รายงานวิจัยสถาบัน

การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบบประมาณ พ.ศ. 2561

อดิศักดิ์ แกวกองทรัพย

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่องานวิจัย การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ชื่อผูวิจัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
อดิศักดิ์ แกวกองทรัพย

บทคัดยอ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจาย
งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 สังเคราะห
กระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเมินความ
พึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ กลุมตัวอยางเปนบุคลการที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ
คณบดี หัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่การเงิน ประธานหลัก สูตรสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
ดําเนินการวิเคราะห ขอมูล โดยการวิเคราะห สังเคราะห และใชคาเฉลี่ย พรอมทั้ง วิเคราะหขอมูล คําถาม
ปลายเปด
ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา
1. ผลวิเคราะห และเปรีย บเทีย บกระบวนการและป ญ หาในการเบิ ก จ ายงบประมาณ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3
แบบ มี ก ารลดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เ หมื อ นกั น คื อ ลดขั้ น ตอนของ
กระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับ จาง ใหม าเสนอราคา นําไปดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ
บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา และ
หนวยงานตองดําเนินการ ทั้ง 2 ระบบ คือ ดําเนินการในระบบ e-GP และดําเนินการในระบบการบริหาร
งบประมาณ iMiS-PSRU ทํ าให ก ารดําเนิน การจัด ซื้อจั ดจาง มี ขั้น ตอนและใชร ะยะเวลาในการเบิ ก จ าย
งบประมาณที่ใชระยะเวลานาน
2. ผลการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ทั้ง 3 แบบ ที่มีขั้นตอน
การดําเนินการ 10, 12 และ 13 ขั้นตอน ตามลําดับ สามารถลดขั้นตอนการดําเนินการเหลือ 8 ขั้นตอน ทําให
ดําเนินการเบิก จายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการดําเนินการ การเบิก จายงบประมาณเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนประโยชนสูงสุดของหนวยงานราชการ
3. ความพึงพอใจผูใชบ ริก ารตอกระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
อาหาร พบวา ระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.00 ระดับความถึงพอใจ มาก อยางไรก็ตาม คณะฯ ควรสงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดพัฒนาตนเอง
โดยการฝกอบรมถึงกฎระเบียบการเบิกจายงบประมาณ เพื่อการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น ตอไป
(ก)

กิตติกรรมประกาศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิจั ย เรื่ อ งนี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณได ด ว ยดี เนื่ อ งจากได รั บ ความอนุ เ คราะห เ ป น อย างดี ยิ่ง จาก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดี, อาจารย ดร.คํารบ สมะวรรธนะ, อาจารย ดร.วิโรจน ลิขิตตระกูล วงษ ,
อาจารยธนพล กิจพจน, อาจารย ดร.ชัชวินทร นวลศรี, อาจารยธวัลรัตน สัมฤทธิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา,
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผอ งลัก ษณ จิตตก ารุญ , ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ เจริญ วงศระยับ ที่ก รุณ าให
คําปรึกษา แนะนํา และใหขอเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่ง จนทําใหวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณมหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ให ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยขอนอมคารวะแด
ผูเขียนตําราวิชาการทีไ่ ด ศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน

อดิศักดิ์ แกวกองทรัพย

(ข)

สารบัญ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
บทคัดยอ
(ก)
กิตติกรรมประกาศ
(ข)
สารบัญ
(ค)
สารบัญตาราง
(จ)
สารบัญภาพ
(ฉ)
บทที่
1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการวิจัย
คําถามในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3 วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการทําวิจัย
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4 ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล

(ค)

1
1
1
2
2
2
2
4
5
5
18
21
21
23
24
24

สารบัญ (ตอ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนา
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
32
สรุปผลการวิจัย
32
อภิปรายผลการวิจัย
35
ขอเสนอแนะ
37
เอกสารอางอิง
38
ภาคผนวก
39
บันทึกขอความขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ
40
แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ
42
ประวัติผูวิจัย
43

(ง)

สารบัญตาราง (ถามี)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางที่
1 เปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาท
ขึ้นไป แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS
2 เปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท
ขึ้นไป แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
3 เปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาท
ขึ้นไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
4 ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจาย
งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

(จ)

หนา
25
26
27
30

สารบัญภาพ (ถามี)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภาพที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีสอบราคา
กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก
กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป
แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS
7. กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
8. กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป
แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
9. กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

(ฉ)

หนา
8
10
11
12
13
15
16
17
29

รายงานวิจัยสถาบัน

การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบบประมาณ พ.ศ. 2561

อดิศักดิ์ แกวกองทรัพย

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 1
บทนํา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของคณะฯ การจัดการศึกษา บริการวิชาการ วิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพของ
หนวยงาน ทั้งยังตองสนองนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิท ธิภาพการใชจายงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานการใชจาย
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางการเรงรัดติดตามและมาตรการ
เพิ่ม ประสิท ธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวปฏิบัติ และมหาวิท ยาลัยได
ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เรื่อง การเรงรัดติดตามและมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใหหัวหนาหนวยงาน กํากับ
ดูแลใหเปนไปตามมาตรการโดยเครงครัด และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิท ยาลัยอยางนอยปล ะ 2 ครั้ง เพื่อใหก ารเบิกจายงบประมาณของคณะฯ ใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดย เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผ ลบังคับใชตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจพัฒนากระบวนการการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ เพื่อลดปญหา
การเบิกจายงบประมาณ ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ ไดทราบถึงวิธีการ ปญ หาการเบิก จาย
งบประมาณของคณะฯ และการเบิก จายงบประมาณของคณะฯ มีการเบิกจายที่เร็วขึ้น ทําใหการ
สํารองเงินทดรองจายของอาจารยไดเร็วขึ้น รานคาไดรับ เงินเร็วขึ้น การเบิกจายงบประมาณของ
คณะฯ เปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
1.2 ปญหาการวิจัย
กระบวนการในการเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควรไดรับการพัฒนา

1.3 คําถามในการวิจัย
1. กระบวนการเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แตกตางกันอยางไร มีวิธีการและปญหาอยางไร
2. กระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ควรจะพัฒนา
กระบวนการเบิกจายงบประมาณอยางไร
3. ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบที่พัฒนาขึ้นอยางไร
1.4 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
2. เพื่ อ สั ง เคราะห ก ระบวนการเบิ ก จ ายงบประมาณและนํ าไปปรั บ ใช กั บ การเบิ ก จ า ย
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ
1.5 ขอบเขตการวิจัย
แหลงขอมูลที่ศึกษา/กลุมเปาหมายในการวิจัย/กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากคูมือ ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลการที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ เชน คณบดี หัวหนา
เจาหนาที่ เจาหนาที่การเงิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ประเด็นที่ศึกษา/ตัวแปรที่ศึกษา
วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2562 พรอมทั้ง สังเคราะห กระบวนการเบิก จายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
อาหาร ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และความคิ ด เห็ น ของบุ คลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารตอกระบวนการเบิกจาย
1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
กระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หมายถึง ขั้นตอนใน
การดําเนินการเบิกจายงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ได 3 แบบ
มีขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 4,999 บาท
ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS
1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ)
2. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
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3. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อจาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
5. เมื่อผูคา ผูรับจางสงมอบพัสดุ เจาหนาที่ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ
6. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ
7. รายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่
8. ลงทะเบียนควบคุมวัดสุในสมุดทะเบียนคุมของหนวยงาน จําแนกตามหมวดพัสดุและ
ตามฟอรมที่กําหนด
9. เบิกเงิน (กง1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน / ใบขอสงฎีกา
10. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสาร
ตัวจริงที่งานการเงินเพื่อทําการตั้งเบิก
2. การจัดซื้ อจัดจาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ที่ มีวงเงิน ตั้ง แต 5,000 บาทขึ้น ไป แต ไม เกิ น
100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) (ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัด
จาง ยกเวนตามมาตรา 11(2)) บันทึกในระบบ PSRU-GFMIS
2. จัดทํ ารายงานขอซื้อขอจาง พร อมตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เสนอผูมี อํานาจอนุมั ติ
บันทึกในระบบ e-GP
3. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อจาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ บันทึกใน
ระบบ PSRU-GFMIS
5. จั ดทํ าใบสั่ งซื้ อ/จ าง ในระบบ e-GP โดยใช เลขที่ ใบสั่ ง ซื้ อ จากระบบ PSRU-GFMIS
(งบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ) ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราบริษัท
6. เมื่อผูคา ผูรับจางสงมอบพัสดุ เจาหนาที่ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ
7. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ จากระบบ PSRU-GFMIS
8. รายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่
9. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัดสุในสมุดทะเบียนคุมของหนวยงาน จําแนกตามหมวดพัสดุ
และตามฟอรมที่กําหนด / ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียน
ควบคุมพรอมออกหายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
10. เบิกเงิน (กง1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน / ใบขอสงฎีกา ระบบ PSRU-GFMIS
11. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัว
จริงที่งานการเงินเพื่อทําการตั้งเบิก
3. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป แตไมเกิน
500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
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1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) (ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัด
จาง ยกเวนตามมาตรา 11(2)) บันทึกในระบบ PSRU-GFMIS
2. จัดทํ ารายงานขอซื้อขอจาง พรอมตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เสนอผูมี อํานาจอนุมั ติ
บันทึกในระบบ e-GP
3. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อจาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ บันทึกใน
ระบบ PSRU-GFMIS
5. จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่สัญญาซื้อ/จาง ที่งานพัสดุกลาง
6. จัดทําสัญญา พรอมเอกสารแนบทาย จํานวน 2 ฉบับ สําหนับเงินงบประมาณแผนดิน
พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราบริษัท ตอหนา
พยาน 2 ทาน
7. เมื่อผูคา ผูรับจางสงมอบพัสดุ เจาหนาที่ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ
8. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ จากระบบ PSRU-GFMIS
9. รายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่
10. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัดสุในสมุดทะเบียนคุมของหนวยงาน จําแนกตามหมวดพัสดุ
และตามฟอรมที่กําหนด / ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียน
ควบคุมพรอมออกหายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
11. เบิกเงิน (กง1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน / ใบขอสงฎีกา ระบบ PSRU-GFMIS
12. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสาร
ตัวจริงที่งานการเงินเพื่อทําการตั้งเบิก
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่ไดรับการจัดสรร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงินรายได
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก
1. คณะฯ ไดลดระยะเวลาหรือกระบวนการในการเบิกจายงบประมาณใหมีความรวดเร็ว ทํา
ใหบุคลากร คูคาของคณะฯ ไดรับเงินเร็วขึ้น และการเบิกจายงบประมาณถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และผลการเบิกจายเปนไปตามประกาศของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย ทําใหการ
ใชจายงบประมาณมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
2. หน ว ยงานระดั บ คณะและหน ว ยงานเที ย บเท า รวมถึ ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี และ
มหาวิทยาลัย สารสนเทศที่ไดไปประยุกตหรือกําหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เบิกจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
การวิเคราะห เปนการแยกแยะสิง่ ที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกัน เพื่อทํา
ความเข า ใจแต ล ะส ว นให แ จ ม แจ ง รวมทั้ ง การสื บ ค น ความสั ม พั น ธ ข องส ว นต า ง ๆ เพื่ อ ดู ว า
สวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางไร ซึ่งจะชวยใหเกิด
ความเขาใจตอสิ่งหนึง่ สิ่งใดอยางแทจริง โดยพื้นฐานแลว การวิเคราะหถือเปนทักษะที่มนุษยฝกได (วิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี)
การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช 2530
คําวา คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง สวนคําวา วิเคราะหหมายถึงวา ดู สังเกต ใครครวญ อยาง
ละเอียดรอบครอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวนบกพรอง หรือจุดเดนจุดดอย
ของเรื่องนั้น ๆ แลว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอยางยุติธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2556:1115) ใหความหมายคําวาการวิเคราะห หมายถึง ใครครวญ เชน
วิเคราะห,แยกออกเปนสวนๆ เพื่อศึกษาใหถองแท เชน วิเคราะหปญหาตาง ๆ วิเคราะหขาว
ทัศ นา แขมมณี แ ละคณะ (2549:13) ไดอ ธิบ ายการวิเ คราะห วา หมายถึง การจํ าแนก
แยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อคนหาองคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบ
เหลานั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น
สรุป การวิเคราะหจ ากความหมายที่ก ลาวมา จึง หมายถึง การแยกแยะสิ่ง ที่จะพิจ ารณา
ออกเปนสวนยอยที่มคี วามสัมพันธกัน เพื่อทําความเขาใจรวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ
เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางไร โดยพื้นฐานแลว
การวิเคราะหถือเปนทักษะที่มนุษยฝกฝนได
ทักษะในการคิดวิเคราะห
การวิเคราะหหรือการคิดวิเคราะห ประกอบดวยทักษะสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1) การคิดวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหาหรือสิ่งของตาง ๆ เปนการแยกแยะวาสิ่งใด
จําเปน ไมจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดไมสําคัญ
2) การคิด วิเคราะหความสั มพั นธ เปน การคน หาความสัม พั นธของสิ่งตาง ๆ วามีอะไร
ความสัมพันธ หรือเชื่อมโยงถึงกันอยางไร มีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และความสัมพันธนั้น
สอดคลองหรือขัดแยงกัน
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3) การวิเคราะหเชิงหลักการ หมายถึงการคนหาเชิงระบบ เรื่องราว สิ่งของการทํางานตาง ๆ
วาสิ่งนั้นดํารงอยูไดในสภาพเชนนั้นเนื่องจากอะไร มีอะไรเปนหลัก มีหลักการอยางไร มีเทคนิคอะไรที่
ยึดถือและมีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง
ดังนั้น การวิเคราะหจึงเปนเรื่องของการแยกแยะเพื่อคนหาความเปนจริ งของสิ่งตาง ๆ แลว
นํามาสรุปเปนคําตอบ ซึ่งในการวิเคราะหจะวิเคราะหทงั้ ขอมูลเชิงกายภาพ เชิงรูปธรรม และวิเคราะห
ขอมูลเชิงนามธรรม
ความหมายของระบบงบประมาณ คําวางบประมาณ มี นัก วิชาการใหค วามหมายไวใน
ลักษณะตาง ๆ กัน ดังนี้ เกริกเกียรติ พิพัฒ นเสรีธรรม, 2543 (อางถึงใน ชาลิตา โอปลอด, 2546,
หนา 12) กลาววางบประมาณ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอตอ
รัฐสภาในชวงระยะเวลาหนึ่ง Sherwood, 1954 (อางถึงใน นงลักษณ สุท ธิวัฒ นพันธุ, 2544, หนา
16) ใหความหมายของคําวา งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการ
ดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริการ กิจกรรม โครงการและ
คาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปน ในการสนับ สนุน การดําเนิน งานให บ รรลุ ตามแผน ซึ่ง จะ
ประกอบดวยการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุ มัติ และการบริห ารงบประมาณ
สรุป งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินหรือแผนการปฏิบัติงานที่แสดงในรูป ตัวเงิน ซึ่ง แสดงใน
รูปแบบคาใชจายในกิจกรรม โครงการตาง ๆ ตามที่สวนราชการเสนอตอรัฐบาล
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (2560 : ราช
กิจจานุเบกษา) หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุโดยการใชเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ
และปองกันปญหาการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2561 : ออนไลน) ไดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่อง การเรงรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การใชจายงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2561 เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางตามที่กําหนดและเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จึ ง กํ า หนดแนวทางการเร ง รั ด ติ ด ตามและมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อใหหนวยงานใชเปน แนวปฏิบัติ ดังนี้
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1) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ใหห น วยงานจัดทํ าแผนปฏิบั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหส อดคลองกั บ
เปาหมายการเรงรัด การติดตามการใชจายงบประมาณรายไตรมาสของมหาวิทยาลัย
2) การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ (งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได)
2.1) งบประมาณแผนดิน ใหหนวยงานใชหลักเกณฑ/เปาหมาย ไมต่ํากวาเปาหมายของ
รัฐบาล ดังนี้
ไตรมาสที่/ ณ วันที่

เปาหมายการเบิกจาย

เปาหมายการเบิกจาย

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายลงทุน

รายจายประจํา

ภาพรวม (ทุกงบรายจาย)

รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)

1 (ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 60)

21.11

21.11

33.00

33.00

30.29

30.29

2 (ขอมูล ณ 31 มี.ค. 61)

22.00

43.11

22.00

55.00

22.00

52.29

3 (ขอมูล ณ 30 มิ.ย. 61)

22.00

65.11

22.00

77.00

22.00

74.29

4 (ขอมูล ณ 30 ก.ย. 61)

22.89

88.00

21.36

98.36

21.71

96.00

2.2) งบประมาณเงินรายได สําหรับการเรงรัดติดตามในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ใหใชหลักเกณฑ/เปาหมาย ไมต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด ดังนี้

ไตรมาสที/่ ณ วันที่

1 (ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 60)

เปาหมายการเบิกจาย

เปาหมายการเบิกจาย

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายลงทุน

รายจายประจํา

ภาพรวม (ทุกงบรายจาย)

รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)

60.30

60.30

25.03

25.03

26.15

26.15

2 (ขอมูล ณ 31 มี.ค. 61) 14.24

74.54

26.07

51.10

25.70

51.84

3 (ขอมูล ณ 30 มิ.ย. 61) 12.88

87.42

24.61

75.71

24.24

76.08

4 (ขอมูล ณ 30 ก.ย. 61) 12.58

100.00

24.29

100.00

23.92

100.00

หมายเหตุ 1. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดในระดับมหาวิทยาลัยฯ ไดมาจาก
การจัดทําแผนการใชจายของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. การเรงรัดติดตามการเบิ ก จายงบประมาณเงิน รายไดของหนวยงาน จะ
พิจารณาตามเปาหมายการเบิกจายที่หนวยงานกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
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การเรง รัด ติดตามการใชจายงบประมาณใหหั วหนาหนวยงาน กํากับ ดูแลใหเป นไปตาม
มาตรการ โดยเครง ครัด โดยมี ก ารรายงานผลต อคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ยและสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ให ก องนโยบายและแผน นํ าผลการเบิ ก จา ยงบประมาณเที ย บกับ แผนการใช จายเงิ น
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปตอไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สามารถสรุปวิธีการจัดซื้อจัดจาง ตามมาตรา 54 – มาตรา 68 ดังนี้
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใหเขายื่นขอเสนอ กระทําได 3 วิธี (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) ดังนี้
1.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) คือ การซื้อจางที่มรี ายละเอียดไม
ซับซอน มีมาตรฐานทั่วไปและตองมีขอมูลสินคาใน e-catalog ตาม Flow Chart ดังนี้
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
-คณะกรรมการ/เจาหนาทีพ่ ัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย

จัดทําเอกสารซื้อจางดวยวิธี E- mark(ขอ 34)

-เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22)

-เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้ ขอจาง
จัดทําประกาศเผยแพรในระบบ e-GP /เว็ปไซสของหนวยงานและ
ปดประกาศที่หนวยงาน(ขอ 35)

-หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ
-ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ
-กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทาย

การเสนอราคา

แผนภาพ 1 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
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กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) (ตอ)
กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
แตไมเกิน 5 ลานบาท

การเสนอราคา

E-market แบบใบเสนอราคา

กรณีเงินเกิน 5 ลานบาท

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ขอ 30 (2)

ขอ 30 (1)

ผูประกอบการเขาระบบe-GP เพือ่ เสนอราคาตามวัน/

ผูประกอบการเขาระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่

เวลาที่กาํ หนดโดยเสนอราคาไดเพียงครัง้ เดียว ขอ 37(1)

กําหนดโดยเสนอราคากี่ครัง้ ก็ไดภายในเวลา 30 นาที ขอ 37(2)

สิ้นสุดการเสนอราคาใหเจาหนาทีพ่ ิจารณาผูชนะ
การเสนอราคาจากผูที่เสนอราคาต่าํ สุด (ขอ 38)
เจาหนาทีร่ ายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็นเสนอตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ (ขอ41)
หัวหนาหนวยงานของรับและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการ
พิจารณา
หัวหนาเจาหนาที่ที่แจงผลการพิจารณาทาง E-mail และประกาศผูชนะ
(ขอ42)
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง ภายหลัง
จากพนระยะเวลาอุธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบขอ 161

แผนภาพ 1 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
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1.2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซือ้ หรือการจาง ที่ไม
มีสินคาหรือบริการในระบบขอมูลสินคา e-catalog ตามแผนภาพ (Flow Chart) ดังนี้
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11+ระเบียบฯ ขอ 11)

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

-คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e-bidding (ขอ43)

-เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ22)

-เจาหนาที่พัสดุ

วงเงินไมเกิน 5ลานบาท
อยูในดุลยพินิจของ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้ ขอจาง

-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
-หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ
-ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ
-กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทาย
ของการประกาศเผยแพร

นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็ปไซต
เพื่อรับฟงความคิดเห็น (ขอ45)

ไมนํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟง
นํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟงความ (ขอ45+ขอ46)

ความคิดเห็น(ขอ45)
หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนํา
ประกาศเผยแพร
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา(ขอ48)

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น

ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯและจัดเตรียม
เอกสารเพื่อยื่นขอเสนอผานระบบ e-GP (ขอ

ไมปรับปรุง ขอ47(2)

ปรับปรุง ขอ47(1)

-หากมีผูเสนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาทีแ่ จงตอบผูที่มีความเห็นทุก
รายทราบเปนหนังสือ(ขอ47(1))
-กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงานพรอมความเห็นรวมทั้งราง
เอกสารที่แกไข เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง
หนึ่ง (ขอ 47(1))

กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
(ถามี) กอนถึงวันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วัน
ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP
โดยเสนอราคาไดเพียงครัง้ เดียว(ขอ54)
คณะกรรมการพิจารณาผลฯดําเนินการ
พิจารณาผล (ขอ55)

ลงนามตามสัญญาในแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกรรมการกําหนด

คณะกรรมการฯจัดทํารายงาน ผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน
หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติ
ซื้อหรือจางเห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ59)

ประกาศผูชนะการ
เสนอราคา (ขอ59)

หรือขอตกลงภายหลังจากพนระยะเวลาอุ
ธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และ
ระเบียบฯ ขอ 161

แผนภาพ 2 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
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1.3) วิธีสอบราคา คือ ใหใชเฉพาะหนวยงานของรัฐตัง้ อยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัดใน
การใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามแผนภาพ (Flow Chart) ดังนี้
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11+ระเบียบฯ ขอ 11)
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)

เปนดุลยพินิจของ
หนวยงาน

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย
-คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธสี อบราคา ตามแบบที่คณะกรรมการน
โนโบยายกําหนด(ขอ43)

-เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ22)

-เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้ ขอจาง

-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็ปไซต
เพื่อรับฟงความคิดเห็น

ไมนํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟง
ความคิดเห็น(ขอ62)

นํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟงความ (ขอ45+ขอ46 อนุโลม)

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสารสอบ

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น
มีผูเสนอความ
คิดเห็น

ราคา ไมนอยกวา 5 วันทําการ (ขอ63)
กําหนดวัน เวลา ยื่นขอเสนอ และการเปดซอง
ขอเสนอ (ขอ 61) กําหนด วัน เวลา ชี้แจงรายละเอียด
ไมปรับปรุง

เพิ่มเติมกอนถึงวันเสนอราคา (ถามี) (ขอ66)

-หากมีผูเสนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาทีแ่ จงตอบผูที่มีความเห็นทุก
รายทราบเปนหนังสือ

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่กาํ หนด (ขอ68)

-กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงานพรอมความเห็นรวมทั้งราง
เอกสารที่แกไข เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง

คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาผล (ขอ70) ให
นําความขอ 55(2)-(3) มาใชโดยอนุโลม
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาพรอม
ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ ตามขอ 70
หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือ
จางเห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ85)

ปรับปรุง

ประกาศผูชนะการ
เสนอราคา (ขอ72)

แผนภาพ 3 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีสอบราคา

ลงนามตามสัญญาในแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกรรมการกําหนด
หรือขอตกลงภายหลังจากพนระยะเวลาอุ
ธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และ
ระเบียบฯ ขอ 161
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2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผูป ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขที่
กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ ตามแผนภาพ (Flow Chart) ดังนี้

กรณีซื้อ/จางตามมาตรา 56 (1)(ค)(ฉ)ไม
ตองจัดทําแผน(พรบ.มาตรา11)
จัดทําตามแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย
-คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย

จัดทํารางขอบเขตงาน (ขอ 21)
เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธีคดั เลือก
(ขอ 74 ประกอบ 22)
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคดั เลือก (ขอ 74(1))
ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนยื่นขอเสนอตาม
วัน เวลา ที่กําหนด(74(4))
คณะกรรมการฯเปดซองรับขอเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล(ขอ 74(4))
คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานรัฐ(ขอ 76)
หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือ
จางเห็นชอบผลการพิจารณา ขอ 77 (อนุโลมขอ 42)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ขอ
77 (อนุโลมขอ 42)
ลงนามตามสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนดหรือขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุธรณ
ผลการคัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161
ยกเวน กรณีจัดหาตามเงื่อนไข ม.56 (1)(ค)ไมตองรอให
พนระยะเวลาอุธรณ (ม.66 วรรค 2)

แผนภาพ 4 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก
12

-เจาหนาที่พัสดุ
เชิญชวนไปยังผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไมนอยกวา
3 ราย

จากแผนภาพ (Flow Chart) กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก พบวา
กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหใชกรณีตอไปนี้ ประกาศเชิญชวนแลว แตไมมีผูเสนอ
หรือไมไดรับการคัดเลือก เปนพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือที่มี
ฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผูประกอบการมีจํานวนจํากัด จําเปน
เร ง ด วน หากใชวิ ธีเ ชิ ญ ชวนแล ว ไม ได ผ ล มี ข อ จํ ากั ด ที่ จํ าเป น ต อ งระบุ ยี่ ห อ จํ าเป น ต อ งซื้ อ จาก
ตางประเทศ พัสดุปกปดหรือใชในราชการลับ งานซอมที่จําเปนตองถอดตรวจ กรณีอื่นที่กระทรวง
กําหนด
3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญ ชวนผูป ระกอบการที่ มีคุณ สมบัติ ตรงตามเงื่อ นไขที่
กําหนดรายใดรายหนึ่งใหยื่นขอเสนอหรือใหเขา รวมมาเจรจาตอรองราคา ตามแผนภาพ (Flow
Chart) ดังนี้

ยกเวนกรณีซื้อ/จางตามมาตรา
56(2)(ข)(ง)หรือ(ฉ)ไมตองจัดทํา
แผน(พรบ.มาตรา 11)

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11+
ระเบียบฯ ขอ 11)
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21)
จัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ขอ 78 ประกอบ 22)
หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจาง

การเชิญชวน/
เจรจาตอรอง

แผนภาพ 5 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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การเชิญชวน/
เจรจาตอรอง

กรณีตาม ม.56(2)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช)คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวนสงไปยังผูประกอบการที่มี

กรณีตาม ม.56 (2)(ข) (ไมเกิน 500,000 บาท)เจาหนาที่เจรจาตกลง
ราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจางนั้นโดยตรง (ขอ 39)

คุณสมบัติตามที่กําหนด(ขอ 38(1))
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาขอเสนอ/ตอรองราคา
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอหัวหนา

หัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 79)

หนวยงานของรัฐ(อนุโลมขอ 55(4) ประกอบ ขอ 38(2))
หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผล
การคัดเลือก(ขอ 81)

ประกาศผูไดรับการคัดเลือกการจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ขอ81)

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง
(มาตรา 66)และระเบียบขอ 161

วิธีเฉพาะเจาะจงไมจําตอง
รอใหพนระยะเวลาอุทธรณ
(มาตรา 66)

แผนภาพ 5 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตอ)
จากแผนภาพที่ 5 (Flow Chart) กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พบวา กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหใชกรณีตอไปนี้ ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและ
วิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก การจัดซื้อจัด
จางในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกินทีก่ ําหนดในกระทรวง มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
หรือเปนตัวแทนจําหนายโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไมมีพัสดุอื่นใดที่จะใช
ทดแทนได มีความจําเปนแรงดวนเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตอรายแรง และใชวิธีประกาศ
เชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจลาชากอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่
14

จัดซื้อจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองเพิ่มเติม โดยมูลคาพัสดุที่เพิ่มเติม ตองไมสูงกวามูลคา
พัสดุที่จัดซื้อจางไวกอนแลว เปนพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหนวยงานภาครัฐ เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง หรือ กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปในสวนภาระหนาที่ที่หนวยงานระดับคณะดําเนินการได จําแนกตาม
3 แหลงงบประมาณ ดังนี้
1) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป แตไมเกิน
4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ)
จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ประสานผูคา/ผูร ับจางใหมาเสนอราคา
จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุ เจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ
จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ
รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของหนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และ
ตามแบบฟอรมที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา
รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปน
หลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงินเพื่อทําการตั้งเบิก

แผนภาพ 6 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป แตไมเกิน
4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS
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2) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป แตไม
เกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)
บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ)

ระบบ PSRU-GFMIS

จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจอนุ
มัติ
ระบบ e-GF
ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

ระบบ PSRU-GFMIS

จัดทําใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ PSRU-GFMIS สําหรับเงินงบประมาณ
แผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญ
บริษัท

ระบบ e-GP และ ระบบ PSRU-GFMIS

เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ
จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ

ระบบ PSRU-GFMIS

รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของหนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา

ระบบ PSRU-GFMIS

รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงิน
เพื่อทําการตั้งเบิก

แผนภาพ 7 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป แตไม
เกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
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3) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป แต
ไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)
บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ)

ระบบ PSRU-GFMIS

จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจอนุ
มัติ
ระบบ e-GF
ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

ระบบ PSRU-GFMIS

จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่สัญญาซื้อ/จาง ที่งานพัสดุกลาง
จัดทําสัญญา พรอมเอกสารแนบทาย จํานวน 2 ฉบับสําหรับเงินงบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.01
จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท ตอระบบ
หนe-GP
าพยาน
2 ทาน
และ ระบบ PSRU-GFMIS
เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ
จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ

ระบบ PSRU-GFMIS

รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของหนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา

ระบบ PSRU-GFMIS

รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงทีง่ านการเงิน
เพื่อทําการตั้งเบิก

แผนภาพ 8 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป แต
ไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
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จากแผนภาพ (Flow Chart) กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบวา
กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนวยงานระดับคณะตองดําเนินการผานระบบการบริหาร
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiS-PSRU ตั้งแตขั้นตอนแรก คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(
วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึงขั้นตอนสุดทายที่ตองดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบ
งบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา แตหากหนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 5,000
บาท (หาพันบาท) ขึ้นไป แตไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และ การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงิน
ตั้ง แต 100,000 บาท (หนึ่ง แสนบาท) ขึ้นไป แตไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) หนวยงาน
จะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ Thai Government Procurement
e-GP ผานทางเว็บ ไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญ ชีก ลาง และตองดําเนินการผาน
ระบบการบริห ารงบประมาณ Management Information System Pibulsongkram Rajabhat
University iMiS-PSRU
2.2 งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จากการคนควางานวิจัยพบวา มีการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรในบริบท
การ จัดการความรูเพื่อประสิทธิภาพทางการบริหาร จากผลการวิจัยพบวาการพัฒนาองคกร ปจจัย
บริหารงาน และปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรอยูในระดับปานกลาง แตเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานเครื่องมือและอุปกรณมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรอยูในระดับ
มาก สวนดาน บุคลากร งบประมาณและการจัดการมีความสัมพันธในระดับปานกลาง และยังพบวา
ป จ จั ย บริ ห ารงานด า นการจั ด การมี ผ ลกระทบกั บ การพั ฒ นาองค ก ร ดั ง นั้ น การวางแผนด า น
งบประมาณการจัดการและการ พัฒนาบุคลากรควรตองนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาองค กรใน
บริบทการจัดการความรูเพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารนั่นเอง ศักดา หาญยุทธ (2559, หนา 310)
เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรในบริบทการจัดการความรูเพื่อประสิทธิภาพทางการ
บริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสอดคลองกับ นัยนปพร ยุทธนาวา (2554, หนา 58) ที่
ศึก ษาเรื่อง ประสิท ธิ ภ าพการดํ าเนิ น งานของ งานการเงิน วิท ยาลั ยเทคนิ ค ฉะเชิง เทรา จัง หวั ด
ฉะเชิง เทรา ทํ า การศึ ก ษาถึง ประสิท ธิ ภาพในการ ดํ าเนิ น งานของงานการเงิน วิท ยาลัย เทคนิ ค
ฉะเชิงเทรา ดานการบรรลุเปาหมาย ที่มีผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามมาตรฐาน เกิดประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม ทําใหคาใชจายของวิทยาลัยลดลง และยังทําใหการปฏิบัติงานโดยใชกําลังคนลดลง
โดยมีก ารวัดผลการปฏิ บั ติง านอยางเป น รูป ธรรมมี ป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง พบวาประสิ ท ธิภาพในการ
ดําเนินงานการเงินมีความแตกตางกันตามตําแหนงงาน ระดับปจจัยการ ดําเนินการดานแรงจูงใจใน
การทํางานและปจจัยดานการดําเนินการดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และปยะนุช เงินคลาย
และคณะ ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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พบวาดานปจจัย (Inputs) ประกอบดวย การประกาศนโยบายของคณะผูบริหาร และการรับทราบ
นโยบายฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลอยูในระดับสูง สวนองคการ บริหารสวนตําบล
อยูในระดับปานกลาง อัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมเพียงพอ ตามโครงสราง
แผนอัตรากําลัง สวนเทศบาลและองคการบริห ารสวนตําบลมีจํานวนอัตรากําลังมากเกิน โครงสราง
แผนอัตรากําลัง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริห ารสวนตําบลมีงบประมาณ/
รายไดต่ําและมีวัสดุ/ครุภัณฑ ที่มีสภาพความเหมาะสมสําหรับการใชงานและความเพียงพอตอการใช
งานอยูในระดับสูง สภาพแวดลอมการท างานขององค การบริหารสวนจังหวัดและ เทศบาลอยูใน
ระดับต่ําแตองคการบริหารสวนตําบาลอยูในระดับสูงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยู ในระดับ
คอนขางสูงแตประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับต่ํา ดานกระบวนการ (Processes) ประกอบดวย ความ
ครอบคลุม ความถูกตอง ความทันสมัย และความนาเชื่อถือของขอมูล ชองทางและความรวดเร็วใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร การตัดสินใจแบบมีสวนรวม การพัฒนาบุคลากร การตรวจสอบถวงดุล และ
การมี สวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลอยู
ในระดับ คอนขางสูง ดานผลสัมฤทธิ์ (Results) ประกอบดวย ปริมาณ คุณภาพ ความประหยัดของ
ผลงานและ ความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับต่ํา และดานประสิทธิภาพการบริหารงานอยูใน
ระดับสูงทั้งองคการ บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ปยะนุช เงินคลาย,
2547, หนา 42 - 68)
กมลทิพย คงสวัสดิ์พร (2558) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดิน วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดินและระดับ
ประสิท ธิภาพการเบิก จายงบประมาณของกรมที่ ดิน ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่ อเสนอแนว
ทางการแกไขปญหาอุปสรรค ในกรณีการเบิกจายงบประมาณของกรมที่ดินไมเปนไปตามเปาหมาย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนฝายจัดหา และฝายแบบแผนและควบคุมการกอสราง จํานวน 140
คน การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
ประจํ าป ง บประมาณ 2556 ของกรมที่ ดิ น อยู ในระดั บ ต่ํ า คิ ด เป น ร อ ยละ 58.6 และป จ จั ยที่ มี
ความสัม พันธกับ ประสิท ธิภาพการเบิก จายงบประมาณ ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน การ
วางแผนการทํางาน ทักษะความชํานาญงาน ความกาวหนาในการทํางาน ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบวาปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิก
จายเงินงบประมาณ ประกอบดวย ปจจัยภายในหนวยงาน ไดแก อัตรากําลังมีไมเพียงพอ ไมมีความ
พรอมดานคุณลักษณะเฉพาะแบบแปลนประมาณราคาตั้งแตตนปงบประมาณ ปจจัยที่ภายนอกที่ไม
สามารถควบคุมได ไดแก ดานกระบวนการงบประมาณที่ลาชาและปญหาดานกระบวนการจัดซื้อจัด
จาง เชน มีขอรองเรียนและมีผูวิจารณ ไมมีผูยื่นเสนอราคา การยกเลิกการประกวดราคา
รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) ไดศึก ษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน
งบประมาณของสํานัก การศึก ษา กรุงเทพมหานคร วัตถุป ระสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึก ษา
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ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่
มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาระบบการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณของสํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ใหเกิดประสิทธิภาพโดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกตมาจาก แนวคิดการ
บริ ห ารงานงบประมาณ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น บุ ค ลากรของสํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 182 คน การเก็ บ ข อ มู ล ใช แ บบสอบถาม ผลการศึ ก ษาพบว า 1)
ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยูในระดับต่ํา 2)
ปจ จัย ดานการบริห ารของส วนราชการและปจ จัยดานการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรมีอิ ท ธิพ ลต อ
ประสิทธิภาพการเบิกจายประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และ 3) แนวทางในการพั ฒ นาระบบการเบิก จ ายควรมีก ารจัด ฝก อบรมใหความรูดานกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ในการเบิกจายงบประมาณของเจาหนาที่ในหนวยงานและผูตรวจสอบ
และควรมีการจัดประชุมซักซอมแนวทางการเบิกจายเงินงบประมาณอยางตอเนื่องเพื่อใหการเบิกจาย
เป น ในแนวทางเดี ย วกั น ผลดั ง กล าวสามารถตี ค วามได ว า ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ ายเงิ น
งบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีผลมาจากการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จึงควรมีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) แหงความสําเร็จเปนรายบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ขั้นตอนการทําวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การพัฒ นากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
3.1.1 แหลงข อ มู ล ที่ ศึก ษา หรื อกลุ มเป า หมายในการวิ จั ย หรือ ประชากรและกลุ ม
ตัวอยางที่ศึกษา
กระบวนการเบิกจายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ iMiS-PSRU และระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ e-GP
ประชากรและกลุมตัวอยาง เปน คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา และผู
ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ให นิ ยามศั พ ท เฉพาะของการพั ฒ นากระบวนการเบิ ก จายงบประมาณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกบั
การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) สรางขอคําถามแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจาย
งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3.1.3 วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ติดตอประสานงานกับผูบ ริห าร และเจาหนาที่ เพื่ อขอความอนุเคราะหในการ
จัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
2) จัดสงแบบสอบถาม Google Form ผานทาง Application line ใหบุคลากรสาย
วิชาการทุกสาขาวิชาในคณะฯ ทั้ง 6 หลักสูตรสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและมีการ
ตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 100
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3.1.4 วิธกี ารวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
1) วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประจําปงบประมาณสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเพื่อการวิเคราะห ดังนี้
3.1) วิเคราะหความคิดเห็นของผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประกอบดวย ความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและการ
บริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560, ความรูในกฎระเบีย บ/การตอบคําถาม/การแกไขปญ หาของผู
ใหบริการ, ระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ, การกําหนดขั้นตอน
การเบิกจายและวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน, สิ่งอํานวยความสะดวกดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยาง
ขั้นตอนการปฏิบัติง าน และคําถามปลายเปด สงที่ตองการใหห นวยงานดําเนินการพัฒ นา โดยใช
คาเฉลี่ย ( ) แลวนํามาเปรียบเทียบกับ เกณฑเพื่อใชในการแปลผล แบงเปน 5 ระดับ ดัง นี้ (ยุท ธ
ไกยวรรณ, 2545 : 248) โดยคิดคะแนนและเกณฑระดับความพึงพอใจเปนดังนี้
ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด มีคาคะแนน 1
ระดับความพึงพอใจ นอย มีคาคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีคาคะแนน 3
ระดับความพึงพอใจ มาก มีคาคะแนน 4
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มีคาคะแนน 5
และคาคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑดังนี้
คะแนนคาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
คะแนนคาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย
คะแนนคาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
คะแนนคาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
คะแนนคาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
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3.2 การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทํา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1) ศึกษาขั้นตอนกระบวนการเบิกจายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ iMiS-PSRU และระบบ
การจัดซื้ อจัด จางภาครัฐ e-GP แลวดํ าเนิน การวิเคราะหและเปรียบเที ยบกระบวนการเบิ ก จ าย
งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จําแนกตามจํานวนงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ เริ่มดําเนินการขึ้นตอน
แรก คือ บันทึก ขอมูล ตามแบบ งพด.1(วัส ดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณ ฑ) จนถึงขั้นตอนสุดทายที่ ตอง
ดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา รวบรวมเอกสาร
สําเนาเก็บไว และนําสงตัวจริงเพื่อดําเนินการตั้งเบิก มีขึ้นตอนการดําเนินงานทั้งสิ้น 8 ขัน้ ตอน
2.1) นํากระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป ที่มีวิธีการดําเนินงาน 8 ขั้นตอน เสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ วิธีการดําเนินงานเบิก จายงบประมาณ เปนไปตามระเบียบการเบิก จาย
หรือไม โดยผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ จํานวน 5 ทาน ไดแก
2.1.1) คุ ณ พจนี ย ยกยิ่ ง หั ว หน า งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1.2) คุณนิ่มนวล พวงเฟอง หัวหนางานงบประมาณเงินรายได โครงการจัดตั้งกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1.3) คุ ณ กฤษณา คล า ยอ่ํ า นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี โครงการจั ด ตั้ ง กองคลั ง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นําขั้นกระบวนการปรับ ปรุง แกไขตามขอเสนอแนะของผูเ ชี่ยวชาญ แลวนําไปใชในการ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) สรา งข อ คํ า ถามแบบสอบถามความพึ ง พอใจผู ใช บ ริก าร ต อ กระบวนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่คลอบคลุม ครบถวนตามกรอบแนวคิดที่ศึกษา
ตรงตามวัตถุป ระสงคที่ตองการวัด เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือ ดานความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี แหยมคง
อาจารยประจําหลัก สูตรสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร และไดป รับ ปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการ
เบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2562 เพื่อสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ ผลการวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหและเปรียบเทีย บกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
จาการวิเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารสรุปเปนขั้นตอนการเบิกจายที่ใชในหนวยงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยผานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้น คือ ระบบการ
บริหารงบประมาณ หรือ iMiS-PSRU และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 299/2561
เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่มีตําแหนงเทียบเทาคณะ และ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดานอนุมัติจัดซื้อ จัดจาง การจาย
คาตอบแทน และงานพัสดุ (3) โดยการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทีม่ ีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท
(หาแสนบาท) การจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมสิ่ ง ปลู ก สร า ง สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนกระบวนการ ตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตาม
พระราชบั ญ ญั ติก ารจัด ซื้อ จัดจ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุป ในสว น
ภาระหนาที่ที่หนวยงานระดับคณะดําเนินการได จําแนกตาม 3 แหลงงบประมาณ สามารถวิเคราะห
และเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และ ประจําปงบประมาณดังนี้
1) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้ง แต 1 บาทขึ้น แตไมเกิน
4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
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ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป แตไม
เกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2
(ครุภัณฑ)
2. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
3. ประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา

1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2
(ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา
2. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมแตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
5. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุ เจาหนาที่
ประสานผูตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ
6. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ
7. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
8. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ
หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุ
กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
9. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน/ใบขอสง
ฎีกา
10. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงิน
เพื่อทําการตั้งเบิก

3. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
4. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุ เจาหนาที่
ประสานผูตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ
5. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ
6. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
7. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ
หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุ
กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
8. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน/ใบขอสง
ฎีกา
9. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่ อ
เก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงิน
เพื่อทําการตั้งเบิก

-

จากตาราง 1 พบวา ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มีวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS จากขั้นตอน
การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 10 ขั้นตอน และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 9 ขั้นตอน ซึ่งเป นการลดขั้นตอนของ
กระบวนการที่ 4 ประสานผูค า/ผูรับ จาง ให ม าเสนอราคา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 นํ าไป
ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ)
และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา
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2) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป แตไม
เกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2) 1. ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)
2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2
2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2
(ครุภัณฑ)
ระบบ PSRU-GFMIS (ครุภณ
ั ฑ) และประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา)
ระบบ PSRU-GFMIS

3. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ
ระบบ e-GP
4. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ระบบ PSRU-GFMIS
6. จัดทําใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ใบสั่ง
ซื้อจากระบบ PSRU-GFMIS สําหรับเงินงบประมาณ
แผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS
ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท

3. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ
ระบบ e-GP
4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ระบบ PSRU-GFMIS
5. จัดทําใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ใบสั่ง
ซื้อจากระบบ PSRU-GFMIS สําหรับเงินงบประมาณ
แผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS
ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท

ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS

7. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่
ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ
8. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ
ระบบ PSRU-GFMIS
9. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
10. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ
หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุ
กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
11. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ
สงฎีกา
ระบบ PSRU-GFMIS
12. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสาร
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน
การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก

ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS

6. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่
ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ
7. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ
ระบบ PSRU-GFMIS
8. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
9. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ
หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุ
กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
10. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ
สงฎีกา
ระบบ PSRU-GFMIS
11. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสาร
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน
การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก
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จากตาราง 2 พบวา ผลเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต
5,000 บาทขึ้น ไป แตไมเ กิน 100,000 บาท ดําเนิ น การในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS จาก
ขั้นตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ขั้นตอน และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 11 ขั้นตอน ซึ่งเปนการลดขั้นตอนของ
กระบวนการที่ 4 ประสานผูค า/ผูรับ จาง ให ม าเสนอราคา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 นํ าไป
ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ)
และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา
3) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป แต
ไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้น
ไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2) 1. ไมตองจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)
2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2 2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2
(ครุภัณฑ)
ระบบ PSRU-GFMIS (ครุภณ
ั ฑ) ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา)
ระบบ PSRU-GFMIS

3. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ
ระบบ e-GP
4. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา
5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ระบบ PSRU-GFMIS
6. จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่
สัญญาซื้อ/จาง ที่งานพัสดุกลาง
7. จัดทําสัญญา พรอมเอกสารแนบทาย จํานวน 2
ฉบับสําหรับเงินงบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.
01 จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนาม
พรอมประทับตราสําคัญบริษัท ตอหนาพยาน 2 ทาน

3. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ
ระบบ e-GP
4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ระบบ PSRU-GFMIS
5. จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่
สัญญาซือ้ /จาง ที่งานพัสดุกลาง
6. จัดทําสัญญา พรอมเอกสารแนบทาย จํานวน 2
ฉบับสําหรับเงินงบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.
01 จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนาม
พรอมประทับตราสําคัญบริษัท ตอหนาพยาน 2 ทาน

ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS

ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS

8. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่
7. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่
ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ
ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ
9. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ ระบบ PSRU-GFMIS 8. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ ระบบ PSRU-GFMIS
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้น
ไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS (ตอ)
10. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
11. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ
หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุ
กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
12. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ
สงฎีกา
ระบบ PSRU-GFMIS
13. รวบรวมเอกสาร หลักฐานต าง ๆ สํ าเนาเอกสาร
เพื่ อเก็ บ ไวเป นหลั กฐาน กอนส งเอกสารตั วจริง ที่ งาน
การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก

9. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
10. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ
หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุ
กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก
หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
11. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ
สงฎีกา
ระบบ PSRU-GFMIS
12. รวบรวมเอกสาร หลักฐานต าง ๆ สํ าเนาเอกสาร
เพื่ อเก็ บ ไวเป นหลั กฐาน กอนส งเอกสารตั วจริง ที่ งาน
การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก

จากตาราง 3 พบวา ผลเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินตั้งแต
100,000 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS จาก
ขั้นตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 13 ขั้นตอน และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ขั้นตอน ซึ่งเปนการลดขั้นตอนของ
กระบวนการที่ 4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึก
ขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา
ตอนที่ 2 สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจาย
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ พบวา กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนวยงานระดับคณะตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiSPSRU ตั้ง แตขั้น ตอนแรก คือ บัน ทึก ขอ มูล ตามแบบ งพด.1(วัส ดุ) แบบ งพด.2(ครุภั ณ ฑ) จนถึ ง
ขั้นตอนสุดทายที่ตองดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสง
ฎีกา แตหากหนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท (หาพันบาท) ขึ้นไป แตไม
เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และ การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาท) ขึ้นไป แตไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) หนวยงานจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
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ระบ บการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ Thai Government Procurement e-GP ผ า นท างเว็ บ ไซต
www.gprocurement.go.th ของกรมบั ญ ชี ก ลาง และต อ งดํ า เนิ น การผ า นระบบการบริ ห าร
งบประมาณ Management Information System Pibulsongkram Rajabhat University iMiSPSRU ทางผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของ
กรมบัญชีกลาง ขั้นตอนการเบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะห
สภาพปญหาและกระบวนการในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลังสัญจร ปงบประมาณ
2561 ผลการเปรี ย บเที ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปการดําเนินการของคณะฯ ได ดังนี้
แผนภาพ 9 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1. ผูตองการใชพัสดุ กรอกขอมูลความตองการ (สํารวจราคา ณ ปจจุบัน)
2. จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ
จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ และแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
4. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ
5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
กรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จัดทําใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตรา
6. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ พรอม
จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ และลงทะเบียนคุมวัสดุของหนวยงานจําแนกตามหมวดวัสดุ
7. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา
8. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน
การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก

จากแผนภาพ 9 พบวา สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการ
เบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เริ่มดําเนินการขึ้นตอนแรก คือ บันทึกขอมูล
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ตามแบบ งพด.1(วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึงขั้นตอนสุดทายที่ตองดําเนินการในระบบ คือ ใบ
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา รวบรวมเอกสาร สําเนาเก็บไว และนําสงตัว
จริงเพื่อดําเนินการตั้งเบิก มีขึ้นตอนการดําเนินงานทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน และนําไปใชในการดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ
ผลการประเมินความถึงพอใจของผูเ กี่ยวของตอกระบวนการเบิกจายงบประมาณ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได ดังนี้
ตาราง 4 ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ขอ
1.

2.

3.
4.
5

ความพึงพอใจ(รอยละ)
ประเด็นคําถาม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลี่ย
(5)
(4)
(3) (2)
(1)
มีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อ
0
50
50
0
0
3.50
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ความรูในกฎระเบียบ/การตอบ
0
33.30 50 16.70 0
3.17
คําถาม/การแกไขปญหาของผู
ใหบริการ
ระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว 16.70 66.70 16.70 0
0
4.00
เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
การกําหนดขั้นตอนการเบิกจาย
0
83.30 16.70 0
0
3.83
และวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
0
16.70 66.70 16.70 0
3.00
เอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/
ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
3.50

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

ปานกลาง

มาก
มาก
ปานกลาง

ปานกลาง

สิ่งที่ตองการใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนานหรือเร็วไมสามารถกําหนดราคาหรือยืน
ราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควรตองมีการแจงหรือประสานผูท ี่ทําการจัดซือ้
จัดจาง เนื่องจากบางเรื่องตองเรงดวนแตไมไดรับการประสานหรือรูเรื่องเมื่อตองเขาสํานักงานที่มี
เอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจงระบบหรือขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจน
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จากตาราง 4 พบว า ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจผู ใช บ ริก าร ต อ กระบวนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูใชบริการมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.50 ระดับ ปานกลาง ดาน
ความรูในกฎระเบียบ/การตอบคําถาม/การแกไขปญ หาของผูใหบ ริการ ผูใชบริก ารมีค วามรู 3.17
ระดับ ปานกลาง ดานระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ระดับ ความพึ งพอใจ มาก ดานการกําหนดขั้นตอนการเบิกจายและวิธี
ปฏิบัติ ที่ชัดเจน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานเอกสาร/แบบฟอรม ตาง ๆ/ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.00 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอกระ
บวบการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ เฉลี่ย 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง และสิ่งที่ตองการ
ใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา คือ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนานหรือเร็วไม
สามารถกําหนดราคาหรือยืนราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควรตองมีการแจง
หรือประสานผูท ี่ทําการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากบางเรือ่ งตองเรงดวนแตไมไดรับการประสานหรือรูเรื่อง
เมื่อตองเขาสํานักงานที่มเี อกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจงระบบหรือขั้นตอนการ
ดําเนินงานใหชัดเจน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห มีวัตถุประสงค เพื่อ วิเคราะห
และเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 เพื่ อ สั ง เคราะห ก ระบวนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลการที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย
งบประมาณ เชน คณบดี หัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่การเงิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ทําใหคณะฯ
ลดระยะเวลาหรือกระบวนการในการเบิกจายงบประมาณใหมีความรวดเร็ว ทําใหบุคลากร คูคาของ
คณะฯ ไดรับเงินเร็วขึ้น และการเบิกจายงบประมาณถูกตอง เปนไปตามระเบียบของทางราชการ และ
ผลการเบิกจายเปนไปตามประกาศของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย ทําใหการใชจายงบประมาณมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัย สรุปตามวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการ
เบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2562 สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
นําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหและเปรียบเทีย บกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
จากการวิเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริห ารพัส ดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป นกระบวนการเบิ ก จายที่ใชในหน วยงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยผานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้น คือ ระบบการ
บริหารงบประมาณ หรือ iMiS-PSRU และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 299/2561
เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่มีตําแหนงเทียบเทาคณะ และ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดานอนุมัติจัดซื้อ จัดจาง การจาย
คาตอบแทน และงานพัสดุ (3) โดยการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทีม่ ีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท
(หาแสนบาท) การจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
ทั้ ง นี้ ไ ม ร วมสิ่ ง ปลู ก สร า ง สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนกระบวนการ ตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตาม
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พระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่หนวยงานที่ห นวยงาน
ระดับคณะดําเนินการได จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ได 3 แบบ พรอมทั้งเปรียบเทียบกระบวนการ
และปญหาในการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณ
สรุปได ดังนี้
1) การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิน
ตั้ง แต 1 บาทขึ้น ไป แตไมเ กิน 4,999 บาท ดํ าเนิ นการในระบบ PSRU-GFMIS จากขั้ นตอนการ
ดําเนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี ขั้น ตอนการดํ าเนิ น การทั้ ง หมด 10 ขั้ นตอน และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 9 ขั้นตอน ซึ่งเปนการลดขั้นตอนของ
กระบวนการที่ 4 ประสานผูค า /ผูรับ จาง ให ม าเสนอราคา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 นํ าไป
ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ)
และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา
2) การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิ น
ตั้ง แต 5,000 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
จากขั้นตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ขั้นตอน
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 11 ขั้นตอน ซึ่งเปนการลดขั้นตอน
ของกระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับ จาง ใหมาเสนอราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไป
ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ)
และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา
3) การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิน
ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS
จากขั้นตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 13 ขั้นตอน
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ขั้นตอน ซึ่งเปนการลดขั้นตอน
ของกระบวนการที่ 4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ
บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูร ับจางใหมาเสนอราคา
ตอนที่ 2 สังเคราะหกระบวนการเบิกจา ยงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจา ย
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จากการสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ พบวา กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนวยงานระดับคณะ
ตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiS-PSRU ตั้งแตขั้นตอน
แรก คือ บันทึก ขอมูล ตามแบบ งพด.1(วัส ดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณ ฑ) จนถึง ขั้นตอนสุดทายที่ตอง
ดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสง ฎีกา แตหากหนวยงาน
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาท (หาพันบาท) ขึ้นไป แตไมเกิน 100,000 บาท
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(หนึ่งแสนบาท) และ การจัดซื้อจัดจางที่มวี งเงินตั้งแต 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ขึ้นไป แตไมเกิน
500,000 บาท (หาแสนบาท) หนวยงานจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ Thai Government Procurement e-GP ผานทางเว็บ ไซต www.gprocurement.go.th
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง และต อ งดํ า เนิ น การผ า นระบบการบริ ห ารงบประมาณ Management
Information System Pibulsongkram Rajabhat University iMiS-PSRU ทางผูวิจัยไดดําเนินการ
สังเคราะหก ระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของกรมบัญ ชีกลาง ขั้นตอนการ
เบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะหสภาพปญหาและกระบวนการ
ในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลังสัญจร ปงบประมาณ 2561 ผลการเปรียบเทียบการ
จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปการ
ดําเนินการของคณะฯ ได 8 ขั้นตอน ดังนี้
1) ผูตองการใชพัสดุ กรอกขอมูลความตองการ (สํารวจราคา ณ ปจจุบัน)
2) จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ จัดทําบันทึกขอความขอ
แตงตั้งเจาหนาทีจ่ ัดทําราคากลาง เสนอผูมอี ํานาจอนุมัติ
3) จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูก ําหนดคุณลักษณะฯ และแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
4) จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสัง่ แตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ
ตรวจรับเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
5) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
กรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จัดทําใบสั่งซือ้ /จาง ในระบบ ใหผูคา/ผูร ับจาง ลงนามพรอมประทับตรา
6) เมื่อผูคา/ผูรบั จาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทํา
การตรวจรับ พรอมจัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ และลงทะเบียนคุมวัสดุของหนวยงานจําแนก
ตามหมวดวัสดุ
7) รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พสั ดุ
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา
8) รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสง
เอกสารตัวจริงทีง่ านการเงินเพื่อทําการตัง้ เบิก
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบ ริการ ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบวา บุคลากรมีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูใชบริการมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.50 ระดับ ปานกลาง
ดานความรูในกฎระเบียบ/การตอบคําถาม/การแกไขปญหาของผูใหบริการ ผูใชบริการมีความรูเฉลี่ย
3.17 ระดับ ปานกลาง ดานระยะเวลาใหบ ริก ารมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับ กิจ กรรม/โครงการ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานการกําหนดขั้นตอนการเบิกจาย
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และวิธีป ฏิบัติ ที่ชัดเจน ผูใชบริการมีความพึง พอใจเฉลี่ย 3.83 ระดับ ความพึงพอใจ มาก ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.00 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูใชบริการมีความพึง
พอใจตอกระบวบการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ เฉลี่ย 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง และ
สิ่งที่ตองการใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา คือ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนาน
หรือเร็วไมสามารถกําหนดราคาหรือยืนราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควร
ตองมีการแจงหรือประสานผูที่ทําการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากบางเรื่องตองเรงดวนแตไมไดรับการ
ประสานหรือรูเรื่องเมื่อตองเขาสํานักงานที่มีเอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจง
ระบบหรือขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอแลวขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบได คือ
การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีขั้นตอนการเบิกจาย ทั้ง 2 ระบบ คือ ดําเนินการในระบบ e-GP และตองดําเนินการในระบบการ
บริห ารงบประมาณ หรือ iMiS-PSRU ที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒ นาขึ้น และคณะฯ สามารถดําเนินการ
ตามคําสั่งที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี คือ การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จําแนกตาม
วงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ สามารถวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญ หาในการ
เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณดังนี้ 1.การจัดซื้อ
จัดจางวงเงินตั้งแต 1 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 4,999 บาท มีขั้นตอนดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS
ทั้งหมด 10 ขั้นตอน 2. การจัดซื่อจัดจางที่มีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 100,000 บาท
มีขั้นตอนดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 12 ขั้นตอน 3. การจัดซื่อจัดจางที่มีวงเงิน
ตั้ง แต 100,000 บาทขึ้น ไป แตไมเ กิน 500,000 บาท มี ขั้น ตอนดํ าเนิ นการในระบบ e-GP และ
PSRU-GFMIS ทั้ ง หมด 13 ขั้ น ตอน ผลการวิ เคราะห แ ละเปรีย บเที ย บการจั ด ซื่ อ จั ด จ างโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ทั้ง 3 แบบ มีการลดขั้นตอนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหมือนกัน
คือ ลดขั้นตอนของกระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา นําไปดําเนินการ
พรอมกับ กระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูล ตามแบบ งพด.1(วัส ดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) และ
ประสานผูคา/ผูรับจางใหม าเสนอราคา แตกระบวนการดําเนินการทั้งหมด ยังตองดําเนินการผาน
ระบบสารสนเทศ ผ านทางเว็บ ไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบั ญ ชีก ลาง และต อ ง
ดํ า เนิ น ก า ร ผ า น ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ Management Information System
Pibulsongkram Rajabhat University iMiS-PSRU ทั้งนี้จะเห็นไดวา การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดังกลาว หนวยงานตองดําเนินการ ทั้ง 2 ระบบ ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง มีขั้นตอนและใช
ระยะเวลาในการเบิกจายงบประมาณที่ใชระยะเวลานาน
35

ผลการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของกรมบัญชีกลาง
ขั้นตอนการเบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะหสภาพปญหาและ
กระบวนการในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลังสัญจร ปงบประมาณ 2561 ผลการ
เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สามารถสรุปการดําเนินการของคณะฯ ได 8 ขั้นตอน จะเห็นไดวา จากการดําเนินการดังกลาว เมื่อนํา
ปญหาและกระบวนการดําเนินการมาวิเคราะหสภาพปญหาเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการในการ
ดําเนินการ สามารถลดขึ้นตอนวิธีการดําเนินการ ทั้ง 3 แบบ มีขั้นตอนการดําเนินการ 10 , 12 และ
13 ขั้นตอน ตามลําดับ สามารถลดขั้นตอนการดําเนินการเหลือ 8 ขั้นตอน ทําใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อใหก ระบวนการเบิกจายงบประมาณ
เปนไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ ประสิท ธิผล และเปนประโยชนสูงสุดของ
หนวยงานราชการถึงอยางไรก็ตาม คณะฯ ตองคํานึงถึงหลักการจัดซื้อจัดจาง ดังตอไปนี้
1) คุมคา มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานและมีราคาเหมาะสม
2) โปรงใส เปดเผยขอมูลเปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอตอการยื่น
ขอเสนอ
3) ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล วางแผนการจัดซื้อจัดจางมีการกําหนดเวลาที่เหมาะสม
และมีการประเมินผล
4) ตรวจสอบได เก็บขอมูลเปนระบบเพื่อการตรวจสอบ
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ตองจัดทําแผนทุกป และประกาศเผยแพรในระบบ e-GP
และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และปดประกาศ
ยกเวน
1) กรณีเรงดวนหรือใชในราชการลับ
2) กรณีที่มีวงเงินตามที่กําหนด (วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท) หรือมีความจําเปนฉุกเฉิน หรือที่
จะขายทอดตลาด
3) การจางที่ปรึกษาที่มีวงเงินคาจางตามกําหนดหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
4) กรณีงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางที่เรงดวนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
การมีสวนไดสวนเสีย
ขอหาม การแบงซื้อแบงจางโดยลดวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวิธีการซื้อ หรือ
การจางหรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได กรณีใดจะเปนการแบงซื้อหรือ
แบงจางใหพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการซือ้ หรือจางครั้งนั้นและความคุมคาของทางราชการเปนสําคัญ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจผู ใชบ ริ ก าร ตอ กระบวนการเบิ ก จ ายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูใชบริการมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.50 ระดับ ปานกลาง ดาน ความรู
ในกฎระเบียบ/การตอบคําถาม/การแกไขปญหาของผูใหบริการ ผูใชบริการมีความรูเ ฉลี่ย 3.17 ระดับ
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ปานกลาง ดานระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานการกําหนดขั้นตอนการเบิกจายและวิธีปฏิบัติ ที่
ชัดเจน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.00
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอกระบวบการ
เบิก จายงบประมาณของคณะฯ เฉลี่ย 3.50 ระดับ ความพึงพอใจ ปานกลาง และสิ่งที่ตองการให
หนวยงานดําเนินการพัฒนา ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนานหรือเร็วไมสามารถ
กําหนดราคาหรือยืนราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควรตองมีการแจงหรือ
ประสานผูที่ทําการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากบางเรื่องตองเรงดวนแตไมไดรับการประสานหรือรูเรื่องเมื่อ
ตองเขาสํานักงานที่มีเอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจงระบบหรือขั้นตอนการ
ดําเนินงานใหชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การดําเนินการดังกลาวเปนการเบิกจายงบประมาณ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปแรกที่ประกาศใช
และระบบการบริห ารงบประมาณ ของมหาวิท ยาลั ยฯ ก็มีก ารใชระบบเป นป แรกเชนกัน ทําให
ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการเรียนรูและสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการดังกลาว เพิ่มขึ้น แต
อยางไรก็ตาม ผูบริหารหนวยงานระดับคณะฯ ไดใหนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการ ถือปฏิบัติ
และใหดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และของรัฐบาล ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
มาตรการเร ง ตั ด ติ ด ตามและมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ พ.ศ. 2561
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 2560 : 1-5)
5.3 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย ครั้ง นี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับ การนํา
ผลงานวิจัยที่พบไปใชประโยชน และการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การเบิกจายงบประมาณ เพื่อให
ทางผูร ับผิดชอบแตละหนวยงาน หรือผูทเี่ กี่ยวของ ไดทราบถึงแนวปฏิบัติการเบิกจายและขั้นตอนการ
เบิกจายงบประมาณ
2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยเกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ควรมีการศึกษา การพัฒนาปรับปรุงระบบการเบิกจายงบประมาณ iMiS-PSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ภาคผนวก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บันทึกขอความขอความอนุเคราะหตรวจสอบกระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
- ตัวอยาง “กระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร”
- แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ คทก.พิเศษ /๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบ กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
เรียน
ดว ยผม นายอดิ ศั ก ดิ์ แก ว กองทรัพ ย เจ า หน าที่ บ ริห ารงานทั่ วไป สั ง กั ด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดจัดทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” ซึ่งมีวัตถุประสง 3 ประการ
คื อ เพื่ อ วิ เคราะห แ ละเปรี ย บเที ย บกระบวนการและป ญ หาในการเบิ ก จ า ยงบประมาณคณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 เพื่อสังเคราะห
กระบวนการเบิก จายงบประมาณและนําไปปรับ ใชกับ การเบิก จายงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ จึงขอความกรุณาทานตรวจสอบตรวจสอบ
กระบวนการเบิ ก จ ายงบประมาณคณะฯ ว ามี ค วามสอดคล องกั บ การเบิ ก จ ายกั บ ระเบี ยบของ
กรมบัญชีกลางหรือไม อยางไร
กรณี ที่ ทานมีขอเสนอแนะกรุณาเขียนเพื่อเติม ในชองขอเสนอแนะหรือในขั้นตอน
กระบวนการ
ในการนี้ขอกราบของพระคุณทานเปนอยางสูง ที่กรุณาใหความอนุเคราะห
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย)
รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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(ราง)
กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จากการสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ พบวา กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนวยงานระดับคณะตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiSPSRU ทางผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของ
กรมบัญชีกลาง ขั้นตอนการเบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะห
สภาพปญหาและกระบวนการในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลังสัญจร ปงบประมาณ
2561 ผลการเปรี ย บเที ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปการดําเนินการของคณะฯ ได ดังนี้
1. ผูตองการใชพัสดุ กรอกขอมูลความตองการ (สํารวจราคา ณ ปจจุบัน)
2. จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ
จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ และแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
4. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสั่งแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ
5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
กรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จัดทําใบสั่งซื้อ/จาง ในระบบ ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตรา
6. เมื่อผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ พรอม
จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ และลงทะเบียนคุมวัสดุของหนวยงานจําแนกตามหมวดวัสดุ
7. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา
8. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน
การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก

 ถูกตองตามกระบวนการเบิกจายของทางรายการ
 ตองแกไข ไดแก.............................................................................................................................
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