
 

ขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพฒันางานหรือปรับปรุงงาน 

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

เร่ือง   

การประเมินการใช้พสัดุที่มีประสิทธิภาพตามคุณภาพงาน  

ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดัพทัลุง 

 

 

นางสาวธมภคมน  ขนอม 

ตาํแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 

ตาํแหน่งเลขท่ี  927   

สงักดัส่วนอาํนวยการ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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สังกดัส่วนอาํนวยการ  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
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นางสาวธมภคมน  ขนอม 

ตาํแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 
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เสนอขอประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

นักจดัการงานทั่วไปชํานาญการ  ตาํแหน่งเลขที ่ 927   

สังกดัส่วนอาํนวยการ  
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คาํนํา 

 

การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัประการ

หน่ึงใน การปฏิบติัราชการใหเ้กิดประสิทธิภาพ  บรรลุผล ต่อภารกิจของรัฐและ สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูรั้บผดิชอบสามารถ

ปฏิบติังานไดโ้ดยไม่ติดขดั ซ่ึงทรัพยากรในการปฏิบติังานโดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่พสัดุ 

ตามคาํนิยามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

การไดม้าซ่ึงพสัดุในหน่วยงานภาครัฐ จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีเพราะงบประมาณซ่ึงหน่วยงานของรัฐ

ใชใ้นการจดัหาพสัดุนั้น เป็นงบประมาณของแผน่ดินท่ีใชใ้นการพฒันาประเทศท่ีไดม้า

จากภาษีของประชาชน การใชจ่้ายงบประมาณจึงจาํเป็นตอ้งเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมี

ประสิทธิภาพ  

การประเมินการใชพ้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุผลในการปฏิบติั 

โดยเปรียบเทียบกบัความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ถือเป็นเคร่ืองมือประการหน่ึงท่ีจะ

ทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในทุกระดบั และผูบ้งัคบับญัชาทราบวา่ การบริหารพสัดุ

ของหน่วยงาน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ผูเ้สนอแนวคิดฉบบัน้ี ไดเ้สนอ

การประเมิน การใชพ้สัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพงาน ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง  เพื่อใหห้น่วยงานใชเ้ป็นกลไกในการบริหารพสัดุ  และเป็น

ขอ้มูลการใชพ้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ใหก้ารใชพ้สัดุเกิดประสิทธิภาพ คุม้ค่า  ตาม

คุณภาพของงานท่ีไดรั้บ สามารถใหเ้ป็นเกณฑก์ารใชพ้สัดุในลกัษณะงานท่ีใกลเ้คียงกนัต่อไป 

 
 

                                             นางสาวธมภคมน  ขนอม 

                                            นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 

                                                                                ส่วนอาํนวยการ  

                                          สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาฬสินธุ์ 
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หลกัการและเหตุผล  

 

การปฏิบติัราชการท่ีมีประสิทธิภาพ คือการมุ่งผลสาํเร็จต่อภารกิจของรัฐและ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงการดาํเนินการจะตอ้งเป็น

ผลมาจากความพร้อมขององคก์รในทุกดา้นทั้งบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร และ

การบริหารจดัการ  ซ่ึงปัจจยัทั้งส่ีอยา่งน้ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือการ

บริหารจดัการปัจจยัไดปัจจยัหน่ึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของปัจจยัอ่ืนดว้ยเช่นกนั  

ทรัพยากรในหน่วยงานภาครัฐนั้นประกอบดว้ยหลายส่ิงแต่โดยส่วนมากนั้น

หมายถึงพสัดุ ซ่ึงไดแ้ก่ วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการ

จาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ  หรือการจาํแนกประเภท

รายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศ  ตามคาํนิยามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 การไดม้าซ่ึงพสัดุในหน่วยงานภาครัฐ จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีเพราะงบประมาณซ่ึงหน่วยงานของรัฐ

ใชใ้นการจดัหาพสัดุนั้น เป็นงบประมาณของแผน่ดินท่ีใชใ้นการพฒันาประเทศท่ีไดม้า

จากภาษีของประชาชน การใชจ่้ายงบประมาณจึงจาํเป็นตอ้งเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและ      

มีประสิทธิภาพ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม เป็นระเบียบท่ีหน่วยงานราชการใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการบริหารพสัดุ ซ่ึงได้

กาํหนดหลกัการในการดาํเนินการจดัหาพสัดุดงัน้ี 

1. ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน (Value for Money) 

2. ความโปร่งใส (Transparency) 
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3. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 

4. ความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงาน (Accountability) 

การประเมินการใชพ้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุสมผลในงาน โครงการ 

หรือกิจกรรมตามบทบาทของภารกิจของหน่วยงานท่ีดาํเนินการ โดยเปรียบเทียบกบั

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ถือเป็นเคร่ืองมือ

ประการหน่ึงท่ีจะทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานในทุกระดบั และผูบ้งัคบับญัชา 

สามารถบอกไดว้า่ การบริหารพสัดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้

หรือไม่ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่วยงาน

ราชการท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐตามบทบาท

หนา้ท่ี มีการดาํเนินการพสัดุเป็นจาํนวนมาก จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งประเมินการใชพ้สัดุท่ีมี

ประสิทธิภาพตามคุณภาพงานท่ีบุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัพทัลุงปฏิบติัในทุกกระบวนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลการบริหาร

การพสัดุในภาพรวมของสาํนกังานใหมี้ประสิทธิภาพเกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม

ต่อไป 

 

บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

 

บทวเิคราะห์ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง เป็นหน่วยงานราชการ

ท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐตามบทบาทหนา้ท่ี      

ในการสงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บาํรุงรักษา และกาํกบัดูแล และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง ส่งผลให้

สาํนกังานมีการดาํเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปีงบประมาณ 

ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวใหบ้รรลุผลดว้ยดี การมีความพร้อมดา้นพสัดุยอ่มเป็นปัจจยัหลกั
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ประการหน่ึงต่อความสาํเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงการดาํเนินการจดัหาพสัดุ

จะตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของผูด้าํเนินการ ตรงตามวตัถุประสงคข์องภารกิจ ทนัต่อ

การใชง้าน และมีจาํนวนหรือปริมาณท่ีเพียงพอ แต่ทั้งน้ีการดาํเนินการตอ้งเป็นไปตาม

หลกัการบริหารพสัดุ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

จากแนวทางการดาํเนินการของภาคราชการ ท่ีส่วนมากมุ่งคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิ

ของงานในระดบัสูง แต่มีความพยายามในการใชท้รัพยากรต่างๆรวมถึง พสัดุท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรม ใหเ้ป็นไปอยา่งคุม้ค่า หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือใชอ้ยา่ง

ประหยดัหรือใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น ส่งผลใหบ้างคร้ังผูป้ฏิบติังานวเิคราะห์การใชพ้สัดุผดิพลาด    

ซ่ึงมีทั้งท่ีไม่เพียงพอจนส่งผลต่อคุณภาพของงาน หรือมากเกินไปจนพสัดุเหลือใช ้

ส้ินเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ 

การดาํเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั การบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพ ยอ่มมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน และมี

ผลต่อประสิทธิภาพการใชง้บประมาณใหเ้กิดความคุม้ค่า ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากความ

สอดคลอ้งกนั ในกระบวนการจดัหาพสัดุท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการนาํพสัดุไปใช ้โดยการจะ

สามารถบอกไดว้า่ การบริหารพสัดุเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้หรือไม่ การประเมิน

การใชพ้สัดุท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สมเหตุผลในงาน โครงการ หรือกิจกรรมตาม

บทบาทของภารกิจของสาํนกังาน โดยเปรียบเทียบกบัความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หรือเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้จึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัประการหน่ึง ตาม

หลกัการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติังาน หรือหลงัการดาํเนินโครงการหรือการทาํกิจกรรม ของ

สาํนกังาน เป็นการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนหลงัจากดาํเนินการแลว้ 

ซ่ึงสามารถอธิบายเหตุการณ์ และเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน จนนาํสู่การกาํหนดเป็นบทเรียน               

ท่ีนาํไปใชใ้นการเสริมความเขม้แขง็ และป้องกนัหรือแกไ้ขจุดอ่อน รวมทั้งปรับเปล่ียน

กระบวนงานในการดาํเนินการดา้นการจดัหาและการใชพ้สัดุในคร้ังต่อไปใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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 แนวความคดิ 

 

1) การบริหารงานพสัดุ 

การบริหารงานพสัดุหมายถึงการดาํเนินการตามกระบวนการบริหารงานพสัดุตาม

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงไดแ้ก่  

1.1 การวางแผนพสัดุ ไดแ้ก่ ความตอ้งการขั้นตน้ความตอ้งการทดแทนความตอ้งการ

สาํรองความตอ้งการชดเชยเวลาในการจดัหาความตอ้งการพิเศษ 

1.2 การกาํหนดความตอ้งการพสัดุใหค้าํนึงถึงกาํหนดความตอ้งการใหพ้อดีเป็น

ความตอ้งการแทจ้ริงพสัดุท่ีไดม้าตอ้งทนัเวลาใช ้

1.3 การจดัหาพสัดุกระบวนการดาํเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุท่ีตอ้งการกล่าวอีกนยั

หน่ึงคือการจดัซ้ือ (Purchasing) นัน่เอง 

  การกาํหนดคุณสมบติัเก่ียวกบัพสัดุก่อนจดัซ้ือ 

- คุณสมบติัท่ีถูกตอ้ง 

- จาํนวนท่ีถูกตอ้ง 

- ราคาท่ีถูกตอ้ง 

- เวลาท่ีถูกตอ้ง 

- แหล่งผูข้ายท่ีถูกตอ้ง 

- สถานท่ีจดัส่ง (คลงัพสัดุผูซ้ื้อ) 

ขั้นตอนการจดัซ้ือมีหลายขั้นตอนดงัน้ี 

- กาํหนดความตอ้งการใหแ้น่นอน 

- กาํหนดรายละเอียดใหช้ดัเจน 

- การเดินเร่ืองเพื่อขอจดัซ้ือ 

- การเจรจากบัแหล่งขาย 

- การวเิคราะห์การประมูลหรือขอ้เสนอของผูข้าย 

- การติดตามเร่ือง 
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- การตรวจสอบหลกัฐาน 

- การตรวจสินคา้และรวบรวมเอกสาร 

1.4 การควบคุมพสัดุหมายถึงการดูแลความเคล่ือนไหวและการใชพ้สัดุไดแ้ก่การ

ลงบญัชีคุมพสัดุ การตรวจสอบพสัดุประจาํปี 

1.5 การเบิกจ่ายพสัดุขั้นตอนท่ีจะตอ้งจดัระบบควบคุมพสัดุก่อนท่ีจะจ่ายไปยงั

หน่วยงานต่าง  ๆ ท่ีมาขอเบิกใชก้ารเบิกพสัดุเป็นหนา้ท่ีของหน่วยผูเ้บิกท่ีจะเบิกไปใชใ้น

หน่วยงานของตนเองซ่ึงจะใชว้ธีิการเบิกอยา่งไรใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

จาํเป็นบางคร้ังหน่วยงานอาจตอ้งส่งคืนพสัดุเพราะเบิกเกินความตอ้งการหรือยมืไปใช้

ชัว่คราว 

1.6 การเกบ็รักษาพสัดุการกระทาํใด  ๆ ท่ีมุ่งหมายท่ีจะรักษาใหค้รุภณัฑต่์างๆอยูใ่น

สภาพท่ีใชง้านไดห้รือท่ีชาํรุดกลบัคืนสู่สภาพท่ีใชง้านได ้

1.7 การจาํหน่ายพสัดุ การตดัยอดพสัดุออกจากบญัชีและความรับผดิชอบของ

เจา้หนา้ท่ีไดแ้ก่  การขายทอดตลาด  การแลกเปล่ียน การโอน การแปรสภาพ หรือทาํลายการ 

จาํหน่ายเป็นสูญ และการลงบญัชีจาํหน่ายออกจากทะเบียนคุมประเภทของพสัดุเพื่อการ

จาํหน่าย สาเหตุของการจาํหน่ายพสัดุ 

- การสูญหาย 

- การชาํรุด 

- การเส่ือมสภาพ 

- การเกินจาํนวน / เหลือใช ้

- การลา้สมยั 

2)  แนวทางการบริหารงานพสัดุ 

เนตร์พณัณา ยาวริาช (2546, หนา้ 342 - 343) ใหอ้ธิบายหลกัการกาํหนดแนวทางการ

บริหารพสัดุไวว้า่สามารถกระทาํไดด้งัน้ี 
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1. การคาดคะเนเตรียมการจดัหาพสัดุความตอ้งการใชง้านโดยพิจารณาจากปริมาณ

งานความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  สถิติการใชง้านในอดีตนาํมาพิจารณาในการจดัหามาใช้

สาํหรับอนาคต 

2. การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพ  โดยการสาํรวจจากร้านคา้  บริษทั หรือหา้งร้านต่าง  ๆ   

ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน  โดยการเปรียบเทียบคุณสมบติั  การใช้

งานคุณภาพของสินคา้ท่ีนาํเสนอวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  นอกจากน้ียงัตอ้งจดัหาพสัดุ

ใหมี้อยูอ่ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านไม่ทาํใหง้านหยดุชะงกัอนัจะเป็นผลเสียต่อ

องคก์ร 

3. การพิจารณาตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัพสัดุแต่สามารถใชง้านไดดี้ท่ีสุด  โดยการ

จดัซ้ือควรคาํนึงถึงความคุม้ค่าแก่การใชง้าน  โดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดเพราะถือวา่เป็น

ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานรวมถึงค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาดว้ย 

4. การเกบ็รักษา  การบาํรุงรักษาพสัดุใหมี้คุณภาพอยูเ่สมอ  ไม่ชาํรุดเสียหาย           

เกบ็รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยัจากส่ิงรบกวนต่าง  ๆ เช่น ความช้ืน แมลงต่าง ๆ การเกิดอคัคีภยั  

นํ้าท่วมขงั การซ่อมแซมบาํรุงรักษาพสัดุเม่ือเกิดการชาํรุดบกพร่อง  การจดัหาพสัดุทดแทน

เม่ือตอ้งนาํไปซ่อมแซมเพื่อใหมี้ใชง้าน  การเคล่ือนยา้ยพสัดุไปใชง้านในสถานท่ีต่าง  ๆ 

กระทาํอยา่งระมดัระวงั  ป้องกนัการชาํรุดเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  การมีพสัดุเพียงพอต่อการใช้

งาน มีพสัดุคงเหลือสาํรองไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 

ในส่วนขององคก์รท่ีเป็นหน่วยงานราชการนั้น  เทียมใจ สุขสุภา (2541) อธิบายวา่

แนวทางการบริหารพสัดุควรปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งเป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี

วา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และมติ

คณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด  ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงการทาํงานแบบประหยดังบประมาณ            

โดยอาศยัการจดัการท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดหมายไว้

หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ การทาํงานท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บประโยชนสู์งสุด 
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2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การพิจารณาผลของการทาํงานท่ีสาํเร็จ

ลุล่วงดงัประสงคห์รือคาดหวงัไว ้

3. ประหยดั (Economy) หมายถึง การพิจารณาถึงการแสวงหาวธีิการท่ีจะใชจ่้ายเงิน

หรือทรัพยสิ์นขององคก์รดว้ยความรอบคอบ  ดว้ยเหตุผลและมุ่งประโยชนข์ององคก์รเป็น

ท่ีตั้ง  

จากแนวทางการบริหารพสัดุขา้งตน้  สรุปไดว้า่  เป็นการดาํเนินการตามกระบวน

ความตอ้งการใชพ้สัดุนบัตั้งแต่การประเมินความตอ้งการใชง้าน  การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพและการเกบ็รักษาไวใ้นสถานท่ีปลอดภยั  ทั้งน้ีในส่วนราชการตอ้งปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑต์ามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัเป็นผูก้าํหนดโดยเคร่งครัดโดยอาศยัหลกัการ

จดัการท่ีดี 

3)  กระบวนการบริหารพสัดุ 

การบริหารพสัดุประกอบดว้ยกระบวนการสาํคญั 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวางแผนการจดัการโครงการ  การจดัหาพสัดุมีจุดเร่ิมตน้เหมือนกบังานอ่ืน  ๆ 

คือตอ้งมีการวางแผนเก่ียวกบัการใช ้การไดม้าของพสัดุโดยเฉพาะ โดยอาศยัการทาํแผนงาน

ร่วมกบัแผนงานอ่ืน  ๆ แต่แผนหลกันั้นควรจะเป็นแผนระยะสั้น  คือแผน 1 ปี ทั้งน้ีเม่ือ

สามารถนาํแผนนั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัขั้นตอนท่ีสองของวงจรการจดัหาพสัดุได้

อยา่งสัมฤทธิผลตามเป้าหมายของแผนได ้

2. การกาํหนดความตอ้งการหรือการคาํนวณความตอ้งการ  เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการ

ประมาณจาํนวนความตอ้งการของพสัดุแต่ละรายการ  หลกัการสาํคญัในการกาํหนดความ

ตอ้งการคือ ตอ้งมีวธีิการกาํหนดความตอ้งการอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

3. การจดัหาพสัดุในการดาํเนินการจดัหาพสัดุนั้น  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติั

ตามแผนปฏิบติัการจดัหาท่ีหน่วยงานวางไว้  โดยใหถู้กตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัหาพสัดุตามระเบียบของทางราชการนั้นประกอบดว้ยการซ้ือ  การจา้ง การจดัทาํเอง การ
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รับโอน การรับบริจาค การรับความช่วยเหลือการแลกเปล่ียน และการเช่าโดยตอ้งดาํเนินการ

ตามขั้นตอนของระเบียบอยา่งเคร่งครัด แนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดุไวด้งัน้ี 

3.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัหาพสัดุสามารถจดัหาของใชต้ามตอ้งการ     

ไดร้วดเร็วข้ึน สามารถสนองตอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  งาน/โครงการของกระทรวง  

ทบวง กรม ไดดี้ข้ึน 

3.2 สามารถเบิกจ่ายเงินไดท้นัภายในปีงบประมาณไดม้ากข้ึนยกเวน้พสัดุท่ีใช้

ระยะเวลาในการผลิต หรือสั่งจากต่างประเทศ 

3.3 สามารถติดตามผลการดาํเนินการจดัหาของหน่วยงานทั้งหมดไดโ้ดยง่าย

เป็นรูปธรรม 

3.4 สามารถติดตามผลการใชจ่้ายเงินในภาพรวมไดโ้ดยง่าย 

3.5 สามารถรายงานผลการปฏิบติังาน  และความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน      

แก่หน่วยเหนือไดด้ว้ยความสะดวกรวดเร็วและเท่ียงตรง 

3.6 มองเห็นปัญหา อุปสรรคไดช้ดัเจน จึงสามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเร่งรัด

งานและการเบิกจ่ายเงินไดง่้าย ทาํใหส้ามารถพฒันางานในความรับผดิชอบไดดี้ข้ึน 

4. การแจกจ่ายและการควบคุมพสัดุ ข้ึนอยูท่ี่การจดัหาพสัดุท่ีถูกตอ้ง  และแจกจ่ายแก่

ผูใ้ชห้รือหน่วยใช ้ไดท้นัเวลาและในปริมาณท่ีถูกตอ้ง  การแจกจ่ายพสัดุนั้นเจา้หนา้ท่ีผู ้

ปฏิบติัตอ้งรับผดิชอบตั้งแต่การจดัการควบคุมพสัดุ วางแผนการเกบ็ และจดัเกบ็ในคลงัพสัดุ  

ดาํเนินการแจกจ่ายพสัดุตามใบเบิกของหน่วยใช้  การสาํรวจพสัดุท่ีคงเหลือในบญัชีและ

ดาํเนินการจดัซ้ือมาเพิ่มเติมสอดคลอ้งกบั  ศิวพร มณัฑุการนนท์ (2533, หนา้ 207) กล่าววา่

วตัถุประสงคใ์นการควบคุมพสัดุเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้พสัดุในคลงัพสัดุมากเกินไป  และเพื่อ

เห็นแนวทางในการคาดคะเนราคาไวล่้วงหนา้สามารถทราบสภาพของตลาด  ตลอดจนความ

ตอ้งการของผูใ้ชใ้นขั้นตอนการแจกจ่ายพสัดุนั้นระบบท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากคือระบบ

การควบคุมพสัดุซ่ึงประกอบดว้ย การควบคุมทางบญัชี (Stock Control) และการควบคุมการ

จดัสนอง (Supply Control)  
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5. การบาํรุงรักษาพสัดุ  เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนเม่ือพสัดุไดถู้กแจกจ่ายไปจนถึงมือของ

หน่วยใชแ้ลว้  การบาํรุงรักษากเ็ป็นขั้นตอนท่ีมีความเก่ียวพนักบัขั้นตอนอ่ืน  ๆ ของการ

จดัการพสัดุอยา่งมาก  ตั้งแต่การจดัหา  ซ่ึงจะตอ้งคาํนึงถึงการควบคุมคุณภาพของพสัดุท่ี

จดัหา เพื่อไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาการชาํรุดเส่ือมสภาพก่อนกาํหนด  อนัจะเป็นปัญหาในการ

กาํหนดช่วงเวลาการบาํรุงรักษาใหเ้ป็นมาตรฐาน  นอกจากนั้นการวางแผนการบาํรุงรักษาก็

จะตอ้งทาํไปพร้อม ๆ กบัการจดัหาพสัดุและมีการจดัเตรียมพสัดุสาํรองท่ีจาํเป็น เพื่อแจกจ่าย

ใหแ้ก่หน่วยใชใ้หเ้พียงพอรวมทั้งจะตอ้งมีการจดัฝึกอบรมผูใ้ชใ้หรู้้จกัการใชแ้ละการ

บาํรุงรักษาอยา่งถูกวธีิ  และสุดทา้ยเม่ือไม่สามารถบาํรุงรักษาไดอี้กต่อไป  กจ็ะพิจารณา

จาํหน่ายออกจากบญัชี 

6. การจาํหน่ายพสัดุออกจากบญัชี  เป็นการปลดภาระความรับผดิชอบพสัดุนั้น         

ถา้หากพสัดุนั้นใชก้ารไม่ไดซ่ึ้งอาจมาจากสาเหตุต่าง  ๆ หรือสูญหาย เส่ือมสภาพ ลา้สมยั    

ใชก้ารไม่ได ้ศิวพร  มณัฑุการนนท์ (2533, หนา้ 387) กล่าววา่ การจาํหน่ายพสัดุ  หมายถึง 

การปลดเปล้ืองความรับผดิชอบเก่ียวกบัพสัดุ  ครุภณัฑอ์อกจากการควบคุม  และความ

รับผดิชอบของผูใ้ชห้รือฝ่ายบริหารพสัดุและจะเกิดข้ึนต่อเม่ือพสัดุทีมีอยูใ่นความ

ครอบครองยงัเส่ือมสภาพ  ลา้สมยัสูญหายหรือมีไวเ้กินความตอ้งการ  การจาํหน่ายพสัดุเป็น

กรรมวธีิทีสะทอ้นใหเ้ห็นแนวปรัชญาในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและฉลาด

ท่ีสุด นัน่คือการหาวธีิใชป้ระโยชนจ์ากพสัดุ  จนถึงวาระสุดทา้ย  นบัเป็นการหลีกเล่ียงความ

ส้ินเปลืองในดา้นการบาํรุงรักษา  และสามารถหมุนเวยีนพสัดุใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพมาก  

และทนัสมยักวา่เขา้มาใชไ้ดท้นักบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยูเ่สมอ 

4) การประเมนิโครงการ ( Program Evaluation) 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการวดัอยา่งเป็นระบบ  

(Measurement) เก่ียวกบัคุณค่า  ความเป็นไปได้  ความสาํคญัของส่ิงท่ีถูกประเมินเพื่อสรุป

คุณค่าของส่ิงท่ีถูกประเมิน และเสนอสารสนเทศหรือทางเลือกเพื่อนาํไปสู่การพฒันา 
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4.1 สาเหตุท่ีตอ้งประเมินโครงการ 

1. เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบ 

2. เพื่อวดัความสาํเร็จ 

3. เพื่อจดัการทรัพยากร 

4. เพื่อบนัทึกเพื่อการปรับปรุงการทาํงาน 

4.2 ประเภทของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการ แบ่งตามบทบาทการประเมิน ได ้2 แบบไดแ้ก่ 

1. การประเมินความกา้วหนา้หรือกระบวนการ ( Formative Evaluation)  เป็นการ

ตดัสินคุณค่าของกระบวนการ  เพื่อเสนอความกา้วหนา้ของการดาํเนินงาน 

2. การประเมินผลสรุปรวม ( Summative Evaluation)  เป็นการตดัสินคุณค่าของผล

ท่ีไดรั้บ เพื่อเสนอคุณค่าของโครงการ  เพื่อเป็นแนวทางสู่การตดัสิน  ยติุ ปรับเปล่ียน  หรือ

พฒันาต่อไป 

4.3 วธีิการประเมินผลโครงการ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วตัถุประสงคเ์พื่อทราบวา่ค่าใชจ่้ายของ

โครงการเป็นไปอยา่งประหยดัหรือตามประมาณการท่ีวางไว ้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบ

ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย ( Actual Project Unit Cost) โดยใชค่้ากลางหรือใชง้บประมาณโครงการ/

ผลผลิตโครงการท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สาํหรับค่าใชจ่้ายต่อหน่วยจริงจะเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ

จริง/ผลผลิตโครงการจริง 

2. การประเมินผลกระทบโครงการ วตัถุประสงคเ์พื่อทราบวา่ผลกระทบโครงการ      

ท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งทางบวกและ

ทางลบ โดยทาํการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูท่ี้

ไดรั้บประโยชนจ์ากโครงการ (Project Beneficienrier) 

3. การประเมินผลงานดา้นวชิาการของโครงการ (Technical Audit) วตัถุประสงคเ์พื่อ

ทราบวา่โครงการท่ีผา่นการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการ
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มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวชิาการของสาขาท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ โดยกาํหนดประเดน็ของ

การประเมินตามมาตรฐานทางวชิาการสาขาท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ และมอบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน เช่น งานการฝึกอบรบ (มอบหมายผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ฝึกอบรม) เป็นตน้ พร้อมทั้งใชข้อ้มูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม 

4. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน วตัถุประสงคเ์พื่อทราบ

วา่ประสิทธิภาพและการบริหารงานของหน่วยงาน ดาํเนินโครงการโดยกาํหนดประเดน็และ

วธีิการประเมินโดยใชท้ฤษฎี หรือตวัแบบเชิงระบบ ( System Theory or Model) เป็นกรอบ

ในการประเมินโดยพิจารณา ส่วนต่างดงัน้ี 

4.1 ปริมาณและคุณภาพของปัจจยันาํเขา้ (input) ของโครงการ 

4.2 กระบวนการบริหาร (Administrative Process) 

4.3 ผลลพัธ์ของโครงการ ( Project Outcomes or Results) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ผลผลิตโครงการและผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินทั้งหน่วยดาํเนินการส่วนกลาง

และในพื้นท่ี 

4.4 การนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ 

1. ปรับแผนการจดัการโครงการท่ีเหลือ/ในอนาคตใหบ้รรจุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

2. ปรับปรุงคุณภาพของโครงการใหไ้ดม้าตรฐานทางวชิาการของสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ปรับการบริหารของหน่วยดาํเนินโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. ใชป้ระกอบการพิจารณาวา่สมควรดาํเนินโครงการต่อไปหรือไม่ อยา่งไร 

4.5 การประเมินผลท่ีครบวงจรประกอบดว้ยการประเมิน 3 ระยะ คือ 

1. การประเมินผลก่อนเร่ิมแผนงานหรือโครงการ ซ่ึงเป็นการประเมินผลความ

ตอ้งการ ความจาํเป็น หรือศกัยภาพต่าง ๆ เพื่อกาํหนดทิศทางในการพฒันาตลอดจนเป็น

ขอ้มูลฐานก่อนเร่ิมโครงการใดโครงการหน่ึงเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึง

ความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ไดข้องโครงการก่อนพิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการ 
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2. การประเมินขณะโครงการดาํเนิน ซ่ึงเป็นการประเมินความกา้วหนา้ของ

โครงการ โดยเฉพาะดา้นการดาํเนินงานและผลเบ้ืองตน้ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดน้าํไปสู่การ

ปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสาํเร็จตาม

เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพภายในกรอบเวลาและทรัพยากรท่ีกาํหนดใหม้ากท่ีสุด 

3. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ ซ่ึงเป็นการประเมินความสาํเร็จของ

โครงการ โดยประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ และมีการประเมินส้ินสุดโครงการไประยะหน่ึง             

เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อศึกษาความยัง่ยนืของผลลพัธ์ ตลอดจนการบรรลุจุดหมายในเชิง

ผลกระทบของโครงการ การประเมินผลในกรณีหลงัน้ีเรียกวา่การติดตามผล( follow-up 

study หรือ tracer study) 

การประเมินผลมีบทบาทเด่นชดัในการกาํหนดแผนงานหรือโครงการมีบทบาท    

ในการวางแผนและมีบทบาทในการสรุปและยนืยนัประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งการ

ประเมินผลและการกาํกบังานลว้นมีบทบาทสาํคญัต่อการบริหารดาํเนินโครงการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือการกาํกบังานมีบทบาทสาํคญัต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัและ

กิจกรรมเป็นสาํคญั และทั้งการกาํกบังานและการประเมินผลลว้นมีบทบาทสาํคญัท่ีจะช่วย

ผลกัดนัใหเ้กิดความสาํเร็จตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

5) พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี  พ.ศ. 

2546 

 มาตรา23  ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง  ใหส่้วนราชการดาํเนินการโดยเปิดเผย และ   

เท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชนแ์ละผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน คุณภาพ

วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้ราคาและประโยชนร์ะยะยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บประกอบกนั  

ในกรณีท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุใหต้อ้งคาํนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา

เป็นสาํคญัใหส้ามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซ้ือหรือจา้งเสมอไป  
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ใหส่้วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีดูแลระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหส่้วนราชการดาํเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

6) การทบทวนหลงัปฏบัิติ After action review (AAR) 

การทบทวนหลงัปฏิบติั After action review (AAR) คือ 

• ทบทวนเหตุการณ์วา่เกิดอะไรข้ึน 

• ทาํไมจึงเกิด 

• รักษาจุดแขง็ปรับจุดอ่อนอยา่งไร 

• ทาํใหที้มไดเ้รียนรู้จากความสาํเร็จและความลม้เหลว 

• ไม่มีการตาํหนิหรือยดึติดกบัปัญหา 

• ตอ้งแบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึกในคนไปสู่ความรู้ชดัแจง้ 

ประโยชนข์องการทบทวนหลงัปฏิบติั After action review (AAR) มีดงัน้ี 

• ช่วยใหส้มาชิกและทีมไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงาน 

• สามารถทาํไดท้นัทีหลงัเหตุการณ์ 

• เหตุการณ์ท่ีทาํควรมีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้หช้ดัเจน 

• สามารถวดัผลดาํเนินงานได ้

แนวทางการทาํการทบทวนหลงัปฏิบติั After action review (AAR) 

• มีการประชุมการทบทวนหลงัปฏิบติั After action review (AAR) ขณะท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งอยู ่จาํเหตุการณ์ได ้บทเรียนท่ีไดรั้บสามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที ควรระวงัคือการ

ยบัย ั้งสมาชิกของบุคคลภายนอก 

• สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม เพื่อเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

ไม่ใช่การประเมินผลงาน ไม่วพิากษว์จิารณ์กนั ไม่มียศไม่มีตาํแหน่ง 

• จดัใหมี้ Facillitator ช่วยใหที้มไดเ้รียนรู้ ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ระงบัการ

กล่าวโทษ 
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• ทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัและไดผ้ล

ตามท่ีตอ้งการ 

• ตอบคาํถามส่ิงท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนคืออะไร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงคืออะไร ทาํไม

จึงมีความแตกต่าง ไดเ้รียนรู้อะไร เพื่อวนัต่อไปจะไดท้าํใหดี้ข้ึน 

• ทบทวนวา่เกิดอะไรข้ึน โดยการคน้หาความจริงเพื่อดูวา่มีปัญหาอะไรบา้ง 

• เปรียบเทียบแผนกบัความเป็นจริง 

• บนัทึกผลการประชุม AAR ในประเดน็ท่ีสาํคญัสาํหรับการเรียนรู้ของทีม 

การแบ่งปันการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการพสัดุในประเดน็การจดัหาพสัดุอนั

เป็นกระบวนการไดม้าของทรัพยากรในการปฏิบติัราชการของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปะสิทธิภาพ ถือเป็นการมุ่ง

ผลสาํเร็จต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

เพราะกระบวนการดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพขององคก์รในดา้นอ่ืนตามมา

ทั้งประสิทธิภาพของบุคลากร ความคุม้ค่าของงบประมาณ และประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ  จึงไดเ้สนอโครงการ “การประเมินการใชพ้สัดุท่ีมีประสิทธิภาพตามคุณภาพ

งาน ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง”เพื่อเป็นขอ้มูล

ป้อนกลบัเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนหลงัจากดาํเนินการต่อการใชพ้สัดุ จนนาํสู่การกาํหนด

เป็นบทเรียนท่ีนาํไปใชใ้นการเสริมความเขม้แขง็ และป้องกนัหรือแกไ้ขจุดอ่อน รวมทั้ง

ปรับเปล่ียนกระบวนงานในการดาํเนินการดา้นการจดัหาและการใชพ้สัดุในคร้ังต่อไปใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนโดยมีแนวทางการดาํเนินการดงัน้ี 

1. สร้างความเขา้ใจในภาพรวมของหน่วยงาน ดว้ยการร่วมพิจารณาทาํความเขา้ใจใน

วสิัยทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

พทัลุง วา่มีเป้าประสงคเ์ช่นไร และสามารถท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
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ตอ้งใชห้ลกัการ องคค์วามรู้ และเทคโนโลยอีะไรบา้ง และปัจจุบนัทรัพยากรท่ีมี ตน้ทุนทาง

ความรู้อยูท่ี่ระดบัใด  รวมทั้งสร้างความเขา้ใจในเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ของงาน โครงการ 

หรือกิจกรรมท่ีดาํเนินการ โดยจดัการประชุมการทบทวนหลงัปฏิบติั After action review 

(AAR) อยา่งรวดเร็วขณะท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งอยู ่จาํเหตุการณ์ได ้บทเรียนท่ีไดรั้บสามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที และควรยบัย ั้งสมาชิกภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

2. สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสม เพื่อเปิดใจท่ีจะเรียนรู้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัไม่ยดึ

ติดยศหรือตาํแหน่ง ไม่ประชุมการประเมินผลงาน ไม่วพิากษว์จิารณ์กนั ไม่ตาํหนิความ

ลม้เหลวของผูอ่ื้น ระงบัการกล่าวโทษ 

3. กาํหนดบุคคลท่ีจะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการประชุม คือผูท่ี้รู้และเขา้ใจ

ธรรมชาติของงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการ ช่วยใหที้มได้

เรียนรู้ ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

4. ทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัและไดผ้ลตามท่ี

ตอ้งการ 

5. เปรียบเทียบแผนท่ีจดัวางไวก้บัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน คน้หาส่ิงท่ีเกิดข้ึนในส่ิงท่ีดี 

และส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงไดอี้ก คน้หาเหตุผลท่ีชดัเจนท่ีส่งผลใหเ้กิดผลการกระทาํเช่นนั้น

รวมทั้งหนทางท่ีแตกต่างกวา่ท่ีเคยทาํ 

6. บนัทึกผลการประชุม และร่วมกนัสังเคราะห์จนเกิดองคค์วามรู้ ทบทวนความรู้สึก

ท่ีทุกคนรับรู้ทุกประเดน็อยา่งครบถว้นก่อนส้ินสุกการประชุม 

7. นาํความรู้ท่ีไดรั้บ กาํหนดเป็นแนวทางและฐานขอ้มูลแก่บุคลากรในสาํนกังาน    

ใชเ้ป็นแนวปฏิบติั โดยสร้างกระบวนการรับรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงเป็นองคก์รท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารพสัดุท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่า  มีขอ้มูลการใชพ้สัดุ          

ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

2. บุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง มีความ

เขา้ใจในแนวทางการบริหารพสัดุ มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิการใชพ้สัดุท่ีมีประสิทธิภาพ 

คุม้ค่า และสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุง มีกระบวนการ

ส่ือสารท่ีดีภายในองคก์รระหวา่งผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั ผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํงาน

เช่ือมโยงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด เกิดการส่ือสารในแนวราบเสริมสร้างความ

สามคัคีในหน่วยงาน เกิดกระบวนการทาํงานเป็นทีม 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

1. ร้อยละ 8๐ ของจาํนวนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงในรอบปีงบประมาณ ท่ีสามารถกาํหนด

วสัดุท่ีใชใ้นการดาํเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม มีวสัดุเหลือใชไ้ม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณท่ี

จดัหา 

2. ร้อยละ 5 ของงบประมาณดา้นพสัดุท่ีประหยดัได ้เม่ือเทียบกบังบประมาณท่ีตั้งไว้

ตามกระบวนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัพทัลุงในรอบปีงบประมาณ โดยคุณภาพผลสัมฤทธ์ิท่ีกาํหนดไวไ้ม่ลดลง    
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