านการบริการสื่อสารสนเทศ และงานด้านการ
บริหารจัดการ สานักวิทยบริการ
งานพัสดุ สานักวิทยบริการ เป็นงานหนึ่งด้านการบริหารจัดการสานักวิทยบริการ เป็นงานที่มีขั้นตอนการ
ดาเนิน งานที่ส ลับ ซับซ้อนภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มากมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และมีข้อมูล ที่
จาเป็นต้องจัดเก็บ จัดการอย่างเป็นระบบให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อันเป็นการปฏิบัติงานพัสดุที่สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 8 (4) คือการตรวจสอบได้ โดยมี
การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลที่
ส าคัญของงานพั สดุ เช่ น ข้ อมู ลด้ านการจัดซื้ อจั ดจ้ าง ทะเบี ยนพั สดุ ข้อมูลด้านการใช้ จ่ายเงิน การใช้ จั ดเก็ บ
การควบคุม และบารุงรักษาพัสดุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สาคัญยิ่งที่จะต้องนาไปใช้ประกอบการพิจารณา
วางแผนพัฒนา กาหนดงบประมาณ และการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สานักวิทยบริการจึงได้คิด พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุขึ้น ให้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุและสามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
ต่อการดาเนิ น งานพัสดุ ที่กล่ าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้ว นในระบบเดียว อันเป็นการแก้ปัญหาเดิมที่ นาระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในงานพัสดุหลายระบบทาให้ต้องบันทึกข้อมูลเดียวกันในหลายครั้ง
เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรที่มีส่วนงานเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลใช้ในการดาเนินงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ภาพที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. การวิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลเดิมของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้ใช้งาน
ระบบโดยตรง ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบการเงินสามมิติ (ครุภัณฑ์) และระบบจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุภาครัฐ พบปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ ดังนี้
1.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบการเงินสามมิติ (ครุภัณฑ์) และระบบจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุภาครัฐ เป็นระบบที่แยกกันอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถเชื่อมโยงและใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ มีความซ้าซ้อน ยุ่งยาก
และสิ้นเปลืองเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหลายครั้ง
1.2 ระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่ครอบคลุมภาระงานพัสดุ สานักวิทยบริการ ได้แก่ การจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุทุกประเภทและทุกงบรายจ่าย งานด้านทะเบียนคุมพัสดุ การบารุงรักษาพัสดุ ซึ่งทาให้เกิดความยุ่งยาก
สับสนในการปฏิบัติงานพัสดุ การจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
1.3 ระบบฐานข้อมูลเดิมไม่สามารถรายงานข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณของสานักวิทยบริการ
ได้ครบถ้วนทุกหมวดรายจ่าย เช่น ข้อมูลรายการรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินอนุมัติค้างจ่าย ทาผู้บริหารไม่มี
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 ระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่เดิมไม่สอดคล้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. การวิเคราะห์ความต้องการ
ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบฐานข้อมูลพัสดุ สานักวิทยบริการจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัสดุ สานักวิทยบริการ ผลการศึกษาความต้องการพบว่า
2.1 ผู้บริหาร ต้องการระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ ที่สามารถแสดงรายงานรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ
ยอดเงินอนุมัติค้างจ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการขอซื้อจ้างพัสดุ
2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องการระบบฐานข้อมูลงานพัสดุที่ครอบคลุมการดาเนินงานพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถจัดเก็บและรายงานข้อมูลการดาเนินงานพัสดุ
ด้านการขอซื้อขอจ้าง การสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทาทะเบียน การเบิกจ่าย
การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุได้
2.3 บุคลากร สานักวิทยบริการ ต้องการระบบฐานข้อมูลในการแจ้งขอซื้อขอจ้างพัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ
ขอเบิกพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจาปี

2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ได้แก่
1) นักวิชาการงานการเงินและบัญชีต้องการระบบฐานข้อมูลงานพัสดุที่สามารถส่งต่อ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมายังงานการเงินและบัญชีเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุต่อไปโดยไม่ต้องบันทึก
ข้อมูลใหม่
2) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) ต้องการระบบฐานข้อมูลงานพัสดุที่สามารถส่งต่อข้อมูล
เพื่อการบันทึกทะเบียนรับ-ส่งรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ และหนังสืออื่นๆ ได้
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้องการระบบฐานข้อมูลงานพัสดุที่สามารถรายงาน
ข้อมูลพัสดุ รายรับรายจ่ายค่าพัสดุของสานักวิทยบริการได้
3. การออกแบบกระบวนงาน
ออกแบบกระบวนโดยการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ
หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ และโครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการ ได้กระบวนงานพัสดุ
เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนงานระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพที่ 4 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
4.1 ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ กาหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุใช้งาน ผ่านเมนู “งานพัสดุ” ประกอบด้วย
เมนูการดาเนินงานตามขั้นตอนงานพัสดุ ดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย ประเภทพัสดุ, รายการพัสดุ, วิธีการจัดซื้อ,
ร้านค้า, สถานที่ใช้พัสดุ และ ระเบียบพัสดุ
2) การขอซื้อ/จ้างพัสดุ ประกอบด้วย การขออนุมัติซื้อ/จ้าง, การสั่งซื้อ/จ้าง, การส่ง
มอบ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน และรายการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
3) การเช่าพัสดุ ประกอบด้วย การขออนุมัติเช่า, สั่งเช่าพัสดุ, เบิกจ่ายเงินค่าเช่า และ
รายการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
4) แจ้งซ้อม ประกอบด้วย รายการแจ้งซ่อม และ ประวัติการซ่อม
5) ทะเบียนพัสดุ ประกอบด้วย การเพิ่มครุภัณฑ์, เพิ่มที่ดินสิ่งก่อสร้าง, จัดทาทะเบียนพัสดุ
และรายการพัสดุ
6) ประกาศผลเสนอราคา ประกอบด้วย การประกาศผลเสนอราคา และ รายการประกาศ
ผลเสนอราคา
7) จาหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย การขออนุมัติจาหน่ายพัสดุ, รายการขออนุมัติจาหน่าย,
ผลการตรวจสอบพัสดุ, จัดทารายงานผลการตรวจสอบ และ รายงานผลการจาหน่ายพัสดุ
8) เบิกจ่ายพัสดุ ประกอบด้วย รายการเบิกจ่ายวัสดุ และ รายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
9) ทะเบียนหนังสือ ประกอบด้วย การลงเลขที่หนังสือ มอ 182/, รายการหนังสือ
มอ 182/ และ ค้นหาหนังสือส่ง

ภาพที่ 5 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ”
4.2 ส่วนบุคลากร เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ใช้งานระบบได้ ประกอบด้วย
1) ขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประกอบด้วย การขอซื้อขอจ้าง และ รายการขอซื้อขอจ้าง
2) ขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุรายงวด ประกอบด้วย การขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุรายงวด และ
รายการขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุรายงวด
3) เบิกจ่ายพัสดุ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายวัสดุ, รายการเบิกจ่ายวัสดุ, เบิกจ่ายครุภัณฑ์
และ รายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประกอบด้วย การตรวจสอบครุภัณฑ์, รายงานผล และตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์
5) แจ้งซ่อม ประกอบด้วย การแจ้งซ่อม, รายการแจ้งซ่อม และประวัติการซ่อม

ภาพที่ 6 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนบุคลากร”
4.3 ส่วนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
1) งานนโยบายและแผน กาหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนบันทึกข้อมูล
เงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับในทุกหมวดรายจ่าย ประกอบด้วย ประเภทงบประมาณ, แผนงบประมาณ,
ผลผลิต/งาน, รายจ่าย, งบรายจ่าย, ประเภทรายจ่าย, งบประมาณ และรายการงบประมาณ

ภาพที่ 7 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนงานนโยบายและแผน”
2) งานการเงินและบัญชี กาหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
ทุกงบประมาณและทุกหมวดรายจ่าย ประกอบด้วย ขอเบิกเงินซื้อ/จ้างพัสดุ, ขอเบิกเงินซื้อ/จ้าง/เช่ารายงวด และ
ขอเบิกเงินอื่นๆ

ภาพที่ 8 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนงานการเงินและบัญชี”

3) งานธุรการ กาหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่งานธุรการลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือก่อน
การนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการลงสถานการณ์อนุมัติ/ไม่อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย
ทะเบียนรับภายใน, ทะเบียนรับภายนอก, ทะเบียนส่ง มอ 181, ทะเบียนส่ง มอ 180, ทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.09 และ
ทะเบียนส่ง ศธ 0521.2.0901

ภาพที่ 9 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนงานธุรการ”
4.4 ส่วนรายงานสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนที่กาหนดสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ
และส่วนที่กาหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ดังนี้
1) ส่วนที่กาหนดสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกอบด้วย ทะเบียนครุภัณฑ์,
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์, ค่าเสื่อมที่ดินสิ่งก่อสร้าง, วัสดุคงเหลือ, บัญชีวัสดุ, ตรวจสอบเอกสาร, ค้นหารายการซื้อ/จ้าง,
QR Code และ รายการครุภัณฑ์

ภาพที่ 10 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนรายงานสารสนเทศของเจ้าหน้าที่พัสดุ”
2) ส่วนที่กาหนดสิทธิ์ให้ผู้บริหารและบุคลากร แสดงรายงานผ่านเมนู “รายงาน”
ประกอบด้วย
รายงานรายจ่าย และรายการรายจ่าย

ภาพที่ 11 ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ “ส่วนรายงานสารสนเทศของผู้บริหารและบุคลากร”
5. การทดสอบการใช้งาน
5.1 ทดสอบการใช้งานระบบโดยผู้พัฒนาระบบ ในปีงบประมาณ 2559
5.2 ทดสอบการใช้งานโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปีงบประมาณ 2559-2560
5.3 ทดสอบการใช้งานระบบโดยเจ้าหน้าที่ของงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี และงานธุรการ ในปีงบประมาณ 2559 นาเสนอระบบแก่เจ้า หน้าที่งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้ทดสอบใช้งาน จัดประชุมสรุปปัญหาและนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม
5.4 ทดสอบการใช้งานระบบโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปีงบประมาณ 2560 ทดลองใช้งานระบบกับการ
ปฏิบัติงานพัสดุจริงทั้งปีงบประมาณควบคู่กับระบบที่ใช่อยู่เดิม รวบรวมปัญหาและความถูกต้องครบถ้วนในการใช้งาน
ระบบและสารสนเทศที่ต้องการ
5.5 ทดสอบการใช้งานระบบโดยผู้บริหารและบุคลากร ปีงบประมาณ 2560นาเสนอระบบแก่
ผู้บริหารและบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากรทดสอบการใช้งาน จัดประชุมสรุปปัญหาและนาเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ

ตารางที่ 1 การทดสอบระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ
6. การประเมินผล
6.1 การประชุมกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากร
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอความต้องการ ข้อเสนอแนะ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบจนสามารถใช้
งานได้ตามความต้องการ
6.2 การสังเกตและสัมภาษณ์บุคลากรสานักวิทยบริการ บุคลากรสามารถใช้งานระบบได้และ
มีความพึงพอใจในการค้าหาสารสนเทศที่ต้องการจากระบบ
6.3 นาเสนอระบบในที่ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(CoP พัสดุ) โดยงานพัสดุกลาง วิทยาเขตปัตตานีได้ทาหนังสือแจ้งขอนาระบบไปใช้งาน

7. การพัฒนาปรับปรุง
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานธุรการ และ
บุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุคณะหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้
ครอบคลุมการดาเนินงานพัสดุ ของสานักวิทยบริการ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจากกระบวนงานพัสดุ
เขียนระบบโดยใช้ภาษา PHP, JAVA Scrip, JQuery และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบ MySQL
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ระบบฐานข้อมูลงานพัสดุ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (OAR Smart Office) สามารถ
ใช้ดาเนินงานพัสดุได้ครอบคลุมกระบวนงานพัสดุ ตามพระราชบั ญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการจัด ซื้ อจั ด จ้า งและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560
ประกอบด้วย ด้านการขอซื้อขอจ้างพัสดุ การสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทาทะเบียน การ
เบิกจ่าย การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ สามารถจัดเก็บและแสดงรายงานข้อมูล สารสนเทศ
ด้านการพัสดุได้ถูกต้อง เช่น รายงานรายจ่าย และรายงานข้อมูลสินทรัพย์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัสดุ อานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการแจ้ง ขอซื้อขอจ้าง
พัสดุ แจ้งซ่อมพัสดุ และตรวจสอบข้อมูลพัสดุ จากผลการประเมินพฤติกรรม และการสัมภาษณ์บุคลากรต้องการ
ให้จัดทาคู่มือการใช้งานระบบโดยเฉพาะในส่วนการใช้งานของบุคลากร
การนาไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานต่างๆ สามารถนาไปใช้ในการจัดเก็บ รายงานข้อมูลสารสนเทศ และ
ดาเนินงานพัสดุตามพระราตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ เช่น ด้านการขอซื้อขอจ้าง
การสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทาทะเบียน การเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
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