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ก 

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

จดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุง  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ เพื่อ เป็นขอ้มูลการบริหารการพสัดุ              

ในภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง   ใหมี้

ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป โดยศึกษาใน 2 ดา้น ประกอบดว้ย 

ดา้นการบริหารพสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน กิจกรรม หรือ

โครงการ และดา้นการบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพงานในภาพรวมของ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  ตามหลกัการในการ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุ ใน 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน ( Value for 

Money)  ความโปร่งใส ( Transparency)  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Efficiency and Effectiveness) และ ความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงาน 

(Accountability)ใชว้ธีิการศึกษา ดว้ยการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การ

สอบถามหรือสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งไม่เป็นทางการ ในสถานท่ีปฏิบติังานของ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีเกบ็

รวบรวมไดม้าสรุปความ สังเคราะห์ขอ้มูล  และวเิคราะห์เพื่อคน้หาแนวทาง การบริหาร

การพสัดุในภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงให้

มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป   

จากการศึกษาพบวา่ การบริหารพสัดุของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง   ในการดาํเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ มีการดาํเนินการท่ี

เป็นระบบขั้นตอน เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัศึกษาระเบียบการดาํเนินการเป็นอยา่งดี การจดัหา

วสัดุตรงความตอ้งการ  และสอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติั การบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามคุณภาพงานในภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุง เป็นไปตามหลกัการจดัหาพสัดุ  
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และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี

จากความกรุณาของเจา้หนา้ท่ีทุกๆ ฝ่ายของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงไดใ้หค้วามอนุเคราะห์เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และใหข้อ้แนะนาํต่างๆ
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การปฏิบติัราชการท่ีมีประสิทธิภาพ คือการมุ่งผลสาํเร็จต่อภารกิจของรัฐ   

และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงการดาํเนินการ

จะตอ้งเป็นผลมาจากความพร้อมขององคก์รในทุกดา้นทั้งบุคลากร งบประมาณ 

ทรัพยากร และการบริหารจดัการซ่ึงปัจจยัทั้งส่ีอยา่งน้ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 

กล่าวคือการบริหารจดัการปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของปัจจยัอ่ืนดว้ยเช่นกนั  

ทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐนั้นประกอบดว้ยหลายส่ิงแต่โดยส่วนมากนั้น

หมายถึงพสัดุ ซ่ึงไดแ้ก่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการ

จาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ หรือการจาํแนกประเภท

รายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศตามคาํนิยามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 การไดม้าซ่ึงพสัดุในหน่วยงานภาครัฐ   จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีเพราะงบประมาณซ่ึงหน่วยงานของ

รัฐใชใ้นการจดัหาพสัดุนั้น เป็นงบประมาณของแผน่ดินท่ีใชใ้นการพฒันาประเทศ

ท่ีไดม้าจากภาษีของประชาชน การใชจ่้ายงบประมาณจึงจาํเป็นตอ้งเป็นไปอยา่ง

คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นระเบียบท่ีหน่วยงานราชการใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการบริหาร

พสัดุ ซ่ึงไดก้าํหนดหลกัการในการดาํเนินการจดัหาพสัดุดงัน้ี 

1. ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน (Value for Money) 

2. ความโปร่งใส (Transparency) 

3. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 

4. ความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงาน (Accountability) 
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การประเมินการใชพ้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง   สมเหตุสมผลในงาน 

กิจกรรม หรือโครงการตามบทบาทของภารกิจของหน่วยงานท่ีดาํเนินการ                   

โดยเปรียบเทียบกบัความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนด

ไวถื้อเป็นเคร่ืองมือประการหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในทุกระดบั 

และผูบ้งัคบับญัชา  สามารถบอกไดว้า่ การบริหารพสัดุของหน่วยงานเป็นไปตาม

หลกัการดงักล่าวขา้งตน้หรือไม่ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่วยงาน

ราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐตามบทบาท

หนา้ท่ีมีการดาํเนินการพสัดุเป็นจาํนวนมาก แต่ดว้ยส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินโครงการ

ขนาดเลก็ การดาํเนินการพสัดุส่วนมากจึง เป็นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิ ตกลงราคา        

ดว้ยเพราะวงเงินท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งในงานกิจกรรม  หรือโครงการของหน่วยงานมี

วงเงินไม่สูงมากนกั แต่มีจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งดาํเนินการจาํนวนมาก จึงมีความจาํเป็นจะตอ้ง

ประเมินการใชพ้สัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพงานท่ีบุคลากรของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงปฏิบติัในทุกกระบวนงาน        

กิจกรรม หรือโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลการบริหารการพสัดุในภาพรวมของสาํนกังานให้

มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. เพื่อ เป็นขอ้มูลการบริหารการพสัดุในภาพรวมของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงใหมี้ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่ง

เป็นรูปธรรมต่อไป  

ระยะเวลาดาํเนินการ 

มิถุนายน – สิงหาคม 2560 
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พืน้ทีด่ําเนินการ 

การศึกษาการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผูข้อประเมินดาํเนินการศึกษา

การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคา ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

สัดส่วนของผลงาน 

ผูข้อประเมินปฏิบติังานราชการในตาํแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการส่วน

อาํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงดาํเนินการศึกษา

การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคา ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2559โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานและสัดส่วน

ของผลงานแสดงดงัตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานและสัดส่วนของผลงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

สัดส่วนของผลงาน 

ผู้ขอ

ประเมนิ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

คนที ่1 คนที ่2 

1. ขั้นตอนการขออนุมตัิ    

 1.1 ตรวจสอบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคา

มาตรฐานหรือราคากลางของวสัดุท่ีจะซ้ือตามบนัทึก

ขออนุมติัความตอ้งการพสัดุ เพื่อซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งใช ้

หรือทาํงานจา้งเหมาบริการท่ีไดรั้บการอนุมติัตาม

ความประสงคค์วามตอ้งการซ้ือวสัดุ และรายละเอียด

ของวสัดุท่ีตอ้งการใช ้ 

 - - 

 1.2 เสนอบนัทึก ผา่นหวัหนา้พสัดุ เพื่อขออนุมติัการ

จดัซ้ือวสัดุต่อผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง 

 - - 
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ตาราง 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานและสัดส่วนของผลงาน(ต่อ) 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

สัดส่วนของผลงาน 

ผู้ขอ

ประเมนิ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

คนที ่1 คนที ่2 

2. ขั้นตอนการจัดซ้ือวสัดุ     

 2.1 ลงบนัทึกรายการในสมุดทะเบียนคุมใบสั่งซ้ือ สั่งจา้ง 

ตามท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงอนุมติัการจดัซ้ือ 

 - - 

 2.2 จดัทาํรายงานขอซ้ือ ตามระเบียบขอ้ ๒๗ ซ่ึงระบุ

รายละเอียดในรายงานขอซ้ือ ประกอบดว้ย 

2.2.1 เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

2.2.2 รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 

2.2.3 ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือ

ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณ 

2.2.4 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยระบุวงเงินงบประมาณ  

2.2.5 กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ หรือใหง้านแลว้เสร็จ 

2.2.6 ประเภทเงินงบประมาณท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

 - - 

 2.2.7 วธีิท่ีซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดย

วธีิตกลงราคา 

2.2.8 เสนอขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับใน

การซ้ือหรือจา้ง แต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๓  

หรือเทียบเท่าข้ึนไป   
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ตาราง 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานและสัดส่วนของผลงาน(ต่อ) 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

สัดส่วนของผลงาน 

ผู้ขอ

ประเมนิ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

คนที ่1 คนที ่2 

    - วงเงินงบประมาณไม่เกิน ๑๐ ,๐๐๐ บาท แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับ ๑  คน  

                 - วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับ ๓  คน 

   

 2.3 ติดต่อร้านคา้ท่ีตอ้งการในการจดัซ้ือวสัดุตามท่ี

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงซ่ึงไดรั้บมอบอาํนาจจากผูว้า่

ราชการจงัหวดัพทัลุง เห็นชอบในรายงานขอซ้ือ ภายใน

วงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามรายงานขอซ้ือ หากเงิน

งบประมาณในการสั่งซ้ือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุตกลงราคากบัผูข้ายไดเ้ลย แต่หาก

งบประมาณในการสั่งซ้ือเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เจา้หนา้ท่ี

พสัดุดาํเนินการสืบราคาจากร้านคา้  ๓ ราย  เพื่อกาํหนด

ราคากลางในการซ้ือจากผูข้ายท่ีราคานอ้ยท่ีสุด 

 - - 

 2.4 เสนอรายงานในการสั่งซ่ือต่อหวัหนา้พสัดุ เพื่อสั่งซ้ือ

กบัผูข้าย โดยมีเง่ือนไขในการจดัทาํเอกสารในการส่ังซ้ือ  

ดงัน้ี 

2.4.1 จดัทาํใบสั่งซ้ือในกรณีการซ้ือมีราคาไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีระยะเวลาในการส่งมอบไม่เกิน ๕ 

วนั 

2.4.2 จดัทาํสัญญาซ้ือ-ขาย ในกรณีการซ้ือมีราคาเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท   

 - - 
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ตาราง 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานและสัดส่วนของผลงาน (ต่อ) 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

สัดส่วนของผลงาน 

ผู้ขอ

ประเมนิ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

คนที ่1 คนที ่2 

 2.5 แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุรับทราบคาํสั่งและ

หนา้ท่ี โดยจะแจง้คาํสั่งในกรณีท่ีราคาในการจดัซ้ือเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 - - 

3. ขั้นตอนการส่งมอบวสัดุ    

 กรณีเม่ือครบกาํหนดส่งมอบวสัดุตามสัญญาหรือใบสั่งซ้ือ

แลว้ ผูข้ายไม่สามารถส่งมอบพสัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ได้

นาํเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ ดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 จดัทาํหนงัสือแจง้การเรียกค่าปรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใหผู้ข้ายลงนามรับทราบ  หรือแจง้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ 

3.2 รายงานหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดาํเนินการ

บอกเลิกสัญญา หรือผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา หาก

ผูข้ายยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไข 

ในกรณี จาํนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินวสัดุ

ตามสัญญาซ้ือขายหรือใบสั่งซ้ือ  

3.3 ทาํหนงัสือเพื่อแจง้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ กรณี

ผูข้ายไดส่้งมอบพสัดุภายหลงัเวลาท่ีกาํหนด  และไดมี้การ

ตรวจรับพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาซ้ือขายหรือใบสั่ง

ซ้ือ 

 - - 

4. ขั้นตอนการตรวจรับ    

 4.1 แจง้นดัหมายกรรมการตรวจรับ ดาํเนินการใหมี้การ

ตรวจรับพสัดุ 

 - - 
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ตาราง 1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานและสัดส่วนของผลงาน (ต่อ) 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

สัดส่วนของผลงาน 

ผู้ขอ

ประเมนิ 

ผู้ร่วมดําเนินการ 

คนที ่1 คนที ่2 

 4.2 รับมอบพสัดุท่ีตรวจรับเรียบร้อยแลว้ จดัทาํใบตรวจรับ

โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ยสองฉบบั  มอบแก่

ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั  

เพื่อดาํเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิก

จ่ายเงินจากคลงั และรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ 

 - - 

5. การควบคุม      

 5.1 รับวสัดุจากผูข้าย ทาํการบนัทึกรายการรับในสมุด

ทะเบียนบญัชีวสัดุ 

 - - 

 5.2 ดาํเนินการเบิกจ่ายวสัดุใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในสังกดั เม่ือผู ้

มีความประสงคต์อ้งใชว้สัดุ โดยจดัทาํใบเบิกพสัดุ เพื่อ

ควบคุมการเบิกวสัดุ  ควบคุมการบนัทึกเลขท่ีใบเบิกพสัดุ

ในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพสัดุ 

 - - 

 5.3 บนัทึกรายการจ่ายวสัดุในสมุดทะเบียนบญัชีวสัดุเม่ือมี

ผูเ้บิกวสัดุ   

 - - 

 5.4 บนัทึกรายการ รับ จ่ายพสัดุ ในทะเบียนบญัชีวสัดุโดย

แยกตามประเภทวสัดุ 

 - - 

คิดเป็นสัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 - - 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

 การศึกษา การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   พบความยุง่ยากในการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 
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 1. พสัดุท่ีจดัหามีจาํกดัเน่ืองจากผูป้ระกอบการในจงัหวดัพทัลุงมีนอ้ย   ดว้ยเป็น

จงัหวดัท่ีมีขนาดเศ รษฐกิจขนาดเลก็ ส่งผลใหก้ารแข่งขนัราคามีนอ้ย และมีตวัเลือก       

ในการจดัหาพสัดุไม่มีความหลากหลาย แต่จะตอ้งจดัหาพสัดุใหส้อดรับกบังานท่ี

ดาํเนินการมากท่ีสุดเพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินการ 

 2. การเสนอซ้ือหรือจา้งของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เสนอตามรายกิจกรรมหรือความ

ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ ไม่มีการวางแผนท่ีเป็นระบบส่งผลต่อความยุง่ยากในการ

จดัหาพสัดุ มีการทาํงานซํ้ า และบางคร้ังประสบปัญหาไม่มีพสัดุในทอ้งตลาด 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลมีความยุง่ยากเน่ืองจากตอ้ง

คาํนึงถึงความสาํเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน กิจกรรม หรือโครงการท่ีเกิดข้ึนกบัความ

สอดคลอ้งในการใชพ้สัดุ 

ประโยชน์ของผลงาน 

การศึกษา การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีจดัทาํข้ึนสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชนด์งัน้ี 

1. เป็นแนวทางใหบุ้คลากรใชเ้ป็นแนวทางในการจดัหาพสัดุท่ีถูกตอ้งตาม

กฎระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. เป็นแนวทางในบริหารการจดัหาพสัดุของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไดพ้สัดุตรงตามความตอ้งการ

ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นไปตามระเบียบทางราชการ ราคาพสัดุมีความ

เหมาะสมเกิดความประหยดัในการใชง้บประมาณ 

3. เป็นกลไกในการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดว้ยการ

เสริมสร้างความพร้อม ความเพียงพอ และทนัต่อสถานการณ์ แก่บุคลากรสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง 

 



บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัประการ

หน่ึงใน การปฏิบติัราชการใหเ้กิดประสิทธิภาพ บรรลุผล ต่อภารกิจของรัฐและ

สามารถ ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผดิชอบงานสามารถปฏิบติัไดโ้ดยไม่ติดขดั ซ่ึงทรัพยากรในการปฏิบติังานท่ี

โดยส่วนใหญ่จะเป็นวสัดุ ครุภณัฑก์ารไดม้า จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และตอ้งมีความเพียงพอ และเหมาะสม

เป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีงบประมาณไม่มากนกัและ

ดาํเนินโครงการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่จะใชก้ารจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคา  

รวมถึง สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง โดยการศึกษา การ

จดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวดัพทัลงุ 

 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่วยงาน

ราชการส่วนภูมิภาค สังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น  4  ส่วน ประกอบดว้ย                    

ส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนทรัพยากรนํ้า และส่วนอาํนวยการ ซ่ึงมี

หนา้ท่ีในการบริหารงานการคลงังบประมาณและพสัดุ ดงัแสดงในแผนภูมิโครงสร้าง

การบริหารงานของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงดงัน้ี 
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แผนภูมทิี ่1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

               การจดัซ้ือจดัจา้ง ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารพสัดุซ่ึงการจดัซ้ือ

จดัจา้งเป็นกระบานการท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุท่ีตอ้งการทั้งในเร่ืองคุณสมบติัจาํนวนราคา 

เวลา และแหล่งขายเพื่อดาํเนินงานใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนด

โดยการจดัซ้ือจดัจา้งในสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดั ซ่ึงเป็นราชการส่วน

ภูมิภาค ใชร้ะเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

เป็นแนวดาํเนินการ และในระเบียบน้ี ขอ้ 5 ไดก้าํหนดนิยามไว ้ดงัน้ี 

 “การพสัดุ” หมายความวา่ การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้ง

ออกแบบและควบคุมงาน การและเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจาํหน่าย และการ

ดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดในระเบียบน้ี 

 “พสัดุ ”หมายความวา่ วสัดุครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างท่ีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณหรือการ

จาํแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศ 

 “การซ้ือ ”หมายความวา่การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และ

บริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

 “การจ้าง ”ใหห้มายความรวมถึงการจา้งทาํของและการรับขนตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละการจา้งเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้งของส่วน

ราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลงัการรับขนในการเดินทางไปราชการตาม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลุง 

ส่วนส่ิงแวดล้อม ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนทรัพยากรนํา้ ส่วนอาํนวยการ 

งานการคลงังบประมาณและพสัดุ 
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กฎหมายวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการการจา้งท่ีปรึกษาการจา้งออกแบบและ

ควบคุมงานและการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 “เงินงบประมาณ ”หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม  และเงินซ่ึงส่วนราชการไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงัใหไ้ม่ตอ้งส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึง

เงินกู ้และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบน้ี 

 “ส่วนราชการ”หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม สาํนกังาน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวสิาหกิจ 

หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึง

มีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

 “หัวหน้าส่วนราชการ” 

  -  สาํหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความวา่ อธิบดี หรือหวัหนา้

ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  -  สาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความวา่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั  

 “หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ ”หมายความวา่ หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือท่ีมี

ฐานะเทียบกอง ซ่ึงปฏิบติังานในสายงานท่ีเก่ียวกบัการพสัดุตามท่ีองคก์รกลาง

บริหารงานบุคคลกาํหนด หรือขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการให้

เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ แลว้แต่กรณี 

 “เจ้าหน้าทีพ่สัดุ ”หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การพสัดุ หรือผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหมี้หนา้ท่ีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบั

การพสัดุตามระเบียบน้ี 

 รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง  ขอ้  27  ก่อนดาํเนินการซ้ือหรือจา้งทุกวธีิ นอกจาก

การซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างตามขอ้  28  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํรายงานเสนอ

หวัหนา้ส่วนราชการตามรายการ ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

  (2)  รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 
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  (3)  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือ

จา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

  (4)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตาม

โครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นทั้งหมด ถา้ไม่มีวงเงิน

ดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น 

  (5)  กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น หรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

  (6)  วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น 

  (7) ขอ้เสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ            

ท่ีจาํเป็นในการซ้ือหรือจา้ง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

 การซ้ือหรือจา้งโดยวธีิตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10 ,000 บาท และการซ้ือ

หรือการจา้งโดยวธีิพิเศษกรณีเร่งด่วนตามขอ้ 23 (2) หรือขอ้ 24(3) ซ่ึงไม่อาจทาํรายงาน

ตามปกติได ้ เจา้หนา้ท่ีพสัดุหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการนั้นจะทาํ

รายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จาํเป็นกไ็ด ้

วธีิตกลงราคา  ขอ้  39  หมายถึงการซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน

100,000.- บาทโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้งโดยตรงแลว้ให้

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเสนอขอความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงาน 

วรรคสองหมายถึงการซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน  100,000.- บาท  

ในกรณีจาํเป็นและเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อนและไม่อาจดาํเนินการ

ตามปกติไดท้นัใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการนั้น

ดาํเนินการไปก่อนแลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหวัหนา้หน่วยงานและเม่ือหวัหนา้

หน่วยงานใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหถื้อวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดย

อนุโลม 

 การตรวจรับพสัดุ  ขอ้  71 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

  (1)  ตรวจรับพสัดุ ณ ท่ีทาํการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกาํหนดไว้

ในสัญญาหรือขอ้ตกลง 

  การตรวจรับพสัดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลง 

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการก่อน 
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  (2)  ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว ้สาํหรับ

กรณีท่ีมีการทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์ จะเชิญ

ผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุนั้นมาใหค้าํปรึกษา หรือส่งพสัดุนั้นไป

ทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ กไ็ด ้

  ในกรณีจาํเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยทั้งหมดได ้         

ใหต้รวจรับตามหลกัวชิาการสถิติ 

  (3)  โดยปกติใหต้รวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุมาส่ง 

และใหด้าํเนินการใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 

  (4)  เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายหรือผู ้

รับจา้งไดส่้งมอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุนั้นมาส่ง 

แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมกบัทาํใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 

ฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1 ฉบบั  เพื่อดาํเนินการเบิก

จ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงัและรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการ

ทราบ 

  ในกรณีท่ีเห็นวา่พสัดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด   

ในสัญญาหรือขอ้ตกลง  ใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         

เพื่อทราบหรือสั่งการ แลว้แต่กรณี 

  (5)  ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน 

หรือส่งมอบครบจาํนวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้าํหนดไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืนใหต้รวจรับไวเ้ฉพาะจาํนวนท่ีถูกตอ้งโดยถือปฏิบติัตาม (4) และโดยปกติใหรี้บ

รายงานหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ     

นบัแต่วนัตรวจพบ แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธ์ิของส่วนราชการท่ีจะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจา้งใน

จาํนวนท่ีส่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น 

  (6) การตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด หรือหน่วย ถา้ขาด

ส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดย สมบูรณ์ใหถื้อวา่

ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้น และโดยปกติใหรี้บ รายงานหวัหนา้ส่วน

ราชการ เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีตรวจพบ 
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 (7)  ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน ไม่ยอมรับพสัดุโดยทาํความเห็น

แยง้ไว ้ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ ถา้หวัหนา้ส่วนราชการส่ังการ

ใหรั้บพสัดุนั้นไว ้จึงดาํเนินการตาม (4) หรือ (5)  แลว้แต่กรณี 

 ผู้ตรวจรับพสัดุ /คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหมายถึงผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจาก

หวัหนา้หน่วยงานใหด้าํเนินการตรวจรับวสัดุครุภณัฑห์รืองานจา้ง 

 การเกบ็รักษาพสัดุ  

  ขอ้  151 พสัดุของส่วนราชการไม่วา่จะไดม้าดว้ยประการใด ให้ อยูใ่น

ความควบคุมตามระเบียบน้ี  เวน้แต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้  152  เม่ือเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บมอบแลว้ ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ แลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิด 

และแสดงรายการตามตวัอยา่งท่ี กวพ . กาํหนด โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือ

ทะเบียนไวป้ระกอบรายการดว้ย 

  สาํหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชี

เดียวกนักไ็ด ้

  (2)  เกบ็รักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั และใหค้รบถว้น

ถูกตอ้งตรงตามบญัชีหรือทะเบียน 

 การเบิก – จ่ายพสัดุ 

  ขอ้  153 หน่วยงานระดบักอง หน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการ

ระดบักรม หรือหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประสงคจ์ะเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุระดบักรม 

ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูเ้บิก 

  การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของ

หน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการระดบักรม ใหห้วัหนา้งานท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้น

เป็นผูเ้บิก 

  ใหห้วัหนา้หน่วยพสัดุ ซ่ึงเป็นหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก หรือตํ่ากวา่

ระดบัแผนกท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมพสัดุ หรือขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง

จากหวัหนา้ส่วนราชการเป็นหวัหนา้หน่วยพสัดุเป็นผูส้ั่งจ่ายพสัดุ แลว้แต่กรณี 
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  ส่วนราชการใดมีความจาํเป็น หวัหนา้ส่วนราชการจะกาํหนดวธีิการ

เบิกจ่ายพสัดุเป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้และใหแ้จง้สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังาน

ตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค แลว้แต่กรณี ทราบดว้ย 

  ขอ้  154  ผูจ่้ายพสัดุตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสาร

ประกอบ (ถา้มี)  แลว้ลงบญัชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไวเ้ป็น

หลกัฐานดว้ย 

3. ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  e-GP  

 หมายถึงระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  (Electronic 

Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานท่ีจดัทาํเพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐและ

เอกชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและพสัดุภาครัฐไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ถูกตอ้งครบถว้นทัว่ถึงเป็นศนูยข์อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐท่ีมีระบบบริหารจดัการ

รหสัสินคา้และบริการภาครัฐและเกบ็ขอ้มูลของหน่วยจดัซ้ือและขอ้มูลผูค้า้สาํหรับการ

จดัซ้ือจดัจา้งรูปแบบต่าง  ๆ เช่ือมต่อขอ้มูลกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น

ตน้แบบการประมูลดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีครบกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐโดยมี

เป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ลดความผดิพลาดในการ

ปฏิบติังานตามระเบียบลดความซํ้ าซอ้นในการบนัทึกขอ้มูลและฝ่ายบริหารสามารถ

ติดตามขอ้มูลไดแ้บบ  Online Real time ในระบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด

ติดตามการใชง่้ายเงินงบประมาณได ้

4. ระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส์หรือระบบ 

GFMIS 

 คือโครงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐใหมี้ความ

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพโดยนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ช้

เพื่อปรับกระบวนการดาํเนินการและการจดัการภาครัฐดา้นงบประมาณ  การบญัชี  การ

จดัซ้ือจดัจา้ง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบันโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีเนน้ประสิทธิภาพและความคล่องตวั

ในการดาํเนินงานของภาครัฐ 
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 การดาํเนินโครงการ GFMIS ประกอบดว้ย 

 1. ระบบ วางแผนและจดัทาํงบประมาณ เพื่อรองรับการวางแผนและจดัทาํ

งบประมาณแบบมุง้เนน้ผลงาน ( Performance  Based  Budgetary)  ท่ีเนน้ผลผลิตและ

ผลลพัธ์ (Output-Outcome) รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการจดัทาํงบประมาณในแต่

ละขั้นตอน  โดยระบบ GFMIS  จะต่อเช่ือมและทาํงานร่วมกบัระบบ   BIS  ของสาํนกั

งบประมาณ 

 2.ระบบการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ   (Budget  Monitoring) ซ่ึงจะ

ติดตามเปรียบเทียบการใชจ่้ายงบประมาณกบัเป้าหมาย ผลผลิตเป็นรายเดือน   รายไตร

มาส  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายตน้ทุนดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร 

 3.ระบบ บญัชีการเงิน การคลงัภาครัฐแบบเกณฑค์งคา้ง

(NationalAccounting  System) ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํงบการเงินของส่วน

ราชการ  รัฐวสิาหกิจ  ในภาพรวมทั้งหมด 

 4.ระบบการบริหารการเบิกจ่ายแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ( Budget 

Execution and Electronic Payment System) เพื่อใหก้ารบริหารเงินสดมีประสิทธิภาพ 

และมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึนโดยส่วนราชการไม่ตอ้งเบิกเงินสาํรองเกบ็ไวใ้นบญัชีของแต่ละ

ส่วนราชการ นอกจากน้ียงัเป็นระบบท่ีสามารถควบคุมติดตามอนุมติัการเบิกจ่ายไดอ้ยา่ง

เป็นขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการเบิกจ่าย โอนเงินแก่คู่สัญญา

ไดเ้ร็วข้ึนทาํใหคู่้สัญญาลดภาระดา้นดอกเบ้ียอนัจะนาํมาสู่ราคาซ่ึงลดลงในท่ีสุดระบบน้ี

ยงัเป็นระบบขอ้มูลท่ีสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหารในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณซ่ึงจะ

สามารถใหข้อ้มูลแบบ Online Real-Time ทนัทีท่ีบนัทึกรายการ และเป็นระบบท่ี

เช่ือมต่อกบัระบบการสั่งจ่ายเงิน (Payment  System) ของธนาคารกรุงไทย 

 5. ระบบการจดัซ้ือเพื่อการลงทุนสินทรัพยถ์าวร เป็นระบบการจดัซ้ือ เพื่อการ

ลงทุนสินทรัพยถ์าวรท่ีเช่ือมโยงกบัระบบงานงบประมาณและบญัชีการเงิน 

 6. ระบบขอ้มูลเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ( Auditing  Information  System) ซ่ึงจะ

ใชใ้นการกาํกบั   ติดตาม การใชง้บประมาณของส่วนราชการโดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
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สามารถเรียกดูขอ้มูล ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัส่วนราชการอนัก่อใหเ้กิดความ

สะดวกรวดเร็วในการทาํงานมากข้ึน 

 7.  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะระบบโครงสร้างองคก์ร

(Organization  Management) ทั้งระบบขอ้มูลบุคลากร ( Personal  Adminis-Tration) 

ระบบเงินเดือนและผลประโยชน ์( Personal  and  Benefit) เฉพาะขา้ราชการท่ีสาํนกังาน 

ก.พ.รับผดิชอบเป็นระบบฐานขอ้มูลขา้ราชการตน้แบบท่ีมีขอ้มู ลรายละเอียด  บุคลากร 

และเงินเดือนอยูใ่นฐานขอ้มูลเดียวกนัท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลเพื่อการบริหารไดท้นัทีแบบ 

Online Real-Time 

 8. ระบบขอ้มูลผูบ้ริหารแบบ Online Real – Time เป็นระบบฐานขอ้มูลการ

บริหารดา้นการเงิน การคลงั อนัจะเป็นฐานขอ้มูลหลกัของประเทศเพื่อใหส่้วนราชการ

ใชใ้นการบริหารภายในและ คณะรัฐมนตรีใชใ้นการบริหารติดตามเป้าหมายการ

ดาํเนินงานของส่วนราชการ 

5. การบริหารงานพสัดุ 

การบริหารงานพสัดุหมายถึงการดาํเนินการตามกระบวนการบริหารงานพสัดุ

ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึง

ไดแ้ก่  

1. การวางแผนพสัดุไดแ้ก่ความตอ้งการขั้นตน้ความตอ้งการทดแทนความ

ตอ้งการสาํรองความตอ้งการชดเชยเวลาในการจดัหาความตอ้งการพิเศษ 

2. การกาํหนดความตอ้งการพสัดุใหค้าํนึงถึงกาํหนดความตอ้งการใหพ้อดีเป็น

ความตอ้งการแทจ้ริงพสัดุท่ีไดม้าตอ้งทนัเวลาใช ้

3. การจดัหาพสัดุกระบวนการดาํเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุท่ีตอ้งการกล่าวอีก

นยัหน่ึงคือการจดัซ้ือ (Purchasing) นัน่เอง 

การกาํหนดคุณสมบติัเก่ียวกบัพสัดุก่อนจดัซ้ือ 

- คุณสมบติัท่ีถูกตอ้ง 

- จาํนวนท่ีถูกตอ้ง 

- ราคาท่ีถูกตอ้ง 

- เวลาท่ีถูกตอ้ง 
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- แหล่งผูข้ายท่ีถูกตอ้ง 

- สถานท่ีจดัส่ง (คลงัพสัดุผูซ้ื้อ) 

ขั้นตอนการจดัซ้ือมีหลายขั้นตอนดงัน้ี 

- กาํหนดความตอ้งการใหแ้น่นอน 

- กาํหนดรายละเอียดใหช้ดัเจน 

- การเดินเร่ืองเพื่อขอจดัซ้ือ 

- การเจรจากบัแหล่งขาย 

- การวเิคราะห์การประมูลหรือขอ้เสนอของผูข้าย 

- การติดตามเร่ือง 

- การตรวจสอบหลกัฐาน 

- การตรวจสินคา้และรวบรวมเอกสาร 

4. การควบคุมพสัดุหมายถึงการดูแลความเคล่ือนไหวและการใชพ้สัดุไดแ้ก่การ

ลงบญัชีคุมพสัดุ การตรวจสอบพสัดุประจาํปี 

5. การเบิกจ่ายพสัดุขั้นตอนท่ีจะตอ้งจดัระบบควบคุมพสัดุก่อนท่ีจะจ่ายไปยงั

หน่วยงานต่างๆท่ีมาขอเบิกใชก้ารเบิกพสัดุเป็นหนา้ท่ีของหน่วยผูเ้บิกท่ีจะเบิกไปใชใ้น

หน่วยงานของตนเองซ่ึงจะใชว้ธีิการเบิกอยา่งไรใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

จาํเป็นบางคร้ังหน่วยงานอาจตอ้งส่งคืนพสัดุเพราะเบิกเกินความตอ้งการหรือยมืไปใช้

ชัว่คราว 

6. การเกบ็รักษาพสัดุการกระทาํใดๆท่ีมุ่งหมายท่ีจะรักษาใหค้รุภณัฑต่์าง ๆ อยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดห้รือท่ีชาํรุดกลบัคืนสู่สภาพท่ีใชง้านได ้

7. การจาํหน่ายพสัดุ การตดัยอดพสัดุออกจากบญัชีและความรับผดิชอบของ

เจา้หนา้ท่ีไดแ้ก่การขายทอดตลาดการแลกเปล่ียนการโอนการแปรสภาพหรือทาํลายการ 

จาํหน่ายเป็นสูญ และการลงบญัชีจาํหน่ายออกจากทะเบียนคุมประเภทของพสัดุเพื่อการ

จาํหน่าย สาเหตุของการจาํหน่ายพสัดุ 

- การสูญหาย 

- การชาํรุด 

- การเส่ือมสภาพ 
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- การเกินจาํนวน / เหลือใช ้

- การลา้สมยั 

แนวทางการบริหารงานพสัดุ 

เนตร์พณัณายาวริาช  (2546, หนา้ 342 - 343) ใหอ้ธิบายหลกัการกาํหนดแนว

ทางการบริหารพสัดุไวว้า่สามารถกระทาํไดด้งัน้ี 

1. การคาดคะเนเตรียมการจดัหาพสัดุความตอ้งการใชง้านโดยพิจารณาจาก

ปริมาณงานความตอ้งการของผูใ้ชง้านสถิติการใชง้านในอดีตนาํมาพิจารณาในการจดัหา

มาใชส้าํหรับอนาคต 

2. การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพโดยการสาํรวจจากร้านคา้บริษทัหรือหา้งร้านต่าง  ๆ

ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังานโดยการเปรียบเทียบคุณสมบติัการ

ใชง้านคุณภาพของสินคา้ท่ีนาํเสนอวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรนอกจากน้ียงัตอ้งจดัหา

พสัดุใหมี้อยูอ่ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านไม่ทาํใหง้านหยดุชะงกัอนัจะเป็น

ผลเสียต่อองคก์ร 

3. การพิจารณาตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัพสัดุแต่สามารถใชง้านไดดี้ท่ีสุด      

โดยการจดัซ้ือควรคาํนึงถึงความคุม้ค่าแก่การใชง้านโดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดเพราะถือ

วา่เป็นค่าใชจ่้ายของหน่วยงานรวมถึงค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาดว้ย 

4. การเกบ็รักษาการบาํรุงรักษาพสัดุใหมี้คุณภาพอยูเ่สมอไม่ชาํรุดเสียหายเกบ็

รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยัจากส่ิงรบกวนต่าง  ๆ เช่นความช้ืนแมลงต่างๆการเกิดอคัคีภยันํ้า

ท่วมขงัการซ่อมแซมบาํรุงรักษาพสัดุเม่ือเกิดการชาํรุดบกพร่องการจดัหาพสัดุทดแทน

เม่ือตอ้งนาํไปซ่อมแซมเพื่อใหมี้ใชง้านการเคล่ือนยา้ยพสัดุไปใชง้านในสถานท่ีต่างๆ

กระทาํอยา่งระมดัระวงัป้องกนัการชาํรุดเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนการมีพสัดุเพียงพอต่อการ

ใชง้านมีพสัดุคงเหลือสาํรองไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 

ในส่วนขององคก์รท่ีเป็นหน่วยงานราชการนั้นเทียมใจสุขสุภา  (2541) อธิบายวา่

แนวทางการบริหารพสัดุควรปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งเป็นไปตามระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายขอ้บงัคบั

และมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงการทาํงานแบบประหยดั

งบประมาณโดยอาศยัการจดัการท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย 
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1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดหมาย

ไวห้รือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อการทาํงานท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บประโยชนสู์งสุด 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการพิจารณาผลของการทาํงานท่ีสาํเร็จ

ลุล่วงดงัประสงคห์รือคาดหวงัไว ้

3. ประหยดั  (Economy) หมายถึงการพิจารณาถึงการแสวงหาวธีิการท่ีจะใช้

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นขององคก์รดว้ยความรอบคอบดว้ยเหตุผลและมุ่งประโยชนข์อง

องคก์รเป็นท่ีตั้ง  

จากแนวทางการบริหารพสัดุขา้งตน้สรุปไดว้า่เป็นการดาํเนินการตามกระบวน

ความตอ้งการใชพ้สัดุนบัตั้งแต่การประเมินความตอ้งการใชง้านการจดัหาพสัดุท่ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพและการเกบ็รักษาไวใ้นสถานท่ีปลอดภยัทั้งน้ีในส่วนราชการ

ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูก้าํหนดโดยเคร่งครัดโดยอาศยั

หลกัการจดัการท่ีดี 

การบริหารพสัดุประกอบดว้ยกระบวนการสาํคญั 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวางแผนการจดัการโครงการการจดัหาพสัดุมีจุดเร่ิมตน้เหมือนกบังานอ่ืนๆ

คือตอ้งมีการวางแผนเก่ียวกบัการใชก้ารไดม้าของพสัดุโดยเฉพาะโดยอาศยัการทาํ

แผนงานร่วมกบัแผนงานอ่ืนๆแต่แผนหลกันั้นควรจะเป็นแผนระยะสั้นคือแผน  1 ปีทั้งน้ี

เม่ือสามารถนาํแผนนั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัขั้นตอนท่ีสองของวงจรการจดัหา

พสัดุไดอ้ยา่งสัมฤทธิผลตามเป้าหมายของแผนได ้

2. การกาํหนดความตอ้งการหรือการคาํนวณความตอ้งการเป็นขั้นตอนเก่ียวกบั

การประมาณจาํนวนความตอ้งการของพสัดุแต่ละรายการหลกัการสาํคญัในการกาํหนด

ความตอ้งการคือตอ้งมีวธีิการกาํหนดความตอ้งการอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

3. การจดัหาพสัดุในการดาํเนินการจดัหาพสัดุนั้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้ง

ปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการจดัหาท่ีหน่วยงานวางไวโ้ดยใหถู้กตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการจดัหาพสัดุตามระเบียบของทางราชการนั้นประกอบดว้ยการซ้ือการจา้งการจดัทาํ

เองการรับโอนการรับบริจาคการรับความช่วยเหลือการแลกเปล่ียนและการเช่าโดยตอ้ง

ดาํเนินการตามขั้นตอนของระเบียบอยา่งเคร่งครัด แนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดุไว้

ดงัน้ี 
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3.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหาพสัดุสามารถจดัหาของใชต้ามตอ้งการ

ไดร้วดเร็วข้ึนสามารถสนองตอบการปฏิบติังานตามแผนงานงาน /โครงการของ

กระทรวงทบวงกรมไดดี้ข้ึน 

3.2 สามารถเบิกจ่ายเงินไดท้นัภายในปีงบประมาณไดม้ากข้ึนยกเวน้พสัดุท่ี

ใชร้ะยะเวลาในการผลิตหรือสั่งจากต่างประเทศ 

3.3 สามารถติดตามผลการดาํเนินการจดัหาของหน่วยงานทั้งหมดไดโ้ดยง่าย

เป็นรูปธรรม 

3.4 สามารถติดตามผลการใชจ่้ายเงินในภาพรวมไดโ้ดยง่าย 

3.5 สามารถรายงานผลการปฏิบติังานและความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน

แก่หน่วยเหนือไดด้ว้ยความสะดวกรวดเร็วและเท่ียงตรง 

3.6 มองเห็นปัญหาอุปสรรคไดช้ดัเจนจึงสามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

เร่งรัดงานและการเบิกจ่ายเงินไดง่้ายทาํใหส้ามารถพฒันางานในความรับผดิชอบไดดี้ข้ึน 

4. การแจกจ่ายและการควบคุมพสัดุข้ึนอยูท่ี่การจดัหาพสัดุท่ีถูกตอ้งและแจกจ่าย

แก่ผูใ้ชห้รือหน่วยใช ้ไดท้นัเวลาและในปริมาณท่ีถูกตอ้งการแจกจ่ายพสัดุนั้นเจา้หนา้ท่ีผู ้

ปฏิบติัตอ้งรับผดิชอบตั้งแต่การจดัการควบคุมพสัดุวางแผนการเกบ็และจดัเกบ็ในคลงั

พสัดุดาํเนินการแจกจ่ายพสัดุตามใบเบิกของหน่วยใชก้ารสาํรวจพสัดุท่ีคงเหลือในบญัชี

และดาํเนินการจดัซ้ือมาเพิ่มเติมสอดคลอ้งกบัศิวพรมณัฑุการนนท์  (2533, หนา้ 207) 

กล่าววา่วตัถุประสงคใ์นการควบคุมพสัดุเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้พสัดุในคลงัพสัดุมากเกินไป

และเพื่อเห็นแนวทางในการคาดคะเนราคาไวล่้วงหนา้สามารถทราบสภาพของตลาด

ตลอดจนความตอ้งการของผูใ้ชใ้นขั้นตอนการแจกจ่ายพสัดุนั้นระบบท่ีมีความสาํคญั

อยา่งมากคือระบบการควบคุมพสัดุซ่ึงประกอบดว้ยการควบคุมทางบญัชี  (Stock 

Control) และการควบคุมการจดัสนอง (Supply Control)  

5. การบาํรุงรักษาพสัดุเป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนเม่ือพสัดุไดถู้กแจกจ่ายไปจนถึงมือ

ของหน่วยใชแ้ลว้การบาํรุงรักษากเ็ป็นขั้นตอนท่ีมีความเก่ียวพนักบัขั้นตอนอ่ืนๆของการ

จดัการพสัดุอยา่งมากตั้งแต่การจดัหาซ่ึงจะตอ้งคาํนึงถึงการควบคุมคุณภาพของพสัดุท่ี

จดัหาเพื่อไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาการชาํรุดเส่ือมสภาพก่อนกาํหนดอนัจะเป็นปัญหาในการ

กาํหนดช่วงเวลาการบาํรุงรักษาใหเ้ป็นมาตรฐานนอกจากนั้นการวางแผนการบาํรุงรักษา
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กจ็ะตอ้งทาํไปพร้อมๆกบัการจดัหาพสัดุและมีการจดัเตรียมพสัดุสาํรองท่ีจาํเป็นเพื่อ

แจกจ่ายใหแ้ก่หน่วยใชใ้หเ้พียงพอรวมทั้งจะตอ้งมีการจดัฝึกอบรมผูใ้ชใ้หรู้้จกัการใชแ้ละ

การบาํรุงรักษาอยา่งถูกวธีิและสุดทา้ยเม่ือไม่สามารถบาํรุงรักษาไดอี้กต่อไปกจ็ะพิจารณา

จาํหน่ายออกจากบญัชี 

6. การจาํหน่ายพสัดุออกจากบญัชีเป็นการปลดภาระความรับผดิชอบพสัดุนั้นถา้

หากพสัดุนั้นใชก้ารไม่ไดซ่ึ้งอาจมาจากสาเหตุต่างๆหรือสูญหายเส่ือมสภาพลา้สมยัใช้

การไม่ไดศิ้วพรมณัฑุการนนท์  (2533, หนา้ 387) กล่าววา่การจาํหน่ายพสัดุหมายถึงการ

ปลดเปล้ืองความรับผดิชอบเก่ียวกบัพสัดุครุภณัฑอ์อกจากการควบคุมและความ

รับผดิชอบของผูใ้ชห้รือฝ่ายบริหารพสัดุและจะเกิดข้ึนต่อเม่ือพสัดุทีมีอยูใ่นความ

ครอบครองยงัเส่ือมสภาพลา้สมยัสูญหายหรือมีไวเ้กินความตอ้งการการจาํหน่ายพสัดุ

เป็นกรรมวธีิทีสะทอ้นใหเ้ห็นแนวปรัชญาในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ฉลาดท่ีสุดนัน่คือการหาวธีิใชป้ระโยชนจ์ากพสัดุจนถึงวาระสุดทา้ยนบัเป็นการหลีกเล่ียง

ความส้ินเปลืองในดา้นการบาํรุงรักษาและสามารถหมุนเวยีนพสัดุใหม่ใหมี้

ประสิทธิภาพมากและทนัสมยักวา่เขา้มาใชไ้ดท้นักบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยูเ่สมอ 

6. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี  

พ.ศ. 2546 

มาตรา  23 ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ใหส่้วนราชการดาํเนินการโดยเปิดเผยและ

เท่ียงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชนแ์ละผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชนคุณภาพ

วตัถุประสงคท่ี์จะใช้  ราคาและประโยชนร์ะยะยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บประกอบ

กนั 

ในกรณีท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุใหต้อ้งคาํนึงถึงคุณภาพและการดูแล

รักษาเป็นสาํคญัใหส้ามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซ้ือหรือจา้ง

เสมอไป 

ใหส่้วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีดูแลระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุปรับปรุงระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อใหส่้วนราชการดาํเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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7. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งดาํเนินการตรวจสอบในประเดน็ต่างดงัน้ี 

7.1 การตรวจสอบเก่ียวกบัความตอ้งการในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

เป็นการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการกาํหนดความตอ้งการในการ

จดัซ้ือจดัจา้งก่อนขอตั้งงบประมาณจดัซ้ือจดัจา้งทั้งในส่วนของการกาํหนดความตอ้งการ

ของผูใ้ชพ้สัดุและการรวบรวมความตอ้งการพสัดุของผูจ้ดัซ้ือโดยตรวจสอบการกาํหนด

ความตอ้งการพสัดุในเร่ืองรายการปริมาณราคาและคุณสมบติัมีความสมเหตุสมผลหรือ

ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุผลความจาํเป็น /วตัถุประสงค์/ เป้าหมาย/วธีิการใชง้าน /

ประโยชนห์รือผลสัมฤทธ์ิจากการใชพ้สัดุนั้นหรือไม่ 

7.2 การตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

เป็นการตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยการตรวจสอบ

เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งผูต้รวจสอบภายในควรใหค้วามสาํคญักบัแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง

การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและระบบการควบคุมภายในซ่ึงจะยกตวัอยา่งแนว

ทางการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆของการจดัซ้ือจดัจา้งดงัน้ี 

1. การตรวจสอบการขอจดัซ้ือจดัจา้ง  เป็นการตรวจสอบวา่ไดมี้การขอซ้ือ /

จา้งการจดัทาํและปฏิบติัตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งโดยถูกตอ้งเหมาะสมตามท่ีกาํหนดไว้

หรือไม่ 

2. การตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง  เป็นการตร วจสอบ

เก่ียวกบัวธีิการระยะเวลาและเน้ือหาสาระของการเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งวา่

เป็นไปโดยถูกตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 

3. การตรวจสอบการคดัเลือกผูข้าย   เป็นการตรวจสอบท่ีเก่ียวกบัการรับและ

เปิดซองสอบราคา /ประกวดราคาของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการพิจารณาคดัเลือกผูข้าย /

ใหบ้ริการ 

4. การตรวจสอบการสั่งซ้ือ /จา้ง เป็นการตรวจสอบวา่ไดมี้การดาํเนินการ

ผกูพนัจดัซ้ือ /จา้งระหวา่งส่วนราชการผูจ้ดัซ้ือ /จา้งกบัผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการตดัสิน

คดัเลือกแลว้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 
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5. การตรวจสอบการควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจา้งพสัดุ เป็นการ

ตรวจสอบวา่การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ /การจา้งพสัดุไดมี้การดาํเนินการอยา่ง

ชดัเจนถูกตอ้งเหมาะสมและแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือเหมาะสมหรือไม่ 

6. ตรวจสอบผลสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้ง  เป็นการตรวจสอบวา่ผลสาํเร็จ

ของการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งในเร่ืองผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้

และหรือความจาํเป็นในการใชง้านหรือไม่ 

7. การตรวจสอบเร่ืองอ่ืนๆ 

  7.1 การตรวจสอบการจดัทาํทะเบียนหรือฐานขอ้มูลผูข้าย/ใหบ้ริการ 

7.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

7.3 การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีลกัษณะผดิปกติ 

   

 



บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 

วธีิการศึกษา 

ผูข้อประเมินปฏิบติังานราชการในตาํแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ  

ส่วนอาํนวยการ  สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง สาํนกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ       

และส่ิงแวดลอ้มมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยบนัทึก

รายการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP ควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุ จดัทาํรายงานพสัดุครุภณัฑ์

ประจาํปี รายงานการจดัซ้ือ จดัจา้งใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และทางเวป็ไซต ์ จดัทาํ

เอกสารระเบียบของงานบริหารงานพสัดุ ดาํเนินการจาํหน่ายครุภณัฑอ์อกจากทะเบียน 

จดัทาํทะเบียนคุมเก่ียวกบัพสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํทะเบียนเบิกจ่ายพสัดุ จดัทาํทะเบียนคุม

ทรัพยสิ์น รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งประจาํปี โตต้อบหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 

บนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/เช่า เขา้สู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS และปฏิบติังาน

ดา้นยทุธศาสตร์ รวมถึงการปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานส่วนงานอ่ืน

ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง และหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

สาํหรับการศึกษา การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผูข้อ

ประเมินไดด้าํเนินการโดยใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบและท่ีไดรั้บมอบหมายและการตรวจสอบเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ โดยศึกษาใน 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารพสัดุท่ีสอดคลอ้งกบั

ความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน กิจกรรม หรือโครงการ และดา้นการบริหารพสัดุท่ีมี

ประสิทธิภาพตามคุณภาพงานในภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงตามหลกัการในการดาํเนินการจดัหาพสัดุใน 4 ประเดน็ ไดแ้ก่

ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน ( Value for Money) ความโปร่งใส (Transparency) ความมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Efficiency and Effectiveness) และ ความรับผดิชอบต่อ

ผลสาํเร็จของงาน (Accountability)ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่ 2 แสดงการศึกษา การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

1. การบริหารพสัดุทีส่อดคล้องกบัความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน กจิกรรม 

หรือโครงการ  

การใชพ้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน กิจกรรม หรือ

โครงการ ตามบทบาทของภารกิจของหน่วยงานท่ีดาํเนินการ โดยเปรียบเทียบกบั

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ถือเป็นเคร่ืองมือ

ประการหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในทุกระดบั และผูบ้งัคบับญัชา 

สามารถบอกไดว้า่ การบริหารพสัดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้

หรือไม่โดยดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

1. ศึกษา ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม หนงัสือสั่งการ คู่มือการปฏิบติังาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการ กาํหนด

แผนการปฏิบติังานพสัดุในรอบปีงบประมาณ 2559 

1. ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 

(Value for Money) 

2. ความโปร่งใส 

(Transparency) 

3. ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Efficiency and 

Effectiveness) 

4. ความรับผดิชอบต่อผลสําเร็จ

ของงาน (Accountability) 
 

- การบริหารพสัดุที่

สอดคล้องกบัความเป็น

จริง สมเหตุสมผลในงาน 

กจิกรรม หรือโครงการ 
- การบริหารพสัดุทีม่ี

ประสิทธิภาพตามคุณภาพ

งานในภาพรวมของ

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลุง 

การจัดซ้ือ จัดจ้างโดย

วธีิตกลงราคาสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวดั

พทัลุงประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 



27 
 

2. ศึกษาขั้นตอนการจดัหาพสัดุโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  2.1 ความตอ้งการในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

  เป็นการศึกษาเหตุผลความเป็นมาและหรือการดาํเนินการใด  ๆ เก่ียวกบั

รายการพสัดุท่ีตอ้งการก่อนไดรั้บการอนุมติัภายในส่วนราชการใหต้ั้งงบประมาณมา

จดัซ้ือจดัจา้งไม่วา่จะเป็นรายการพสัดุท่ีจะจดัซ้ือเพื่อใชใ้นงานประจาํหรือใชป้ระโยชน์

ในงานทัว่ไปภายในองคก์รหรือเป็นรายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นส่วนหน่ึงในแผนงานงาน

และโครงการต่าง ๆ หรือเพื่อใชป้ระโยชนใ์นลกัษณะเฉพาะกิจ 

  ศึกษาการดาํเนินการกาํหนดความตอ้งการในการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งในส่วน

ของการกาํหนดความตอ้งการของผูใ้ชพ้สัดุและการรวบรวมความตอ้งการพสัดุของผู ้

จดัซ้ือโดยอาจตรวจสอบวา่การกาํหนดความตอ้งการพสัดุในเร่ืองรายการปริมาณราคา

และคุณสมบติัมีความสมเหตุสมผลหรือความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุผลความจาํเป็น

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายวธีิการใชง้านประโยชนห์รือผลสัมฤทธ์ิจากการใชพ้สัดุนั้น

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดความตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งพร้อม

ทั้งสอบถามสัมภาษณ์หรือสังเกตการณ์การปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งการใชพ้สัดุ 

  2.2 การจดัซ้ือจดัจา้ง 

   เป็นการศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภายหลงัจากไดรั้บ

อนุมติัเงินงบประมาณใหไ้ปจดัซ้ือจดัจา้งหรือไดจ้ดัทาํแผนงานงานและโครงการท่ีมี

รายละเอียดชดัเจนเก่ียวกบั การจดัซ้ือจดัจา้งแลว้หรือไดจ้ดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจา้งแล้ ว

ดงัน้ี 

1. การขอจดัซ้ือจดัจา้งศึกษาการขอซ้ือ/จา้งการจดัทาํและปฏิบติัตามแผนการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยถูกตอ้งเหมาะสมตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

2. การเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งศึกษาวธีิการระยะเวลาและเน้ือหาสาระ

ของการเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งวา่เป็นไปโดยถูกตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 

3. การคดัเลือกผูข้าย ศึกษาการพิจารณาคดัเลือกผูข้าย /ใหบ้ริการการจดัทาํ

ทะเบียนหรือฐานขอ้มูลผูข้าย/ใหบ้ริการ 
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4. การสั่งซ้ือ/จา้ง ศึกษาการดาํเนินการผกูพนัจดัซ้ือ/จา้งระหวา่งส่วนราชการ

ผูจ้ดัซ้ือ/จา้งกบัผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการตดัสินคดัเลือกแลว้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 

5. การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ /การจา้งพสัดุ ศึกษาการควบคุมงาน

และหรือการตรวจรับ/การจา้งพสัดุไดมี้การดาํเนินการอยา่งชดัเจน ถูกตอ้งเหมาะสมและ

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือเหมาะสมหรือไม่ 

6. ผลสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้ง  ศึกษาผลสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งใน

เร่ืองผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละหรือความจาํเป็นในการ

ใชง้านหรือไม่ 

3. ศึกษาการควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมการลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ การเกบ็รักษาและการสั่ง

จ่ายพสัดุ 

4. ศึกษาการใชพ้สัดุในงาน กิจกรรม หรือโครงการท่ีดาํเนินการในประเดน็ความ

เพียงพอ ความเหมาะสมในการใช ้ ตรวจสอบรายงานผลการดาํเนินการความสาํเร็จตาม

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว้ 

2. การบริหารพสัดุทีม่ปีระสิทธิภาพตามคุณภาพงาน ในภาพรวมของสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลงุ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่วยงาน

ราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐตามบทบาท

หนา้ท่ีมีการดาํเนินการพสัดุเป็นจาํนวนมาก แต่ดว้ยส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินโครงการ

ขนาดเลก็ การดาํเนินการพสัดุส่วนมากจึงเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิตกลงราคา       

ดว้ยเพราะวงเงินท่ีใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งในงาน กิจกรรม หรือโครงการของหน่วยงานมี

วงเงินไม่สูงมากนกั แต่มีจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งดาํเนินการจาํนวนมาก จึงมีความจาํเป็นจะตอ้ง

ประเมิน การบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพงาน ในภาพรวม ของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เพื่อเป็นขอ้มูลการบริหารการพสัดุ    

ในภาพรวมของสาํนกังานใหมี้ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป       

โดยดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
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1.ศึกษา ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม หนงัสือสั่งการ คู่มือการปฏิบติังาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการกาํหนด

แผนการปฏิบติังานพสัดุในรอบปีงบประมาณ 2559 

2.ศึกษาการดาํเนินการตามหลกัการจดัหาพสัดุและขั้นตอนการจดัหาของ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง 

2.1 ศึกษาการจดัหาพสัดุ ดาํเนินการท่ีเป็นไปตามหลกัการประกอบดว้ย  

- ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน (Value for Money)  

- ความโปร่งใส (Transparency)  

- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 

- ความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงาน (Accountability)  

2.2 ศึกษาการจดัหาพสัดุ ดาํเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการจดัหาพสัดุ

ดงัน้ี 

- การเตรียมการจดัหาพสัดุ 

- การขอรับความเห็นชอบในการจดัหาพสัดุ 

- การใหค้วามเห็นชอบในการจดัหาพสัดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

- การดาํเนินการจดัหาพสัดุ 

- การขออนุมติัการสั่งซ้ือสั่งจา้ง 

- การอนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้ง 

- การจดัทาํสญัญา 

- การดาเนินการตามสัญญา 

- การตรวจรับพสัดุ 

- การดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน 

เคร่ืองมอืในการรวบรวมข้อมูลและวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูข้อประเมินใชว้ธีิการศึกษา ดว้ยการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาระเบียบ คู่มือการดาํเนินการศึกษาขั้นตอนและวธีิการใน

การดาํเนินการการติดต่อประสานงาน การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งไม่

เป็นทางการ ในสถานท่ีปฏิบติังานของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
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จงัหวดัพทัลุงและจดบนัทึกรายละเอียดการดาํเนินการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางขอ้เสนอ

ความเห็นในการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้า

สรุปความ สังเคราะห์ขอ้มูลและวเิคราะห์เพื่อคน้หาแนวทาง การบริหารการพสัดุใน

ภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงใหมี้

ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

ผงัการทาํงานในส่วนผู้ขอประเมนิรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่ 3 แสดงผงัการทาํงานในส่วนผูข้อประเมินรับผดิชอบ 

นําข้อมูลของการจดัทาํใบส่ังมาลงในระบบ e-GP เมือ่ได้เลขทีคุ่มโครงการ

และเลขทีคุ่มสัญญาในระบบ e-GP นําไปจดัทาํ PO ในระบบ GFMIS 

ตรวจสอบ

รายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะ

 

เสนอขออนุมตักิารจดัซื้อวสัดุต่อผู้อาํนวยการสํานกังาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัพทัลง 

ลงบันทกึรายการในสมุดทะเบียนคุมใบส่ังซื้อ ส่ังจ้าง ตามทีผู้่อาํนวยการ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัพทัลุงอนุมตักิารจดัซื้อ ตดิต่อร้านค้าที่

ต้องการในการ

จดัซื้อวสัดุตามที่

ผู้อาํนวยการ

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

จงัหวดัพทัลุงซ่ึง

ได้รับมอบอาํนาจ

จากผู้ว่าราชการ

จงัหวดัพทัลุง 

เห็นชอบ 

อนุมติั 

จดัทาํรายงานขอซื้อ ตามระเบียบข้อ ๒๗ ซ่ึงระบุรายละเอยีดในรายงานขอซื้อ  

เสนอรายงานในการส่ังซ่ือต่อหัวหน้าพสัดุ เพือ่ส่ังซื้อกบัผู้ขาย  

 

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุรับทราบคาํส่ังและหน้าท ี

แจ้งนัดหมายกรรมการตรวจรับ ดาํเนินการให้มกีารตรวจรับพสัด ุ

รับมอบพสัดุทีต่รวจรับเรียบร้อยแล้ว 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษา การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ไดน้าํเสนอตามหวัขอ้หลกั

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.2 การบริหารการพสัดุในภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงใหมี้ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม  

4.2.1 การบริหารพสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน 

กิจกรรม หรือโครงการ 

4.2.2 การบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพงานในภาพรวมของ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 การจัดซ้ือ จัดจ้างโดยวธีิตกลงราคาสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลงุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จากการศึกษาการดาํเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหก้าร

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการศึกษาและความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งไดด้งัน้ี 

4.1.1 ความสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและวิง่แวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ไดรั้บพสัดุเป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูใ้ช้ มีความเพียงพอ ความเหมาะสมในการใช ้ และผูด้าํเนินงาน กิจกรรม หรือ

โครงการนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑ์

ท่ีกาํหนดไวโ้ดยดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิตกลงราคา ในปีงบประมาณ 2559  ทั้งส้ิน 
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จาํนวน 182 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมดเป็นเงิน

งบประมาณจาํนวน  2,395,865.83   บาท คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของงบประมาณทั้งหมด

ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและวิง่แวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ 

2559 

4.1.2 ควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมการลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ การเกบ็รักษาและการสั่ง

จ่ายพสัดุ เม่ือไดรั้บพสัดุจากผูข้ายและดาํเนินการตรวจรับเรียบร้อย เจา้หนา้ท่ีพสัดุมี

หนา้ท่ีเกบ็รักษาและควบคุมการเบิก-จ่ายวสัดุ โดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  เม่ือไดรั้บพสัดุจากผูข้าย เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํการบนัทึกรายการรับในสมุด

ทะเบียนบญัชีพสัดุ 

 (2)  เม่ือบุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุง ประสงคต์อ้งใชพ้สัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการเบิกจ่ายวสัดุใหก้บัเจา้หนา้ท่ีใน

สังกดั โดยจดัทาํใบเบิกพสัดุ เพื่อควบคุมการเบิกพสัดุ ควบคุมการบนัทึกเลขท่ีใบเบิก

พสัดุในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพสัดุ 

(3)  เม่ือมีผูเ้บิกพสัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํการบนัทึกรายการจ่ายพสัดุในสมุด

ทะเบียนบญัชีพสัดุ 

 (4)  การบนัทึกรายการวสัดุแบ่งตามประเภทพสัดุ   

4.2  การบริหารการพสัดุในภาพรวมของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลงุให้มปีระสิทธิภาพเกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการศึกษาการดาํเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการ

ดาํเนินการตามหลกัการจดัหาพสัดุ 

ส่งผลใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงเป็นไปดว้ยความคุม้ค่า มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เกิดผลสาํเร็จของงานตามท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการศึกษา

และความสาํเร็จของการดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งไดด้งัน้ี 
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4.2.1 การบริหารพสัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน 

กิจกรรม หรือโครงการ 

1. ความตอ้งการในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

  การดาํเนินการในการแจง้ความประสงคใ์นการจดัซ้ือจดัจา้ง มีการระบุ

เหตุผลความเป็นมาและหรือการดาํเนินการใดๆเก่ียวกบัรายการพสัดุท่ีตอ้งการเสนอต่อ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงไปตามลาํดบั

ชั้น เพื่อพิจารณาอนุมติัไม่วา่จะเป็นรายการพสัดุท่ีจะจดัซ้ือเพื่อใชใ้นงานประจาํหรือใช้

ประโยชนใ์นงานทัว่ไปภายในองคก์รหรือเป็นรายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน

แผนงานงานและโครงการต่างๆหรือเพื่อใชป้ระโยชนใ์นลกัษณะเฉพาะกิจโดยการ

กาํหนดความตอ้งการในการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งในส่วนของการกาํหนดความตอ้งการของ

ผูใ้ชพ้สัดุและการรวบรวมความตอ้งการพสัดุของผูจ้ดัซ้ือโดยการกาํหนดความตอ้งการ

พสัดุในเร่ืองรายการปริมาณราคาและคุณสมบติัมีความสมเหตุสมผลและมีความ

สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุผลความจาํเป็นวตัถุประสงคเ์ป้าหมายวธีิการใชง้านการใช้

พสัดุนั้นเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินการและมีส่วนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานท่ี

ดีในงาน กิจกรรม หรือโครงการท่ีดาํเนินการ 

  2. การจดัซ้ือจดัจา้ง 

   การจดัซ้ือจดัจา้งภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัเงินงบประมาณใหไ้ปจดัซ้ือจดั

จา้งมีการจดัทาํแผนงานงานและโครงการท่ีมีรายละเอียดชดัเจนเก่ียวกบั การจดัซ้ือจดัจา้ง

ดงัน้ี 

2.1 การขอจดัซ้ือจดัจา้งศึกษาการขอซ้ือ/จา้งมีการจดัทาํและปฏิบติัตาม

แผนการจดัซ้ือจดัจา้งโดยถูกตอ้งเหมาะสมตามท่ีกาํหนด 

2.2 การเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งมีการเผยแพร่การจดัซ้ือจดัจา้ง

โดยการปิดประกาศในระยะเวลาท่ีมากพอสมควรก่อนการจดัซ้ือไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัและ

เน้ือหาสาระของการเผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งวา่เป็นไปโดยถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.3 การคดัเลือกผูข้ายศึกษาการพิจารณาคดัเลือกผูข้าย /ใหบ้ริการมีการ

จดัทาํทะเบียนหรือฐานขอ้มูลผูข้าย /ใหบ้ริการท่ีมีในพื้นท่ีรวมถึงผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการท่ีเคย

ดาํเนินการร่วมกบัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงท่ีผา่นมา 
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2.4 การสั่งซ้ือ /จา้งมีการดาํเนินการผกูพนัจดัซ้ือจดัจา้งระหวา่ง

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง กบัผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการ

ตดัสินคดัเลือกแลว้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

2.5 การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ /การจา้งพสัดุ การตรวจรับ/

การจา้งพสัดุไดมี้การดาํเนินการอยา่งชดัเจน ถูกตอ้งเหมาะสมและแลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2.6  ผลสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้งการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งในเร่ืองผลผลิต

และผลลพัธ์เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และตรงกบัความจาํเป็นในการใชง้านและ

การดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 

3. การควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ  

การควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ดาํเนินการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมมีการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ การเกบ็รักษา

เป็นไปอยา่งเหมาะสมและการสั่งจ่ายพสัดุเป็นไปอยา่งรัดคุม รอบคอบ ประหยดัและ

เหมาะสมโดยจดัทาํใบเบิกพสัดุ เพื่อควบคุมการเบิกวสัดุ  ควบคุมการบนัทึกเลขท่ีใบเบิก

พสัดุในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพสัดุบนัทึกรายการจ่ายวสัดุในสมุดทะเบียนบญัชีวสัดุ

เม่ือมีผูเ้บิกวสัดุ โดยแยกตามประเภทวสัดุ 

4. การใชพ้สัดุในงาน กิจกรรม หรือโครงการ 

การใชพ้สัดุ ในงาน กิจกรรม หรือโครงการ ท่ีดาํเนินการของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีเพียงพอ

ในการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมในการใช ้และมีการประเมิน  ความสาํเร็จตาม

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไวร้วมถึงตรวจสอบรายงานผลการ

ดาํเนินการในแต่ละกิจกรรม/โครงการ 
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4.2.2  การบริหารพสัดุทีม่ปีระสิทธิภาพตามคุณภาพงานในภาพรวมของ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลงุ 

การบริหารการพสัดุในภาพรวมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม

ตามคุณภาพงานดงัน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการศึกษา ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ.2535และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม หนงัสือสั่งการ คู่มือการปฏิบติังาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการกาํหนดแผนการปฏิบติังานพสัดุในรอบปีงบประมาณ 2559โดยครบถว้น  

2. การดาํเนินการจดัหาพสัดุและขั้นตอนการจดัหาของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงเป็นไปตามหลกัการจดัหาพสัดุและ

ดาํเนินการถูกตอ้งตามระเบียบและหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การจดัหาพสัดุ เพื่อเกิดความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน ( Value for Money) ความ

โปร่งใส ( Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Efficiency and 

Effectiveness) และความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงาน ( Accountability) ผูมี้หนา้ท่ี

รับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของการจดัหาตอ้งดาํเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิด

โอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัและความสามารถของ

ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน เวน้แต่กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นการยกเวน้ท่ีกาํหนดไว้

ในระเบียบการดาํเนินการแต่ละขั้นตอนผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบตอ้งมีการบนัทึกหลกัฐาน

ในการดาํเนินการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาส่ังการในขั้นตอนท่ีสาํคญัการ

เปิดเผยขอ้มูลในการจดัหาพสัดุแต่ละคร้ังท่ีไดด้าํเนินการตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนได้

พสัดุนั้นมาเพื่อใชป้ระโยชนใ์นราชการ และรวมถึงการตรวจสอบการติดตามประเมินผล

การดาํเนินการจดัหาพสัดุมีขั้นตอนกระบวนการจดัหาพสัดุโดยภาพรวมดงัน้ี 

1. การเตรียมการจดัหาพสัดุ 

ตรวจสอบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคามาตรฐานหรือราคากลาง

ของวสัดุท่ีจะซ้ือตามบนัทึกขออนุมติัความตอ้งการพสัดุ เพื่อซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งใช ้หรือ

ทาํงานจา้งเหมาบริการท่ีไดรั้บการอนุมติัตามความประสงคค์วามตอ้งการซ้ือวสัดุ และ

รายละเอียดของวสัดุท่ีตอ้งการใช ้
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2. การขอรับความเห็นชอบในการจดัหาพสัดุ 

เสนอบนัทึก ผา่นหวัหนา้พสัดุ เพื่อขออนุมติัการจดัซ้ือวสัดุต่อผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงลงบนัทึกรายการในสมุด

ทะเบียนคุมใบสั่งซ้ือ สั่งจา้ง ตามท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงอนุมติัการจดัซ้ือ 

3. การใหค้วามเห็นชอบในการจดัหาพสัดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จดัทาํรายงานขอซ้ือ ตามระเบียบขอ้ ๒๗  ซ่ึงระบุรายละเอียดในรายงานขอ

ซ้ือเหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งรายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะ

จา้งราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุด

ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยระบุวงเงินงบประมาณ 

กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ หรือใหง้านแลว้เสร็จประเภทเงินงบประมาณท่ีจะซ้ือหรือ

จา้งวธีิท่ีซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีิตกลงราคาเสนอขออนุมติัแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับในการซ้ือหรือจา้ง แต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๓  หรือ

เทียบเท่าข้ึนไป   

4. การดาํเนินการจดัหาพสัดุ 

ติดต่อร้านคา้ท่ีตอ้งการในการจดัซ้ือวสัดุตามท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงซ่ึงไดรั้บมอบอาํนาจจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดัพทัลุง เห็นชอบในรายงานขอซ้ือ ภายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามรายงาน

ขอซ้ือ หากเงินงบประมาณในการสั่งซ้ือไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เจา้หนา้ท่ีพสัดุตกลงราคา

กบัผูข้ายไดเ้ลย แต่หากงบประมาณในการส่ังซ้ือเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

ดาํเนินการสืบราคาจากร้านคา้  ๓ ราย  เพื่อกาํหนดราคากลางในการซ้ือจากผูข้ายท่ีราคา

นอ้ยท่ีสุด 

5. การขออนุมติัการสั่งซ้ือสั่งจา้งและการจดัทาํสัญญา 

เสนอรายงานในการสั่งซ่ือต่อหวัหนา้พสัดุ เพื่อสั่งซ้ือกบัผูข้าย โดยจดัทาํ

ใบสั่งซ้ือในกรณีการซ้ือมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   และมีระยะเวลาในการส่งมอบไม่

เกิน ๕ วนัหรือจดัทาํสัญญาซ้ือ-ขาย ในกรณีการซ้ือมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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6. การอนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้ง 

ผูอ้าํนวยการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงพิจารณาอนุมติั

สั่งซ้ือสั่งจา้ง 

7. การดาํเนินการตามสัญญา 

กรณีเม่ือครบกาํหนดส่งมอบวสัดุตามสัญญาหรือใบสั่งซ้ือแลว้ ผูข้ายไม่

สามารถส่งมอบพสัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุไดน้าํเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ ดาํเนินการจดัทาํ

หนงัสือแจง้การเรียกค่าปรับเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ข้ายลงนามรับทราบ  หรือแจง้ทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับรายงานผูอ้าํนวยการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุงเพื่อพิจารณาดาํเนินการบอกเลิกสัญญา หรือผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา 

หากผูข้ายยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไข ในกรณีจาํนวนเงิน

ค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินวสัดุตามสัญญาซ้ือขายหรือใบสั่งซ้ือ และทาํหนงัสือเพื่อ

แจง้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีผูข้ายไดส่้งมอบพสัดุภายหลงัเวลาท่ีกาํหนด  และได้

มีการตรวจรับพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาซ้ือขายหรือใบสั่งซ้ือ 

8. การตรวจรับพสัดุ 

แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุรับทราบคาํสั่งและหนา้ท่ี โดยจะแจง้คาํสั่งใน

กรณีท่ีราคาในการจดัซ้ือเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แจง้นดัหมายกรรมการตรวจรับ ดาํเนินการใหมี้การตรวจรับพสัดุ 

รับมอบพสัดุท่ีตรวจรับเรียบร้อยแลว้ จดัทาํใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน

อยา่งนอ้ยสองฉบบั  มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อ

ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงั และรายงาน

ผูอ้าํนวยการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงทราบ 

10. การดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน 

การดาํเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการเป็นไปตามระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งและในอยูห่ว้งเวลาท่ีเหมาะสม 
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โดยผู้ขอประเมนิได้ดําเนินการพฒันางานในส่วนทีป่ฏบัิติดังนี ้

 1. ทะเบียนคุมใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง จากการบนัทึกขอ้มูลสมุดทะเบียนคุม  เปล่ียนมา

บนัทึกขอ้มูลใน Microsoft Excel เพื่อง่ายต่อการคน้หา โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

  1.1 เลขท่ีใบสั่งซ้ือ-สั่งจา้ง  : การกาํหนดเลข โดยใชเ้ลขเรียงดาํดบั / 

ปีงบประมาณ  xx/yyyy 

  1.2 เลขท่ีคาํสั่ง :เลขท่ีคาํใชเ้ป็นขอ้มูลในการคียล์งระบบ e-GP การกาํหนด

เลข โดยใชเ้ลขเรียงดาํดบั / ปีงบประมาณ  xx/yyyy 

  1.3 วนั เดือน  ปี: วนัท่ีในการออกใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจา้ง 

  1.4 บริษทั/หา้ง/ร้าน :  ช่ือร้านคา้ท่ีจดัซ้ือ จดัจา้ง 

  1.5 จาํนวนเงิน : จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

  1.6 งบประมาณ : ระบุช่ืองบประมาณท่ีใชใ้นการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

  1.7 ประเภทการจดัซ้ือ/จดัจา้ง : ระบุวา่เป็นการซ้ือวสัดุประเภทใด หรือ

เป็นการจา้งเหมาบริการประเภทใด 

 2. ขั้นตอนในการจดัทาํเอกสาร การจดัซ้ือ จดัจา้ง  

 ในการจดัทาํรายงานขอซ้ือขอจา้ง ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังจา้ง ใบตรวจรับ  ในปี          

ประงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในการจดัทาํเอกสาร และการบนัทึกขอ้มูลในระบบ e-GP  

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

  2.1 ในกรณีท่ีมีการจดัหาไม่เกิน 5,000 บาท ในการทาํเอกสารเพื่อเสนอ

หวัหนา้ส่วนราชการในการอนุมติัในแต่ละข้ึนตอน การทาํรายงานขอซ้ือขอจา้ง ใบส่ังซ้ือ

สั่งจา้ง และใบตรวจรับพสัดุ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft word 

  2.2 ในกรณีท่ีมีวงเงินการจดัหาเกิน 5,000 บาท ไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลใน

ระบบ e-GP ซ่ึงสามารถพิมพเ์อกสาร รายงานขอซ้ือขอจา้ง ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังจา้ง ใบตรวจ

รับพสัดุ จากการบนัทึกขอ้มูล  สามารถพิมพเ์อกสารเสนอใหผู้บ้ริการไดท้นัที และมีความ

สะดวกในการทาํงาน ลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น และมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน                     

ลดขอ้ผดิพลาดจากการพิมพเ์อกสาร 
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 โดยไดด้าํเนินการการบนัทึกขอ้มูลในระบบ e-GP ทุกกรณีไม่วา่จะมีวงเงินใน

การจดัซ้ือ จดัจา้ง ในวงเงินเท่าไรกต็าม ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสะดวกและความถูกตอ้งใน

การทาํงานไดม้ากข้ึน  

 3.  เม่ือไดรั้บพสัดุจากร้านคา้ และเม่ือมีการเบิกจ่ายพสัดุท่ีไดรั้บมาจะตอ้ง

ดาํเนินการจ่ายพสัดุออกไป  โดยใชใ้บเบิกพสัดุเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่าย  ซ่ึงในการ

จดัทาํทะเบียนคุมใบเบิกพสัดุ เปล่ียนจากการบนัทึกในสมุดทะเบียนคุม เพื่อเพิ่มความ

สะดวกในการทาํงาน  โดยการบนัทึกใน Microsoft Excel โดยมีหวัขอ้ในการ ดงัน้ี 

  3.1 วนั เดือน ปี : ระบุวนัท่ี ท่ีเบิกพสัดุ 

  3.2 เลขท่ีใบเบิกพสัดุ : ระบุลาํดบัท่ีในการเบิกพสัดุ โดยใชเ้ลขเรียงดาํดบั / 

ปีงบประมาณ  xx/yyyy 

  3.3 ผูเ้บิก : ระบุช่ือผูเ้บิกพสัดุ 

  3.4เลขท่ีใบสั่งซ้ือ : ระบุเลขท่ีใบสั่งซ้ือพสัดุคร้ังท่ีมีการขอเบิก  

  3.5หมายเหตุ : ระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการ 

 

 ภาพที ่1 แสดงการบนัทึกขอ้มูลดว้นโปรแกรม Microsoft Excel 

 4. การควบคุมวสัดุ คือการบนัทึกรายการวสัดุท่ีไดรั้บจากผูข้าย และการบนัทึก

ขอ้มูลการจ่ายพสัดุเม่ือมีผูข้อเบิกพสัดุ  โดยการบนัทึกในทะเบียนวสัดุ ซ่ึงแบ่งตาม

ประเภทวสัดุ  เช่น วสัดุสาํนกังาน วสัดุคอมพิวเตอร์ วสัดุงานบา้นงานครัวเป็นตน้  ในช่วง

ตน้การทาํงานบนัทึกบญัชีวสัดุในสมุดทะเบียนวสัดุ ซ่ึงแต่ละเล่มจะแยกตามประเภทวสัดุ 

ต่อมาไดมี้การพฒันาโดยการบนัทึกขอ้มูลโดยให ้โปรแกรม Microsoft Excel เขา้มาช่วย



40 
 

ในการทาํงานเพื่อเพิ่มความสะดวก ซ่ึงยงัคงขอ้มูลในการบนัทึกเช่นเดียวกบัสมุดทะเบียน

วสัดุ  แต่เพิ่มความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลมากยิง่ข้ึน  โดยในการบนัทึก Sheet แรก ให้

ระบุรายการวสัดุ โดยมีหวัขอ้ในการบนัทึกคือ 

 แผน่ท่ี : ระบุลาํดบัท่ีแต่ละ sheet 

 รายการ : ระบุรายการวสัดุท่ีมีการจดัซ้ือมาใชง้าน เช่น แผน่ท่ี 1 รายการคือ 

กระดาษ A4 แผน่ท่ี 2 รายการคือ  กระดาษการ์ดสี โดยในคอลมัน ์แผน่ท่ีมีการทาํลิงคเ์ม่ือ

กดแลว้กจ็ะสามารถไปยงั sheet ของแผน่ท่ี 1 เพื่อใส่รายละเอียดบญัชีวสัดุ ท่ีมีการรับพสัดุ

เขา้มา และการจ่ายพสัดุออกไป ทาํใหท้ราบยอดคงเหลือในพสัดุนั้น 

 

 ภาพที ่2 แสดงการบนัทึกประเภท และรายงการวสัดุ 

โดยขอ้มูลท่ีจะตอ้งบนัทึกในบญัชีวสัดุ  โดยหวัขอ้หลกั คือ 

 1. แผนท่ี : ระบุลาํดบัท่ี 

 2. ประเภทวสัดุ : ระบุประเภทวสัดุ 

 3. ช่ือหรือชนิดวสัดุ : ระบุรายการวสัดุ 

 4. ขนาดหรือลกัษณะ : ระบุลกัษณะท่ีใชเ้รียกวสัดุนั้น 

 5. หน่วยนบั : ระบุหน่วยท่ีใชน้บัวสัดุนั้น 

จากนั้นบนัทึกรายละเอียดของรายการท่ีมีการรับ จ่าย ในการรับวสัดุมาแต่ละคร้ัง บรรทดั

แรกจะระบุขอ้มูลท่ีรับวสัดุมา และบรรทดัต่อมากบ็นัทึกขอ้มูลท่ีมีจ่ายวสัดุออกไป ซ่ึงมี

รายละเอียดการบนัทึกคือ 
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 1.  วนั เดือน ปี: ระบุวนัท่ีท่ีรับวสัดุมา หรือวนัท่ีจ่ายพสัดุออกไป 

 2.  รับจาก/จ่ายให:้  

  เม่ือรับวสัดุ :ระบุช่ือร้านท่ีซ้ือวสัดุ 

  เม่ือจ่ายวสัดุ : ระบุช่ือผูท่ี้เบิกวสัดุ 

 3.  เลขท่ีเอกสาร 

  เม่ือรับวสัดุ : ระบุเลขท่ี และเล่มท่ี ท่ีอยูใ่นใบส่งของ 

  เม่ือจ่ายวสัดุ : ระบุเลขท่ีตามใบเบิกพสัดุ 

 4.  ราคาต่อหน่วย (บาท): ระบุราคาท่ีซ้ือวสัดุ 

 5.  จาํนวน 

  เม่ือรับวสัดุ : ระบุจาํนวนวสัดุท่ีรับมา ในคอลมัน ์รับและยอดคงเหลือ 

  เม่ือจ่ายวสัดุ : ระบุจาํนวนวสัดุท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้บิก ในคอลมัน ์จ่ายและ

ยอดคงเหลือ 

 

 ภาพที ่ 3 แสดงรายละเอียดของรายการท่ีมีการรับ จ่าย ในการรับวสัดุมาแต่ละคร้ัง 

ซ่ึงในการใชง้านแต่ละแผน่สามารถคลิกกลบัไปยงั sheet แรก ซ่ึงเป็นลาํดบั

รายการบญัชีวสัดุ โดยคลิกท่ี “บญัชีวสัดุ” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการกลบัไปบนัทึก

รายการต่อไป ในหนา้ index บญัชีวสัดุ เพื่อบนัทึกรายการวสัดุท่ีตอ้งการต่อไป 
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5.  ผลสําเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 การจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดผลสาํเร็จในการดาํเนินการดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 2 แสดงการจดัซ้ือจดัจา้ง สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุง ประจาํปีงบประมาณ 2559 

วธีิการซ้ือหรือการ

จ้าง 

จํานวน

คร้ัง 

คดิเป็นร้อยละ จํานวนเงิน

งบประมาณ 

คดิเป็นร้อย

ละ 

วธีิตกลงราคา 182 99.45 2,395,865.83 59.00 

วธีิสอบราคา 1 0.55 1,665,000.00 41.00 

วธีิประกวดราคา - - - - 

วธีิพิเศษ - - - - 

วธีิกรณีพิเศษ - - - - 

วธีิประมูลดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- - 

 

- - 

รวม 183 100.00 4,060,865.83 100.00 

เชิงปริมาณ 

 มีการจดัหาพสัดุใชใ้นการปฏิบติัราชการของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ในปีงบประมาณ  2559 โดยการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลง

ราคา จาํนวน 182 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของจาํนวนการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด จาํนวน

เงินงบประมาณ จาํนวน 2 ,395,865.83บาท คิดเป็นร้อยละ 59.00 จาํนวนงบประมาณใน

การจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด 

 เชิงคุณภาพ 

 - การจดัหาพสัดุของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไดพ้สัดุตรงตามความตอ้งการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ



43 
 

เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ราคาพสัดุมีความเหมาะสมเกิดความประหยดัในการใช้

งบประมาณ  

 - การปฏิบติังานของบุคลากรสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุง มีความพร้อม การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดผลสาํฤทธ์ิของงาน

ตามเป้าประสงค ์และเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

- ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของการจดัหาตอ้งดาํเนินการโดยเปิดเผย 

โปร่งใส และเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัและ

ความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน เวน้แต่กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นการ

ยกเวน้ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ 

การดาํเนินการแต่ละขั้นตอนผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบตอ้งมีการบนัทึกหลกัฐานใน

การดาํเนินการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนท่ีสาํคญัไวเ้พื่อ

ประกอบการพิจารณาดว้ย 

          นอกจากน้ียงัจะตอ้งดาํเนินการโดยเปิดเผยขอ้มูลในการจดัหาพสัดุแต่ละคร้ังท่ีได้

ดาํเนินการตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนไดพ้สัดุนั้นมาเพื่อใชป้ระโยชนใ์นราชการ และ

รวมถึงการตรวจสอบการติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

การศึกษาการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สามารถสรุปผลการศึกษาได้

ดงัน้ี 

 การบริหารพสัดุของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง

ในการดาํเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ มีการดาํเนินการท่ีเป็นระบบขั้นตอน โดย ก่อน

การดาํเนินการเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบมีการศึกษา ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

พสัดุ  พ.ศ.2535   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม หนงัสือส่ังการ คู่มือการปฏิบติังาน และเอกสาร     

ท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบติัตามระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการโดยเคร่งครัดในทุก

ขั้นตอน 

 การกาํหนดความตอ้งการในการจดัซ้ือจดัจา้งของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงเป็นการกาํหนดความตอ้งการของผูใ้ชพ้สัดุ ท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ โดยเจา้หนา้ท่ี  ท่ีมีความตอ้งการใชพ้สัดุ  บนัทึกขอ

อนุมติัความตอ้งการพสัดุ เพื่อซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งใช ้  หรือทาํงานจา้งเหมาบริการในส่ิงท่ี

ตอ้งการพร้อมเสนอรายช่ือผูต้รวจรับพสัดุ /คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเพื่อใหง้านพสัดุ

ดาํเนินการจดัหาพสัดุตามความตอ้งการ และตรวจสอบวงเงิน และผกูพนัเงินงบประมาณ

ก่อนการจดัหา และดาํเนินการขออนุมติัและจดัทาํรายงานตามขั้นตอนไดถู้กตอ้ง

ครบถว้น 

ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีพสัดุ สามารถดาํเนินการจดัหาพสัดุไดต้าม

ความตอ้งการและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งภายหลงัจากไดรั้บอนุมติั

เงินงบประมาณใหไ้ปจดัซ้ือจดัจา้งหรือไดจ้ดัทาํแผนงานงานและโครงการท่ีมี

รายละเอียดชดัเจนเก่ียวกบั การจดัซ้ือจดัจา้งแลว้หรือไดจ้ดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจา้งแลว้
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ขออนุมติัการจดัหาพร้อมทาํใบสั่ง  (ถา้มี) โดยก่อนการขออนุมติัจดัหาเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะ

ดาํเนินการติดต่อและตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้งโดยตรง 

การขออนุมติัจดัหา จะดาํเนินการ ภายในวงเงินท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงใหค้วามเห็นชอบเม่ือไดรั้บเอกสาร

ประกอบการจดัหาครบถว้นถูกตอ้งเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํเอกสารเสนอ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงอนุมติัสั่งซ้ือ

หรือจา้งพร้อมลงนามในเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยบนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือ

หรือจา้งหนงัสือแจง้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งใหม้ารับใบสั่ง จากนั้นจดัทาํบนัทึกถึงผูต้รวจรับ

พสัดุหรือประธานกรรมการตรวจรับพสัดุเพื่อทราบและดาํเนินการตรวจรับพสัดุรวมทั้ง

จดัทาํเอกสารขออนุมติัเบิกจ่ายต่อไป 

 ในการส่งมอบพสัดุ เม่ือครบกาํหนดส่งมอบพสัดุตามสัญญาหรือใบสั่งซ้ือแลว้ 

ผูข้ายจะดาํเนินการส่งมอบพสัดุ แต่หากผูข้ายไม่สามารถส่งมอบไดต้ามกาํหนดเจา้หนา้ท่ี

พสัดุจะนาํเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง 

ดาํเนินการดงัน้ี 

- จดัทาํหนงัสือแจง้การเรียกค่าปรับเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ข้ายลงนาม

รับทราบ หรือแจง้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

- หากจาํนวนเงินค่าปรับจาํเกินร้อยละสิบของวงเงินพสัดุตามสัญญาซ้ือ

ขายหรือใบสั่งซ้ือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุรายงานหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดาํเนินการ 

  - บอกเลิกสัญญา  

  - ผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญา หากผูข้ายยนิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทาง

ราชการโดยไม่มีเง่ือนไข 

และเม่ือผูข้ายไดส่้งมอบพสัดุภายหลงัเวลาท่ีกาํหนด และไดมี้การตรวจรับ

พสัดุถูกตอ้งครบถว้นตามสัญญาซ้ือขายหรือใบสั่งซ้ือแลว้ใหส่้วนราชการทาํหนงัสือเพื่อ

แจง้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย โดยใชว้ธิการเช่นเดียวกบัการ

เรียกค่าปรับ 

 โดยในการตรวจรับพสัดุนั้น เม่ือผูข้ายส่งมอบพสัดุ เจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการตรวจรับพสัดุ ดาํเนินการ แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ดาํเนินการตรวจรับ
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ตามระเบียบขั้นตอน และ ตรวจนบัถูกตอ้งครบถว้นโดยเร็ว  และนาํเสนอผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง อนุมติัสั่งซ้ือ /จา้งพร้อมลง

นามในหนงัสือแจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง และนาํขอ้มูลของการจดัทาํใบสั่งมาลงในระบบ e-GP 

เม่ือไดเ้ลขท่ีคุมโครงการและเลขท่ีคุมสัญญาในระบบ  e-GP นาํไปจดัทาํ PO ในระบบ 

GFMIS และลงทะเบียนคุมใบสั่งและตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS  

ผลสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ความสาํเร็จของการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและวิง่แวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ท่ีดาํเนินการพบวา่ ในการดาํเนินงาน 

กิจกรรม หรือโครงการ ผูด้าํเนินงานจะไดรั้บพสัดุเป็นไปตามความตอ้งการ และ มี

จาํนวนเพียงพอ มีความเหมาะสมในการใช ้ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จตาม

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว้ เกิดความประหยดัในการใช้

งบประมาณ และไดรั้บพสัดุท่ีมีคุณภาพ  

การ ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิตกลงราคา ในปีงบประมาณ 2559              

ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและวิง่แวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  มีทั้งส้ินจาํนวน 182  

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมดเป็นเงินงบประมาณ

จาํนวน2,395,865.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของงบประมาณทั้งหมดท่ีไดรั้บ 

การ ควบคุมและการจาํหน่ายพสัดุ ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เม่ือไดรั้บพสัดุจากผูข้ายและดาํเนินการตรวจรับเรียบร้อย เป็นไป

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํการบนัทึกรายการรับในสมุดทะเบียนบญัชีพสัดุมี

การดาํเนินการลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ การเกบ็รักษาและการสั่งจ่ายพสัดุ  

มีเจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํหนา้ท่ีเกบ็รักษาและควบคุมการเบิก-จ่ายวสัดุ เม่ือบุคลากรของ

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง ประสงคต์อ้งใชพ้สัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการเบิกจ่ายวสัดุใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในสังกดั โดยจดัทาํใบเบิกพสัดุ 

เพื่อควบคุมการเบิกพสัดุ ควบคุมการบนัทึกเลขท่ีใบเบิกพสัดุในทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

พสัดุและทาํการบนัทึกรายการจ่ายพสัดุในสมุดทะเบียนบญัชีพสัดุโดยการบนัทึกรายการ

วสัดุแบ่งตามประเภทพสัดุ   
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การบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพงานในภาพรวมของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นไปตามหลกัการจดัหาพสัดุ ท่ีเกิด

ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน ( Value for Money) ความโปร่งใส (Transparency) ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Efficiency and Effectiveness) และความรับผดิชอบต่อ

ผลสาํเร็จของงาน ( Accountability) โดยผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของการ

จดัหาจะดาํเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส มีการเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็น

ธรรม โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัและความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน เวน้แต่

กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นการยกเวน้ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ การดาํเนินการแต่ละ

ขั้นตอนผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจะมีการบนัทึกหลกัฐานในการดาํเนินการ พร้อมทั้งระบุ

เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนท่ีสาํคญัมีการเปิดเผยขอ้มูลในการจดัหาพสัดุแต่

ละคร้ังท่ีไดด้าํเนินการตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนไดพ้สัดุนั้นมาเพื่อใชป้ระโยชนใ์น

ราชการโดยใชช่้องทางต่างๆ ทั้งการจดัทาํเอกสารประกาศ การประกาศผา่นเวป็ไซตข์อง

สาํนกังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  และวทิยทุอ้งถ่ินเป็นตน้  

นอกจากน้ีในการดาํเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ ต่างๆจะมีการตรวจสอบการติดตาม

ประเมินผล การใชพ้สัดุและประเมินประสิทธิภาพการใชต่้อผลท่ีเกิดข้ึนตาม ตาม

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

ปัญหาอปุสรรค 

จากการศึกษาการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559พบปัญหาและอุปสรรคใน

การดาํเนินงานโดยสรุปดงัน้ี 

 1. พสัดุท่ีจดัหามีจาํกดัเน่ืองจากผูป้ระกอบการในจงัหวดัพทัลุงมีนอ้ย ดว้ยเป็น

จงัหวดัท่ีมีขนาดเศ รษฐกิจขนาดเลก็ ส่งผลใหก้ารแข่งขนัราคามีนอ้ย และมีตวัเลือกใน

การจดัหาพสัดุไม่มีความหลากหลาย แต่จะตอ้งจดัหาพสัดุใหส้อดรับกบังานท่ีดาํเนินการ

มากท่ีสุดเพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินการ 

 2. การเสนอซ้ือหรือจา้งของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เสนอตามรายกิจกรรมหรือความ
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ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ ไม่มีการวางแผนท่ีเป็นระบบส่งผลต่อความยุง่ยากในการ

จดัหาพสัดุ มีการทาํงานซํ้ า และบางคร้ังประสบปัญหาไม่มีพสัดุในทอ้งตลาด 

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลมีความยุง่ยากเน่ืองจากตอ้ง

คาํนึงถึงความสาํเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน กิจกรรม หรือโครงการท่ีเกิดข้ึนกบัความ

สอดคลอ้งในการใชพ้สัดุ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการจดัซ้ือ จดัจา้งโดยวธีิตกลงราคาสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559มีขอ้เสนอแนะ ท่ีเกิดจาก

ขอ้มูลการศึกษาและจากประสบการณ์การปฏิบติังานของผูป้ระเมินในฐานะผูรั้บผดิชอบ

การดาํเนินการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติั

การเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดงัน้ี 

 1. การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งระบบ e-GP และ ระบบ GfMIS ในขั้นตอนการทาํ 

PO มีการเรียกใชข้อ้มูลจากระบบ e-GP ซ่ึงในระบบไดมี้การบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลการ

ซ้ือสินคา้ครบถว้น ทั้งแต่รายการสินคา้  ยอดเงิน และยอดรวมทั้งหมด แต่เม่ือมีการทาํ PO 

ซ่ึงไดมี้การเรียกใชข้อ้มูลในระบบ e-GP แต่กลบัตอ้งมาบนัทึกขอ้มูลรายการสินคา้ ราคา

ต่อหน่วย วนัส่งมอบ อีกคร้ังทาํใหเ้ป็นการทาํงานซํ้ าซอ้น ควรใหร้ะบบดึงขอ้มูล

รายละเอียดจากระบบการจดัซ้ือจดัจา้งไดท้ั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนการทาํงาน และเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในการทาํงาน 

 2. ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง ในระบบ e-GP ควรจะมีการดึงขอ้มูลจากรายการสินคา้ท่ีได้

บนัทึกไว ้เพื่อแสดงรายการสินคา้ ในใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง  

 3. ควรมีการกาํหนดใหบุ้คลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง มีการจดัทาํแผนความตอ้งการพสัดุท่ีชดัเจน และเสนอซ้ือหรือ

จา้งตามรอบเวลาท่ีกาํหนด เวน้แต่มีความจาํเป็นเร่งด่วน 

4. เสริมสร้างองคค์วามรู้แก่บุคลากรของ สาํนกังาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัพทัลุงเก่ียวกบัการบริหารงานพสัดุ และการติดตามประเมินผล

โครงการ โดยตอ้งมีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
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5. ควรดาํเนินการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิโครงการทุกโครงการท่ีดาํเนินการเพื่อ

เปรียบเทียบกบัการใชพ้สัดุในงาน กิจกรรม หรือโครงการ 
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