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ช่ืองานวิจัย การพัฒนากระบวนการเบกิจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ช่ือผูวิจัย อดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย 

 

บทคัดยอ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจาย

งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 สังเคราะห

กระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเมินความ

พึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ กลุมตัวอยางเปนบุคลการที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ 

คณบดี หัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่การเงิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห สังเคราะห และใชคาเฉลี่ย พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลคําถาม

ปลายเปด 

ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา 

1. ผลวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 

แบบ มีการลดข้ันตอนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ เหมือนกัน คือ ลดข้ันตอนของ

กระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา 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 ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง มี ข้ันตอนและใชระยะเวลาในการเบิกจาย

งบประมาณที่ใชระยะเวลานาน 

2. ผลการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ทั้ง 3 แบบ ที่มีข้ันตอน

การดําเนินการ 10, 12 และ 13 ข้ันตอน ตามลําดับ สามารถลดข้ันตอนการดําเนินการเหลือ 8 ข้ันตอน ทําให

ดําเนินการเบิกจายไดรวดเร็วย่ิงข้ึน ลดระยะเวลาในการดําเนินการ การเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนประโยชนสูงสุดของหนวยงานราชการ 

3. ความพึงพอใจผูใชบริการตอกระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร พบวา ระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

เฉลี่ย 4.00 ระดับความถึงพอใจ มาก อยางไรก็ตาม คณะฯ ควรสงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดพัฒนาตนเอง

โดยการฝกอบรมถึงกฎระเบียบการเบิกจายงบประมาณ เพื่อการใหบริการที่ดีย่ิงข้ึน ตอไป  



 

(ข) 

กิตตกิรรมประกาศ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 วิจัยเรื่องน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิง จาก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดี, อาจารย ดร.คํารบ สมะวรรธนะ, อาจารย ดร.วิโรจน ลิขิตตระกูลวงษ, 

อาจารยธนพล กิจพจน, อาจารย ดร.ชัชวินทร นวลศรี, อาจารยธวัลรัตน สัมฤทธ์ิ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา, 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษณ จิตตการุญ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ เจริญวงศระยับ ที่กรุณาให

คําปรึกษา แนะนํา และใหขอเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

อยางดีย่ิง จนทําใหวิจัยเรื่องน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยขอนอมคารวะแด

ผูเขียนตําราวิชาการทีไ่ด ศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน 

 

 

อดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย 

 

  



 

(ค) 

สารบัญ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          หนา 

บทคัดยอ          (ก) 

กิตติกรรมประกาศ         (ข) 

สารบัญ           (ค) 

สารบัญตาราง          (จ) 

สารบัญภาพ           (ฉ) 

บทท่ี 

   1 บทนํา          1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     1 

ปญหาการวิจัย        1 

คําถามในการวิจัย        2 

วัตถุประสงคการวิจัย        2 

ขอบเขตการวิจัย        2 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย       2 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ       4 

   2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ       5 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ      5 

งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ       18 

   3 วิธีดําเนินการวิจัย        21 

ข้ันตอนการทําวิจัย        21 

การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ    23 

4 ผลการวิจัย         24 

ผลการวิเคราะหขอมูล       24 

 

 

  



 

(ง) 

สารบัญ (ตอ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          หนา 

   5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ     32 

สรุปผลการวิจัย        32 

อภิปรายผลการวิจัย        35 

ขอเสนอแนะ         37 

เอกสารอางอิง          38 

ภาคผนวก          39 

บันทึกขอความขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญ     40 

แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ      42 

ประวัติผูวิจัย          43 

 

 

  



 

(จ) 

สารบัญตาราง (ถามี) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตารางท่ี           หนา 

1  เปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาท 

ข้ึนไป แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS   25 

2  เปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาท 

ข้ึนไป แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS  26 

3  เปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาท 

ข้ึนไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS  27 

4  ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจาย 

งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร     30 

  



 

(ฉ) 

สารบัญภาพ (ถามี) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ภาพท่ี            หนา 

1.  กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)   8 

2.  กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  10 

3.  กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีสอบราคา      11 

4.  กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก      12 

5.  กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     13 

6.  กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป  

 แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS    15 

7. กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป 

 แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS  16 

8. กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป 

 แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS  17 

9. กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 29 

 



 

รายงานวจิัยสถาบนั 
 

 

 

 

 

การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบบประมาณ พ.ศ. 2561 
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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 

เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานการใชจาย

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางการเรงรัดติดตามและมาตรการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม เรื่อง การเรงรัดติดตามและมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใหหัวหนาหนวยงาน กํากับ

ดูแลใหเปนไปตามมาตรการโดยเครงครัด และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ

สภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ ใหเปนไปตาม

นโยบายของรัฐบาลและประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดย เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใชตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป  

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจพัฒนากระบวนการการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ เพื่อลดปญหา

การเบิกจายงบประมาณ ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ ไดทราบถึงวิธีการ ปญหาการเบิกจาย

งบประมาณของคณะฯ และการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ มีการเบิกจายที่เร็วข้ึน ทําใหการ

สํารองเงินทดรองจายของอาจารยไดเร็วข้ึน รานคาไดรับเงินเร็วข้ึน การเบิกจายงบประมาณของ

คณะฯ เปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

1.2 ปญหาการวิจัย 

กระบวนการในการเบิกจายงบประมาณประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควรไดรับการพัฒนา 
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1.3 คําถามในการวิจัย 

1. กระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป  พ .ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร แตกตางกันอยางไร มีวิธีการและปญหาอยางไร 

2. กระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ควรจะพัฒนา

กระบวนการเบิกจายงบประมาณอยางไร 

3. ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบที่พัฒนาข้ึนอยางไร 

 

1.4 วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 

2. เพื่อสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

แหลงขอมูลท่ีศึกษา/กลุมเปาหมายในการวิจัย/กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากคูมือ ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลการที่เกี่ยวของกับการเบกิจายงบประมาณ เชน คณบดี หัวหนา

เจาหนาที่ เจาหนาที่การเงิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

ประเด็นท่ีศึกษา/ตัวแปรท่ีศึกษา 

 วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 

2562 พรอมทั้ง สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารตอกระบวนการเบิกจาย 

 

1.6 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

กระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หมายถึง ข้ันตอนใน

การดําเนินการเบิกจายงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ได 3 แบบ       

มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 4,999 บาท 

ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS 

1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) 

2. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมต้ังคณะกรรมการตรวจรับ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
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3. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา 

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อจาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

5. เมื่อผูคา ผูรับจางสงมอบพสัดุ เจาหนาที่ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 

6. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ 

7. รายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที ่

8. ลงทะเบียนควบคุมวัดสุในสมุดทะเบียนคุมของหนวยงาน จําแนกตามหมวดพัสดุและ

ตามฟอรมที่กําหนด 

9. เบิกเงิน (กง1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน / ใบขอสงฎีกา 

10. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสาร

ตัวจริงที่งานการเงินเพื่อทําการต้ังเบิก 

2. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 

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. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมต้ังคณะกรรมการตรวจรับ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

บันทึกในระบบ e-GP 

3. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา 

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อจาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ บันทึกใน

ระบบ PSRU-GFMIS 

5. จัดทําใบสั่ งซื้อ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ ใบสั่งซื้อจากระบบ PSRU-GFMIS 

(งบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ) ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราบริษัท 

6. เมื่อผูคา ผูรับจางสงมอบพสัดุ เจาหนาที่ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 

7. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ จากระบบ PSRU-GFMIS 

8. รายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที ่

9. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัดสุในสมุดทะเบียนคุมของหนวยงาน จําแนกตามหมวดพัสดุ

และตามฟอรมที่กําหนด / ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียน

ควบคุมพรอมออกหายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

10. เบิกเงิน (กง1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน / ใบขอสงฎีกา ระบบ PSRU-GFMIS 

11. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัว

จริงที่งานการเงินเพื่อทําการต้ังเบิก 

3. การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป 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. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมต้ังคณะกรรมการตรวจรับ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

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 ผูรับจางสงมอบพสัดุ เจาหนาที่ประสานกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 

8. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และใบเบิกพัสดุ จากระบบ PSRU-GFMIS 

9. รายงานผลการตรวจรับพัสดุตอผูมีอํานานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาที ่

10. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัดสุในสมุดทะเบียนคุมของหนวยงาน จําแนกตามหมวดพัสดุ

และตามฟอรมที่กําหนด / ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดซื้อจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียน

ควบคุมพรอมออกหายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

11. เบิกเงิน (กง1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน / ใบขอสงฎีกา ระบบ PSRU-GFMIS 

12. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสาร

ตัวจริงที่งานการเงินเพื่อทําการต้ังเบิก 

งบประมาณ  หมายถึง งบประมาณที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่ไดรับการจัดสรร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยงบประมาณแผนดิน 

และงบประมาณเงนิรายได 

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก 

1. คณะฯ ไดลดระยะเวลาหรือกระบวนการในการเบิกจายงบประมาณใหมีความรวดเร็ว ทํา

ใหบุคลากร คูคาของคณะฯ ไดรับเงินเร็วข้ึน และการเบิกจายงบประมาณถูกตอง เปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการ และผลการเบิกจายเปนไปตามประกาศของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย ทําใหการ

ใชจายงบประมาณมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

2. หนวยงานระดับคณะและหนวยงานเทียบเท า รวมถึงสํานักงานอธิการบดี และ

มหาวิทยาลัย สารสนเทศที่ไดไปประยุกตหรือกําหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ

เบิกจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ 

การวิเคราะห เปนการแยกแยะสิง่ที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกัน เพื่อทํา

ความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง รวมทั้ งการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวา

สวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยางไร ซึ่งจะชวยใหเกิด

ความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางแทจริง 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

ของเรื่องน้ัน ๆ แลว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอยางยุติธรรม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556:1115) ใหความหมายคําวาการวิเคราะห หมายถึง ใครครวญ เชน 

วิเคราะห,แยกออกเปนสวนๆ เพื่อศึกษาใหถองแท เชน วิเคราะหปญหาตาง ๆ วิเคราะหขาว 

ทัศนา  แขมมณีและคณะ (2549:13) ไดอธิบายการวิเคราะหวา หมายถึง การจําแนก

แยกแยะสิ่งใดสิ่งหน่ึง เรื่องใดเรื่องหน่ึง เพื่อคนหาองคประกอบและความสมัพันธระหวางองคประกอบ

เหลาน้ัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องน้ัน 

สรุป การวิเคราะหจากความหมายที่กลาวมา จึงหมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณา

ออกเปนสวนยอยที่มคีวามสมัพนัธกัน เพื่อทําความเขาใจรวมทั้งการสบืคนความสมัพันธของสวนตาง ๆ 

เพื่อดูวาสวนประกอบปลกียอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยางไร โดยพื้นฐานแลว 

การวิเคราะหถือเปนทักษะที่มนุษยฝกฝนได 

ทักษะในการคิดวิเคราะห 

การวิเคราะหหรือการคิดวิเคราะห ประกอบดวยทักษะสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

1) การคิดวิเคราะหความสําคัญของเน้ือหาหรือสิ่งของตาง ๆ เปนการแยกแยะวาสิ่งใด 

จําเปน ไมจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดไมสําคัญ 

2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการคนหาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ วามีอะไร

ความสัมพันธ หรือเช่ือมโยงถึงกันอยางไร มีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และความสัมพันธน้ัน

สอดคลองหรือขัดแยงกัน 
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3) การวิเคราะหเชิงหลักการ หมายถึงการคนหาเชิงระบบ เรื่องราว สิ่งของการทํางานตาง ๆ 

วาสิ่งน้ันดํารงอยูไดในสภาพเชนน้ันเน่ืองจากอะไร มีอะไรเปนหลัก มีหลักการอยางไร มีเทคนิคอะไรที่

ยึดถือและมีสิ่งใดเปนตัวเช่ือมโยง 

ดังน้ัน การวิเคราะหจึงเปนเรื่องของการแยกแยะเพื่อคนหาความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ แลว

นํามาสรุปเปนคําตอบ ซึ่งในการวิเคราะหจะวิเคราะหทัง้ขอมูลเชิงกายภาพ เชิงรูปธรรม และวิเคราะห

ขอมูลเชิงนามธรรม 

ความหมายของระบบงบประมาณ คําวางบประมาณ มีนักวิชาการใหความหมายไวใน

ลักษณะตาง ๆ กัน ดังน้ี เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, 2543 (อางถึงใน ชาลิตา โอปลอด, 2546, 

หนา 12) กลาววางบประมาณ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอตอ

รัฐสภาในชวงระยะเวลาหน่ึง Sherwood, 1954 (อางถึงใน นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธุ, 2544, หนา 

16) ใหความหมายของคําวา งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการ

ดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง แผนน้ีจะรวมถึงการกะประมาณบริการ กิจกรรม โครงการและ

คาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปน ในการสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามแผน ซึ่งจะ

ประกอบดวยการดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ  

สรุป งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินหรือแผนการปฏิบัติงานที่แสดงในรูปตัวเงิน ซึ่งแสดงใน 

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 การใชจายงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานการใชจายงบประมาณประจาํป พ.ศ. 

2561 เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางตามที่กําหนดและเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงกําหนดแนวทางการเรงรัดติดตามและมาตรการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อใหหนวยงานใชเปน แนวปฏิบัติ ดังน้ี 
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1) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหสอดคลองกับ

เปาหมายการเรงรัด การติดตามการใชจายงบประมาณรายไตรมาสของมหาวิทยาลัย 

2) การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ  (งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได) 

2.1) งบประมาณแผนดิน ใหหนวยงานใชหลักเกณฑ/เปาหมาย ไมตํ่ากวาเปาหมายของ

รัฐบาล ดังน้ี 

ไตรมาสที่/ ณ วันที่ 

เปาหมายการเบิกจาย 

รายจายลงทุน 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายประจํา 

เปาหมายการเบิกจาย 

ภาพรวม (ทุกงบรายจาย) 

รายไตรมาส 

(รอยละ) 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(รอยละ) 

รายไตรมาส 

(รอยละ) 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส

(รอยละ) 

รายไตรมาส 

(รอยละ) 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(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  ไมตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด ดังน้ี 

ไตรมาสที/่ ณ วันที่ 

เปาหมายการเบิกจาย 

รายจายลงทุน 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายประจํา 

เปาหมายการเบิกจาย 

ภาพรวม (ทุกงบรายจาย) 

รายไตรมาส 

(รอยละ) 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(รอยละ) 

รายไตรมาส 

(รอยละ) 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส

(รอยละ) 

รายไตรมาส 

(รอยละ) 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(รอยละ) 

1 (ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 60) 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.  เปาหมายการเบกิจายงบประมาณเงินรายไดในระดับมหาวิทยาลยัฯ ไดมาจาก

การจัดทําแผนการใชจายของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2.  การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน จะ

พิจารณาตามเปาหมายการเบิกจายที่หนวยงานกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 
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การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลใหเปนไปตาม

มาตรการ โดยเครงครัด โดยมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ใหกองนโยบายและแผน  นําผลการเบิกจายงบประมาณเทียบกับแผนการใช จายเงิน

ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปตอไป 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สามารถสรปุวิธีการจัดซื้อจัดจาง ตามมาตรา 54 – มาตรา 68 ดังน้ี 

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนดใหเขาย่ืนขอเสนอ กระทําได 3 วิธี (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) ดังน้ี 

1.1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) คือ การซื้อจางที่มรีายละเอียดไม

ซับซอน มมีาตรฐานทั่วไปและตองมีขอมลูสินคาใน e-catalog ตาม Flow Chart ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 

 

  

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11) 

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) 

จัดทําเอกสารซื้อจางดวยวิธี E- mark(ขอ 34) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรฐั (ขอ 22) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้ขอจาง 

จัดทําประกาศเผยแพรในระบบ e-GP /เว็ปไซสของหนวยงานและ

ปดประกาศที่หนวยงาน(ขอ 35) 

การเสนอราคา 

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

-คณะกรรมการ/เจาหนาทีพ่ัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-เจาหนาที่พัสดุ 

-เจาหนาที่พัสดุ 

-หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสด ุ
-ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ 
-กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทาย 
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กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 

 

  

E-market แบบใบเสนอราคา  ขอ 30 (1) E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ขอ 30 (2) 

ผูประกอบการเขาระบบe-GP เพือ่เสนอราคาตามวัน/

เวลาที่กาํหนดโดยเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียว ขอ 37(1) 

ผูประกอบการเขาระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่

กําหนดโดยเสนอราคากี่ครัง้ก็ไดภายในเวลา 30 นาท ีขอ 37(2) 

สิ้นสุดการเสนอราคาใหเจาหนาทีพ่ิจารณาผูชนะ

การเสนอราคาจากผูที่เสนอราคาต่าํสุด (ขอ 38) 

เจาหนาทีร่ายงานผลการพจิารณาพรอมความเห็นเสนอตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที ่(ขอ41) 

หัวหนาหนวยงานของรับและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรอืจางเห็นชอบผลการ

พิจารณา 

หัวหนาเจาหนาที่ที่แจงผลการพิจารณาทาง E-mail และประกาศผูชนะ 

(ขอ42) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด หรือขอตกลง ภายหลงั

จากพนระยะเวลาอุธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบขอ 161 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แตไมเกิน 5 ลานบาท 

การเสนอราคา 
กรณีเงินเกิน 5 ลานบาท 
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1.2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซือ้หรือการจาง ที่ไม

มีสินคาหรือบริการในระบบขอมูลสินคา e-catalog ตามแผนภาพ (Flow Chart) ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-หากมีผูเสนอความเหน็ใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงตอบผูท่ีมีความเห็นทุก

รายทราบเปนหนังสือ(ขอ47(1)) 

-กรณีปรบัปรุง หัวหนาเจาหนาท่ีทํารายงานพรอมความเหน็รวมท้ังราง

เอกสารท่ีแกไข เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง

หนึ่ง (ขอ 47(1)) 

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11+ระเบียบฯ ขอ 11) 

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) 

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e-bidding (ขอ43) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรฐั (ขอ22) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้ขอจาง 

นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็ปไซต  

เพื่อรับฟงความคิดเห็น (ขอ45) 

ไมนํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคารบัฟง

ความคิดเห็น(ขอ45) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนํา

ประกาศเผยแพร 

หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสาร

ประกวดราคา(ขอ48) 

ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯและจัดเตรียม

เอกสารเพื่อย่ืนขอเสนอผานระบบ e-GP (ขอ 

กําหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ถามี) กอนถึงวันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วัน

ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP 

โดยเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียว(ขอ54) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯดําเนินการ

พิจารณาผล (ขอ55) 

คณะกรรมการฯจัดทํารายงาน ผลการ

พิจารณาพรอมความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติ

ซื้อหรอืจางเห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ59) 

นํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคา

รับฟงความ (ขอ45+ขอ46) 

มีผูเสนอ

ความคิดเห็น 

ไมปรับปรงุ ขอ47(2) ปรับปรุง ขอ47(1) 

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น 

ประกาศผูชนะการ

เสนอราคา (ขอ59) 

ลงนามตามสัญญาในแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกรรมการกําหนด

หรือขอตกลงภายหลงัจากพนระยะเวลาอุ

ธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และ

ระเบียบฯ ขอ 161 

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-เจาหนาที่พัสดุ 

-เจาหนาที่พัสดุ 

-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

-หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสด ุ

-ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ 

-กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทาย

ของการประกาศเผยแพร 

 

วงเงินไมเกิน 5ลานบาท

อยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

แผนภาพ 2 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส (e-bidding) 
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1.3) วิธีสอบราคา คือ ใหใชเฉพาะหนวยงานของรัฐต้ังอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัดใน

การใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ตามแผนภาพ (Flow Chart) ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-หากมีผูเสนอความเหน็ใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงตอบผูท่ีมีความเห็นทุก

รายทราบเปนหนังสือ 

-กรณีปรบัปรุง หัวหนาเจาหนาท่ีทํารายงานพรอมความเหน็รวมท้ังราง

เอกสารท่ีแกไข เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ + นํารางประกาศอีกครั้ง 

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง (พรบ.มาตรา 11+ระเบียบฯ ขอ 11) 

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) 

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีสอบราคา ตามแบบที่คณะกรรมการน

โนโบยายกําหนด(ขอ43) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรฐั (ขอ22) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซือ้ขอจาง 

นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็ปไซต  

เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

ไมนํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคารบัฟง

ความคิดเห็น(ขอ62) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร

หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสารสอบ

ราคา ไมนอยกวา 5 วันทําการ (ขอ63) 

กําหนดวัน เวลา ย่ืนขอเสนอ และการเปดซอง

ขอเสนอ (ขอ 61) กาํหนด วัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียด

เพิ่มเติมกอนถึงวันเสนอราคา (ถามี) (ขอ66) 

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่กาํหนด (ขอ68) 

คณะกรรมการฯ ดําเนินการพิจารณาผล (ขอ70) ให

นําความขอ 55(2)-(3) มาใชโดยอนุโลม 

คณะกรรมการฯ จัดทาํรายงานผลการพิจารณาพรอม

ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความ

เห็นชอบ ตามขอ 70 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือ

จางเห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ85) 

นํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคา

รับฟงความ (ขอ45+ขอ46 อนุโลม) 

มีผูเสนอความ

คิดเห็น 

ไมปรับปรงุ ปรับปรุง 

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น 

ประกาศผูชนะการ

เสนอราคา (ขอ72) 

ลงนามตามสัญญาในแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกรรมการกําหนด

หรือขอตกลงภายหลงัจากพนระยะเวลาอุ

ธรณผลการพิจารณา (มาตรา 66) และ

ระเบียบฯ ขอ 161 

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-เจาหนาที่พัสดุ 

-เจาหนาที่พัสดุ 

-หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

เปนดุลยพินิจของ

หนวยงาน 

แผนภาพ 3 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีสอบราคา 
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2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขาย่ืนขอเสนอ ตามแผนภาพ (Flow Chart) ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 4 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก 

-เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

-เจาหนาที่พัสด ุ

จัดทําตามแผนจัดซ้ือจัดจาง 

(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11) 

จัดทํารางขอบเขตงาน (ขอ 21) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือ

จางเห็นชอบผลการพิจารณา ขอ 77 (อนุโลมขอ 42) 

คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและเสนอ

ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานรัฐ(ขอ 76) 

 

เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือจางโดยวิธีคดัเลือก 

(ขอ 74 ประกอบ 22) 

คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคดัเลือก (ขอ 74(1)) 

ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนยื่นขอเสนอตาม 

วัน เวลา ที่กําหนด(74(4)) 

คณะกรรมการฯเปดซองรับขอเสนอและดําเนินการ

พิจารณาผล(ขอ 74(4)) 

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) 

กรณีซ้ือ/จางตามมาตรา 56 (1)(ค)(ฉ)ไม

ตองจัดทําแผน(พรบ.มาตรา11) 

เชิญชวนไปยังผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไมนอยกวา 

3 ราย 
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จากแผนภาพ (Flow Chart) กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก พบวา 

กระบวนการข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหใชกรณีตอไปน้ี ประกาศเชิญชวนแลว แตไมมีผูเสนอ 

หรือไมไดรับการคัดเลือก เปนพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซอน หรือตองผลิต กอสราง หรือที่มี

ฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผูประกอบการมีจํานวนจํากัด จําเปน

เรงดวน หากใชวิธีเชิญชวนแลวไมไดผล มีขอจํากัดที่จําเปนตองระบุย่ีหอ จําเปนตองซื้อจาก

ตางประเทศ พัสดุปกปดหรือใชในราชการลับ งานซอมที่จําเปนตองถอดตรวจ กรณีอื่นที่กระทรวง

กําหนด 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดรายใดรายหน่ึงใหย่ืนขอเสนอหรือใหเขารวมมาเจรจาตอรองราคา ตามแผนภาพ (Flow 

Chart) ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 5 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง (พรบ.มาตรา 11+

ระเบียบฯ ขอ 11) 

จัดทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) 

จัดทํารายงานขอซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ 78 ประกอบ 22) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงาน

ขอซ้ือขอจาง 

การเชิญชวน/

เจรจาตอรอง 

ยกเวนกรณีซ้ือ/จางตามมาตรา

56(2)(ข)(ง)หรือ(ฉ)ไมตองจัดทาํ

แผน(พรบ.มาตรา 11) 
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แผนภาพ 5 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตอ) 

 

จากแผนภาพที่ 5 (Flow Chart) กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

พบวา กระบวนการข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหใชกรณีตอไปน้ี ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนและ

วิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูย่ืนเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก การจัดซื้อจัด

จางในวงเงินครั้งหน่ึงไมเกินทีก่ําหนดในกระทรวง มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 

หรือเปนตัวแทนจําหนายโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศและไมมีพัสดุอื่นใดที่จะใช

ทดแทนได มีความจําเปนแรงดวนเน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตอรายแรง และใชวิธีประกาศ

เชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกอาจลาชากอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่

การเชิญชวน/

เจรจาตอรอง 

หัวหนาเจาหนาที่ซ้ือหรือจางภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 79) 

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

ราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจางนั้นโดยตรง (ขอ 39) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจางเห็นชอบผล

การคัดเลือก(ขอ 81) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ(อนุโลมขอ 55(4) ประกอบ ขอ 38(2)) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาขอเสนอ/ตอรองราคา 

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

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

เฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวนสงไปยังผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตามที่กําหนด(ขอ 38(1)) 

ประกาศผูไดรับการคัดเลือกการจัดซ้ือ

จัดจางโดยวธิีเฉพาะเจาะจง(ขอ81) 

ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง 

(มาตรา 66)และระเบียบขอ 161 

วิธีเฉพาะเจาะจงไมจําตอง

รอใหพนระยะเวลาอุทธรณ

(มาตรา 66) 
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จัดซื้อจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองเพิ่มเติม โดยมูลคาพัสดุที่เพิ่มเติม ตองไมสูงกวามูลคา

พัสดุที่จัดซื้อจางไวกอนแลว เปนพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหนวยงานภาครัฐ เปนที่ดินหรือสิ่งปลกูสราง

ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง หรือ กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปในสวนภาระหนาที่ที่หนวยงานระดับคณะดําเนินการได จําแนกตาม 

3 แหลงงบประมาณ ดังน้ี  

1) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 

4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 6 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 

4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS 

 

บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) 

จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ 

ประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 

จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ 

เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุ เจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสด ุ

รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

วัสด ุ: ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของหนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และ

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม 

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎกีา 

รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปน

หลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 
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2) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป แตไม

เกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 7 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป แตไม

เกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 

ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)  

บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) 

จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา 

จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

จัดทําใบส่ังซ้ือ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ใบส่ังซ้ือจากระบบ PSRU-GFMIS สําหรับเงินงบประมาณ

แผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญ

บริษัท 

เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ 

วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของหนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตามแบบฟอรม

ที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา 

รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงิน

เพื่อทําการตั้งเบิก 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสด ุ

รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ e-GP และ ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ e-GF 
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3) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป แต

ไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 8 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป แต

ไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 

ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2) 

บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) 

จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา 

จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

จัดทําสัญญา พรอมเอกสารแนบทาย จํานวน 2 ฉบับสําหรับเงินงบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.01 

จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท ตอหนาพยาน 2 ทาน  

เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ 

วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของหนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตามแบบฟอรม

ที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุกลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา 

รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงทีง่านการเงิน

เพื่อทําการตั้งเบิก 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสด ุ

รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่สัญญาซ้ือ/จาง ที่งานพัสดุกลาง 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ e-GP และ ระบบ PSRU-GFMIS 

ระบบ e-GF 
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จากแผนภาพ (Flow Chart) กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พบวา 

กระบวนการข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนวยงานระดับคณะตองดําเนินการผานระบบการบรหิาร

งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiS-PSRU ต้ังแตข้ันตอนแรก คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(

วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึงข้ันตอนสุดทายที่ตองดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบ

งบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา แตหากหนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 

บาท (หาพันบาท) ข้ึนไป แตไมเกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) และ การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงิน

ต้ังแต 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ข้ึนไป แตไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) หนวยงาน

จะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ Thai Government Procurement 

e-GP ผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และตองดําเนินการผาน

ระบบการบริหารงบประมาณ Management Information System Pibulsongkram Rajabhat 

University iMiS-PSRU  

 

2.2 งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

จากการคนควางานวิจัยพบวา มีการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรในบริบท

การ จัดการความรูเพื่อประสิทธิภาพทางการบริหาร จากผลการวิจัยพบวาการพัฒนาองคกร ปจจัย

บริหารงาน และปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานเครื่องมือและอุปกรณมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรอยูในระดับ

มาก สวนดาน บุคลากร งบประมาณและการจัดการมีความสัมพันธในระดับปานกลาง และยังพบวา

ปจจัยบริหารงานดานการจัดการมีผลกระทบกับการพัฒนาองคกร ดังน้ัน การวางแผนดาน

งบประมาณการจัดการและการ พัฒนาบุคลากรควรตองนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรใน

บริบทการจัดการความรูเพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารน่ันเอง ศักดา หาญยุทธ (2559, หนา 310) 

เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาองคกรในบริบทการจัดการความรูเพื่อประสิทธิภาพทางการ

บริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสอดคลองกับ นัยนปพร ยุทธนาวา (2554, หนา 58) ที่

ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ งานการเงินวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการ ดําเนินงานของงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรา ดานการบรรลุเปาหมาย ที่มีผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามมาตรฐาน เกิดประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม ทําใหคาใชจายของวิทยาลัยลดลง และยังทําใหการปฏิบัติงานโดยใชกําลังคนลดลง 

โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวาประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานการเงินมีความแตกตางกันตามตําแหนงงาน ระดับปจจัยการ ดําเนินการดานแรงจูงใจใน

การทํางานและปจจัยดานการดําเนินการดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และปยะนุช เงินคลาย 

และคณะ ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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พบวาดานปจจัย (Inputs) ประกอบดวย การประกาศนโยบายของคณะผูบริหาร และการรับทราบ

นโยบายฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลอยูในระดับสูง สวนองคการ บริหารสวนตําบล

อยูในระดับปานกลาง อัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมเพียงพอ ตามโครงสราง

แผนอัตรากําลัง สวนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนอัตรากําลังมากเกิน โครงสราง

แผนอัตรากําลัง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณ/

รายไดตํ่าและมีวัสดุ/ครุภัณฑ ที่มีสภาพความเหมาะสมสําหรับการใชงานและความเพียงพอตอการใช

งานอยูในระดับสูง สภาพแวดลอมการท างานขององคการบริหารสวนจังหวัดและ เทศบาลอยูใน

ระดับตํ่าแตองคการบริหารสวนตําบาลอยูในระดับสูงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยู ในระดับ

คอนขางสูงแตประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับตํ่า ดานกระบวนการ (Processes) ประกอบดวย ความ

ครอบคลุม ความถูกตอง ความทันสมัย และความนาเช่ือถือของขอมูล ชองทางและความรวดเร็วใน 

การเขาถึงขอมูลขาวสาร การตัดสินใจแบบมีสวนรวม การพัฒนาบุคลากร การตรวจสอบถวงดุล และ

การมี สวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลอยู

ในระดับ คอนขางสูง ดานผลสัมฤทธ์ิ (Results) ประกอบดวย ปริมาณ คุณภาพ ความประหยัดของ

ผลงานและ ความพึงพอใจของประชาชนอยูในระดับตํ่า และดานประสิทธิภาพการบริหารงานอยูใน

ระดับสูงทั้งองคการ บริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล (ปยะนุช เงินคลาย, 

2547, หนา 42 - 68) 

กมลทิพย  คงสวัสด์ิพร (2558) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดิน วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดินและระดับ

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อเสนอแนว

ทางการแกไขปญหาอุปสรรค ในกรณีการเบิกจายงบประมาณของกรมที่ดินไมเปนไปตามเปาหมาย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนฝายจัดหา และฝายแบบแผนและควบคุมการกอสราง จํานวน 140 

คน การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดินอยูในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 58.6 และปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การ

วางแผนการทํางาน ทักษะความชํานาญงาน ความกาวหนาในการทํางาน ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังพบวาปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิก

จายเงินงบประมาณ ประกอบดวย ปจจัยภายในหนวยงาน ไดแก อัตรากําลังมีไมเพียงพอ ไมมีความ

พรอมดานคุณลักษณะเฉพาะแบบแปลนประมาณราคาต้ังแตตนปงบประมาณ ปจจัยที่ภายนอกที่ไม

สามารถควบคุมได ไดแก ดานกระบวนการงบประมาณที่ลาชาและปญหาดานกระบวนการจัดซื้อจัด

จาง เชน มีขอรองเรียนและมีผูวิจารณ ไมมีผูย่ืนเสนอราคา การยกเลิกการประกวดราคา  

รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน

งบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษา
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ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่

มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ใหเกิดประสิทธิภาพโดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกตมาจาก แนวคิดการ

บริห ารงานงบประมาณ กลุ ม ตัวอย างที่ ใช ในการวิจัย เปนบุคลากรของสํานักการ ศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 182 คน การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 1) 

ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยูในระดับตํ่า 2) 

ปจจัยดานการบริหารของสวนราชการและปจจัยดานการปฏิบัติงานของบุคลากรมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการเบิกจายประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และ 3) แนวทางในการพัฒนาระบบการเบิกจายควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ในการเบิกจายงบประมาณของเจาหนาที่ในหนวยงานและผูตรวจสอบ

และควรมีการจัดประชุมซักซอมแนวทางการเบิกจายเงินงบประมาณอยางตอเน่ืองเพื่อใหการเบิกจาย

เปนในแนวทางเดียวกันผลดังกลาวสามารถตีความไดวา ระดับประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน

งบประมาณของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีผลมาจากการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร จึงควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) แหงความสําเร็จเปนรายบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.1 ขั้นตอนการทําวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

3.1.1 แหลงขอมูลท่ีศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย หรือ ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีศึกษา  

กระบวนการเบิกจายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ iMiS-PSRU และระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐ e-GP  

ประชากรและกลุมตัวอยาง เปน คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา และผู

ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

3.1.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยของขั้นตอนท่ีศึกษา  

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2) ใหนิยามศัพทเฉพาะของการพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3) วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณสังเคราะหกระบวนการเบกิจายงบประมาณและนําไปปรบัใชกบั

การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5) สรางขอคําถามแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

3.1.3  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) ติดตอประสานงานกับผูบริหาร และเจาหนาที่ เพื่อขอความอนุเคราะหในการ

จัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2) จัดสงแบบสอบถาม Google Form ผานทาง Application line ใหบุคลากรสาย

วิชาการทุกสาขาวิชาในคณะฯ ทั้ง 6 หลักสูตรสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและมีการ

ตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 100 
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3.1.4  วิธกีารวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1) วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 

ประจําปงบประมาณสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเพื่อการวิเคราะห ดังน้ี 

3.1) วิเคราะหความคิดเห็นของผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประกอบดวย ความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ความรูในกฎระเบียบ/การตอบคําถาม/การแกไขปญหาของผู

ใหบริการ, ระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ, การกําหนดข้ันตอน

การเบิกจายและวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน, สิ่งอํานวยความสะดวกดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยาง

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และคําถามปลายเปด สงที่ตองการใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา โดยใช

คาเฉลี่ย (ܺ) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลผล แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี (ยุทธ 

ไกยวรรณ, 2545 : 248) โดยคิดคะแนนและเกณฑระดับความพึงพอใจเปนดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด มีคาคะแนน 1 

ระดับความพึงพอใจ นอย มีคาคะแนน 2 

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง มีคาคะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจ มาก มีคาคะแนน 4 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มีคาคะแนน 5 

 

และคาคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑดังน้ี 

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  

เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทํา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

1) ศึกษาข้ันตอนกระบวนการเบิกจายงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ iMiS-PSRU และระบบ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP แลวดําเนินการวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการเบิกจาย

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 เริ่มดําเนินการข้ึนตอน

แรก คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึงข้ันตอนสุดทายที่ตอง

ดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา รวบรวมเอกสาร 

สําเนาเก็บไว และนําสงตัวจริงเพื่อดําเนินการต้ังเบิก มีข้ึนตอนการดําเนินงานทั้งสิ้น 8 ข้ันตอน 

2.1) นํากระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป ที่มีวิธีการดําเนินงาน 8 ข้ันตอน เสนอ

ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ วิธีการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ เปนไปตามระเบียบการเบิกจาย 

หรือไม โดยผูเช่ียวชาญในดานตาง ๆ จํานวน 5 ทาน ไดแก 

2.1.1) คุณพจนีย   ยก ย่ิง  หัวหนางานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2.1.2) คุณน่ิมนวล  พวงเฟอง  หัวหนางานงบประมาณเงินรายได โครงการจัดต้ังกองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2.1.3) คุณกฤษณา  คลายอ่ํา  นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดต้ังกองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นําข้ันกระบวนการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปใชในการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) สรางขอคําถามแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่คลอบคลุม ครบถวนตามกรอบแนวคิดที่ศึกษา 

ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดานความ

เที่ยงตรงของเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 1 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี แหยมคง 

อาจารยประจําหลักสูตรสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และไดปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการ

เบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 

2562 เพื่อสังเคราะหกระบวนการเบกิจายงบประมาณและนําไปปรบัใชกับการเบิกจายงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ ผลการวิเคราะห

ขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 

จาการวิเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารสรุปเปนข้ันตอนการเบิกจายที่ใชในหนวยงานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยผานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาข้ึน คือ ระบบการ

บริหารงบประมาณ หรือ iMiS-PSRU และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 299/2561 

เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่มีตําแหนงเทียบเทาคณะ และ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดานอนุมัติจัดซื้อ จัดจาง การจาย

คาตอบแทน และงานพัสดุ (3) โดยการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทีม่ีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

(หาแสนบาท) การจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) 

ทั้ ง น้ีไมรวมสิ่ งปลูกสราง สามารถสรุป ข้ันตอนกระบวนการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปในสวน

ภาระหนาที่ที่หนวยงานระดับคณะดําเนินการได จําแนกตาม 3 แหลงงบประมาณ สามารถวิเคราะห

และเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และ ประจําปงบประมาณดังน้ี  

1) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึน แตไมเกิน 

4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป 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) 
1. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 

(ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 
2. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมแตงตั้งผูตรวจรับ

พัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ
2. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมแตงตั้งผูตรวจรับ

พัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ
3. ประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา - 

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จาง

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ 
3. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จาง

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ 
5. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุ เจาหนาที่

ประสานผูตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 
4. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุ เจาหนาที่

ประสานผูตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจรับ 
6. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ 5. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ 
7. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผาน

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
6. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผาน

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
8. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ

หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุ

กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

7. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ

หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตามแบบฟอรม

ที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุ

กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

9. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน/ใบขอสง

ฎีกา 
8. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน/ใบขอสง

ฎีกา 
10. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อ

เก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงิน

เพื่อทําการตั้งเบิก 

9. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อ

เก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งานการเงิน

เพื่อทําการตั้งเบิก 

 

 จากตาราง 1 พบวา ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ที่มีวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS จากข้ันตอน

การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 10 ข้ันตอน และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 9 ข้ันตอน ซึ่งเปนการลดข้ันตอนของ

กระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไป

ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) 

และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 
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2) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป แตไม

เกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป 

แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)  1. ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2)  

2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 

(ครุภัณฑ)                                       ระบบ PSRU-GFMIS 

2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 

(ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา)  
                                                       ระบบ PSRU-GFMIS 

3. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้ง

ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติ                                                 ระบบ e-GP 

3. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้ง

ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติ                                                 ระบบ e-GP 

4. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา - 

5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จาง

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ                                          ระบบ PSRU-GFMIS 

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จาง

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ                                          ระบบ PSRU-GFMIS 

6. จัดทําใบส่ังซ้ือ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ใบส่ัง

ซ้ือจากระบบ PSRU-GFMIS สําหรับเงินงบประมาณ

แผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS 

ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท  

                                                                     ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS 

5. จัดทําใบส่ังซ้ือ/จาง ในระบบ e-GP โดยใชเลขที่ใบส่ัง

ซ้ือจากระบบ PSRU-GFMIS สําหรับเงินงบประมาณ

แผนดิน พรอมออกใบ บส.01 จากระบบ PSRU-GFMIS 

ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท  

                                                                     ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS 
7. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่

ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ 

6. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่

ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ 

8. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ       ระบบ PSRU-GFMIS 7. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ       ระบบ PSRU-GFMIS 

9. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย

ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

8. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย

ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

10. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ

หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุ

กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

9. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ

หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุ

กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

11. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ

สงฎีกา                                          ระบบ PSRU-GFMIS 

10. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ

สงฎีกา                                          ระบบ PSRU-GFMIS 

12. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสาร

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน

การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 

11. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสาร

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน

การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 
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จากตาราง 2 พบวา ผลเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 

5,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS จาก

ข้ันตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ข้ันตอน และ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 11 ข้ันตอน ซึ่งเปนการลดข้ันตอนของ

กระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไป

ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) 

และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 

 

3) การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป แต

ไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึน

ไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2) 1. ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง ยกเวนมาตรา 11(2) 

2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2 

(ครุภัณฑ)                                       ระบบ PSRU-GFMIS 

2. บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) / แบบ งพด.2 

(ครุภัณฑ) ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา) 
                                                  ระบบ PSRU-GFMIS 

3. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้ง

ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัต ิ                                                                                    ระบบ e-GP 

3. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้ง

ผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัต ิ                                                                                    ระบบ e-GP 

4. ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา - 

5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จาง

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ                        ระบบ PSRU-GFMIS 

4. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จาง

เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ                        ระบบ PSRU-GFMIS 

6. จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่

สัญญาซ้ือ/จาง ที่งานพัสดุกลาง 

5. จัดทําหนังสือแจงใหเขามาทําสัญญา โดยขอเลขที่

สัญญาซ้ือ/จาง ที่งานพัสดุกลาง 

7. จัดทําสัญญา พรอมเอกสารแนบทาย จํานวน 2 

ฉบับสําหรับเงินงบประมาณแผนดิน พรอมออกใบ บส.

01 จากระบบ PSRU-GFMIS ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนาม

พรอมประทับตราสําคัญบริษัท ตอหนาพยาน 2 ทาน 
                                                                   ระบบ e-GP และระบบ PSRU-GFMIS  

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  

8. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่

ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ 

7. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่

ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ 

9. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ            ระบบ PSRU-GFMIS 8. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ            ระบบ PSRU-GFMIS 
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาทข้ึน

ไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS (ตอ) 

10. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย

ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

9. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดย

ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

11. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ

หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุ

กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

10. วัสดุ : ลงทะเบียนควบคุมวัสดุในสมุดทะเบียนของ

หนวยงานโดยจําแนกตามหมวดวัสดุ และตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

ครุภัณฑ : สงเอกสารจัดการจัดซ้ือจัดจางที่งานพัสดุ

กลาง เพื่อดําเนินการลงทะเบียนควบคุม พรอมออก

หมายเลขครุภัณฑ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

12. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ

สงฎีกา                                                                          ระบบ PSRU-GFMIS 

11. เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอ

สงฎีกา                                                                          ระบบ PSRU-GFMIS 

13. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสาร

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน

การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 

12. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสาร

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน

การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 

 

จากตาราง 3 พบวา ผลเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินต้ังแต 

100,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS จาก

ข้ันตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 13 ข้ันตอน และ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ข้ันตอน ซึ่งเปนการลดข้ันตอนของ

กระบวนการที่ 4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึก

ขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 

 

ตอนท่ี 2 สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากการสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ พบวา กระบวนการข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หนวยงานระดับคณะตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiS-

PSRU ต้ังแตข้ันตอนแรก คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึง

ข้ันตอนสุดทายที่ตองดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสง

ฎีกา แตหากหนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาท (หาพันบาท) ข้ึนไป แตไม

เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) และ การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินต้ังแต 100,000 บาท (หน่ึงแสน

บาท) ข้ึนไป แตไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาท) หนวยงานจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
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ระบ บการจัดซื้ อจัดจ างภาครัฐ  Thai Government Procurement e-GP ผ านท างเว็บ ไซต 

www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และตองดําเนินการผานระบบการบริหาร

งบประมาณ Management Information System Pibulsongkram Rajabhat University iMiS-

PSRU ทางผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของ

กรมบัญชีกลาง ข้ันตอนการเบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะห

สภาพปญหาและกระบวนการในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลงัสญัจร ปงบประมาณ 

2561 ผลการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปการดําเนินการของคณะฯ ได ดังน้ี 

 

แผนภาพ 9 กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพ 9 พบวา สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการ

เบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เริ่มดําเนินการข้ึนตอนแรก คือ บันทึกขอมูล

1. ผูตองการใชพัสดุ กรอกขอมูลความตองการ (สํารวจราคา ณ ปจจุบัน) 

2. จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ 

จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

4. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ

5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จัดทําใบส่ังซ้ือ/จาง ในระบบ ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตรา 

3. จัดทําคําส่ังแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ และแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

6. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ พรอม 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสด ุและลงทะเบียนคุมวัสดุของหนวยงานจําแนกตามหมวดวัสดุ 

8. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน

การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 

7. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา 
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ตามแบบ งพด.1(วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึงข้ันตอนสุดทายที่ตองดําเนินการในระบบ คือ ใบ

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา รวบรวมเอกสาร สําเนาเก็บไว และนําสงตัว

จริงเพื่อดําเนินการต้ังเบิก มีข้ึนตอนการดําเนินงานทั้งสิ้น 8 ข้ันตอน และนําไปใชในการดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

ตอนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ 

ผลการประเมินความถึงพอใจของผูเกี่ยวของตอกระบวนการเบิกจายงบประมาณ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได ดังน้ี 

 

ตาราง 4 ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบรกิาร ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ขอ ประเด็นคําถาม 

ความพึงพอใจ(รอยละ) 

คาเฉล่ีย 
ระดับความ

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

1. มีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

0 50 50 0 0 3.50 ปานกลาง 

2. ความรูในกฎระเบียบ/การตอบ

คําถาม/การแกไขปญหาของผู

ใหบริการ 

0 33.30 50 16.70 0 3.17 ปานกลาง 

3.  ระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว 

เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ 

16.70 66.70 16.70 0 0 4.00 มาก 

4. การกําหนดขั้นตอนการเบิกจาย

และวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน 

0 83.30 16.70 0 0 3.83 มาก 

5 ส่ิงอํานวยความสะดวกดาน

เอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/

ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

0 16.70 66.70 16.70 0 3.00 ปานกลาง 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 3.50 ปานกลาง 

 

สิ่งท่ีตองการใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา 

ระยะเวลาในการจัดซื้อจดัจางไมแนนอน บางครั้งนานหรือเร็วไมสามารถกําหนดราคาหรอืยืน

ราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผดิชอบควรตองมกีารแจงหรือประสานผูที่ทําการจดัซือ้

จัดจาง เน่ืองจากบางเรื่องตองเรงดวนแตไมไดรับการประสานหรือรูเรื่องเมื่อตองเขาสํานักงานที่มี

เอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจงระบบหรือข้ันตอนการดําเนินงานใหชัดเจน 
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จากตาราง 4 พบวา ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูใชบริการมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.50 ระดับ ปานกลาง ดาน 

ความรูในกฎระเบียบ/การตอบคําถาม/การแกไขปญหาของผูใหบริการ ผูใชบริการมีความรู 3.17 

ระดับ ปานกลาง ดานระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ผูใชบริการ

มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานการกําหนดข้ันตอนการเบิกจายและวิธี

ปฏิบัติ ที่ชัดเจน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยางข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.00 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอกระ

บวบการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ เฉลี่ย 3.50 ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง และสิ่งที่ตองการ

ใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา คือ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนานหรือเร็วไม

สามารถกําหนดราคาหรือยืนราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควรตองมีการแจง

หรือประสานผูที่ทําการจดัซื้อจดัจาง เน่ืองจากบางเรือ่งตองเรงดวนแตไมไดรับการประสานหรือรูเรื่อง

เมื่อตองเขาสํานักงานที่มเีอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจงระบบหรือข้ันตอนการ

ดําเนินงานใหชัดเจน 

 

  



32 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห มีวัตถุประสงค เพื่อ วิเคราะห

และเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 เพื่อสังเคราะหกระบวนการเบิกจาย

งบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อประเมินความพึงพอใจ

ตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ บุคลการที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย

งบประมาณ เชน คณบดี หัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่การเงนิ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ทําใหคณะฯ 

ลดระยะเวลาหรือกระบวนการในการเบิกจายงบประมาณใหมีความรวดเร็ว ทําใหบุคลากร คูคาของ

คณะฯ ไดรับเงินเร็วข้ึน 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 ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 

จากการวิเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนกระบวนการเบิกจายที่ใชในหนวยงานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยผานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาข้ึน คือ ระบบการ

บริหารงบประมาณ หรือ iMiS-PSRU และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 299/2561 

เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่มีตําแหนงเทียบเทาคณะ และ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดานอนุมัติจัดซื้อ จัดจาง การจาย

คาตอบแทน และงานพัสดุ (3) โดยการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทีม่ีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

(หาแสนบาท) การจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) 

ทั้ ง น้ีไมรวมสิ่ งปลูกสราง สามารถสรุป ข้ันตอนกระบวนการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางตาม
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่หนวยงานที่หนวยงาน

ระดับคณะดําเนินการได จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ได 3 แบบ พรอมทั้งเปรียบเทียบกระบวนการ

และปญหาในการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณ

สรุปได ดังน้ี  

1) การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิน

ต้ังแต 1 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 4,999 บาท ดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS จากข้ันตอนการ

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 10 ข้ันตอน และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 9 ข้ันตอน ซึ่งเปนการลดข้ันตอนของ

กระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไป

ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) 

และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 

2) การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิน

ต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 100,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 

จากข้ันตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ข้ันตอน 

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 11 ข้ันตอน ซึ่งเปนการลดข้ันตอน

ของกระบวนการที่ 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไป

ดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) 

และประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา 

3) การวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิน

ต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 500,000 บาท ดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 

จากข้ันตอนการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 13 ข้ันตอน 

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งหมด 12 ข้ันตอน ซึ่งเปนการลดข้ันตอน

ของกระบวนการที่ 4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําไปดําเนินการพรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ 

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

ตอนท่ี 2 สังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากการสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ พบวา กระบวนการข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนวยงานระดับคณะ

ตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiS-PSRU ต้ังแตข้ันตอน

แรก คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ) แบบ งพด.2(ครุภัณฑ) จนถึงข้ันตอนสุดทายที่ตอง

ดําเนินการในระบบ คือ ใบเบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญรับเงิน/ใบขอสงฎีกา แตหากหนวยงาน

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาท (หาพันบาท) ข้ึนไป แตไมเกิน 100,000 บาท 
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(หน่ึงแสนบาท) และ การจัดซื้อจัดจางที่มวีงเงนิต้ังแต 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) ข้ึนไป แตไมเกิน 

500,000 บาท (หาแสนบาท) หนวยงานจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐ Thai Government Procurement e-GP ผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

ของกรมบัญ ชีกลาง และตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ Management 

Information System Pibulsongkram Rajabhat University iMiS-PSRU ทางผูวิจัยไดดําเนินการ

สังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของกรมบัญชีกลาง ข้ันตอนการ

เบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะหสภาพปญหาและกระบวนการ

ในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลังสญัจร ปงบประมาณ 2561 ผลการเปรียบเทียบการ

จัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปการ

ดําเนินการของคณะฯ ได 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) ผูตองการใชพัสดุ กรอกขอมลูความตองการ (สํารวจราคา ณ ปจจุบัน) 

2) จัดทําบันทกึขอความขอแตงต้ังผูกําหนดคุณลกัษณะฯ จดัทําบันทึกขอความขอ

แตงต้ังเจาหนาทีจ่ัดทําราคากลาง เสนอผูมอีํานาจอนุมัติ 

3) จัดทําคําสั่งแตงต้ังผูกําหนดคุณลกัษณะฯ และแตงต้ังเจาหนาที่จัดทําราคากลาง 

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

4) จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง พรอมคําสัง่แตงต้ังผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ

ตรวจรบัเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

5) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรณีวงเงิน 5,000 บาทข้ึนไป จัดทําใบสั่งซือ้/จาง ในระบบ ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตรา 

6) เมื่อผูคา/ผูรบัจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทํา

การตรวจรับ พรอมจัดทําใบตรวจรับพสัดุ/ใบเบิกพัสดุ และลงทะเบียนคุมวัสดุของหนวยงานจําแนก

ตามหมวดวัสดุ 

7) รายงานผลการตรวจพสัดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พสัดุ 

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบกิเงิน / ใบขอสงฎีกา 

8) รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสง

เอกสารตัวจริงทีง่านการเงินเพื่อทําการต้ังเบิก 

ตอนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ 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 ดานระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานการกําหนดข้ันตอนการเบิกจาย
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และวิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยางข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจเฉลี่ย 3.00 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูใชบริการมีความพึง

พอใจตอกระบวบการเบิกจายงบประมาณของคณะฯ เฉลี่ย 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง และ

สิ่งที่ตองการใหหนวยงานดําเนินการพัฒนา คือ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนาน

หรือเร็วไมสามารถกําหนดราคาหรือยืนราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควร

ตองมีการแจงหรือประสานผูที่ทําการจัดซื้อจัดจาง เน่ืองจากบางเรื่องตองเรงดวนแตไมไดรับการ

ประสานหรือรูเรื่องเมื่อตองเขาสํานักงานที่มีเอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจง

ระบบหรือข้ันตอนการดําเนินงานใหชัดเจน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอแลวขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบได คือ  

การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มีข้ันตอนการเบิกจาย ทั้ง 2 ระบบ คือ ดําเนินการในระบบ e-GP และตองดําเนินการในระบบการ

บริหารงบประมาณ หรือ iMiS-PSRU ที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาข้ึน และคณะฯ สามารถดําเนินการ 

ตามคําสั่งที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี คือ การจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่จําแนกตาม

วงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ สามารถวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ประจําปงบประมาณดังน้ี 1.การจัดซื้อ

จัดจางวงเงินต้ังแต 1 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 4,999 บาท มีข้ันตอนดําเนินการในระบบ PSRU-GFMIS 

ทั้งหมด 10 ข้ันตอน 2. การจัดซื่อจัดจางที่มีวงเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 100,000 บาท 

มีข้ันตอนดําเนินการในระบบ e-GP และ PSRU-GFMIS 12 ข้ันตอน 3. การจัดซื่อจัดจางที่มีวงเงิน

ต้ังแต 100,000 บาทข้ึนไป แตไมเกิน 500,000 บาท มี ข้ันตอนดําเนินการในระบบ e-GP และ 

PSRU-GFMIS ทั้งหมด 13 ข้ันตอน ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดซื่อจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ทั้ง 3 แบบ มีการลดข้ันตอนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหมือนกัน 

คือ ลดขั้นตอนของกระบวนการท่ี 4 ประสานผูคา/ผูรับจาง ใหมาเสนอราคา นําไปดําเนินการ

พรอมกับกระบวนการที่ 1 คือ บันทึกขอมูลตามแบบ งพด.1(วัสดุ)/แบบ งพด.2 (ครุภัณฑ) และ

ประสานผูคา/ผูรับจางใหมาเสนอราคา แตกระบวนการดําเนินการทั้งหมด ยังตองดําเนินการผาน

ระบบสารสนเทศ ผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และตอง

ดํ า เ นิ น ก า ร ผ า น ร ะ บ บ ก าร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม าณ  Management Information System 

Pibulsongkram Rajabhat University iMiS-PSRU ทั้งน้ีจะเห็นไดวา การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ดังกลาว หนวยงานตองดําเนินการ ทั้ง 2 ระบบ ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง มีข้ันตอนและใช

ระยะเวลาในการเบิกจายงบประมาณที่ใชระยะเวลานาน 
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ผลการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของกรมบัญชีกลาง 

ข้ันตอนการเบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะหสภาพปญหาและ

กระบวนการในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลังสัญจร ปงบประมาณ 2561 ผลการ

เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สามารถสรุปการดําเนินการของคณะฯ ได 8 ข้ันตอน จะเห็นไดวา จากการดําเนินการดังกลาว เมื่อนํา

ปญหาและกระบวนการดําเนินการมาวิเคราะหสภาพปญหาเพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาการในการ

ดําเนินการ สามารถลดข้ึนตอนวิธีการดําเนินการ ทั้ง 3 แบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ 10 , 12 และ 

13 ข้ันตอน ตามลําดับ สามารถลดข้ันตอนการดําเนินการเหลือ 8 ข้ันตอน ทําใหสามารถดําเนินการ

เบิกจายไดรวดเร็วย่ิงข้ึน ลดระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อใหกระบวนการเบิกจายงบประมาณ

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนประโยชนสูงสุดของ

หนวยงานราชการถึงอยางไรก็ตาม คณะฯ ตองคํานึงถึงหลักการจัดซื้อจัดจาง ดังตอไปน้ี 

1) คุมคา มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานและมีราคาเหมาะสม 

2) โปรงใส เปดเผยขอมูลเปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอตอการย่ืน

ขอเสนอ 

3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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 การแบงซื้อแบงจางโดยลดวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจางในครั้งเดียวกนัเพื่อใหวิธีการซื้อ หรือ

การจางหรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได กรณีใดจะเปนการแบงซื้อหรือ

แบงจางใหพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการซือ้หรอืจางครั้งน้ันและความคุมคาของทางราชการเปนสาํคัญ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ ตอ กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจตอ พรบ.จัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูใชบริการมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.50 ระดับ ปานกลาง ดาน ความรู

ในกฎระเบียบ/การตอบคําถาม/การแกไขปญหาของผูใหบริการ ผูใชบริการมคีวามรูเฉลี่ย 3.17 ระดับ 
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ปานกลาง ดานระยะเวลาใหบริการมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ ผูใชบริการมีความ

พึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานการกําหนดข้ันตอนการเบิกจายและวิธีปฏิบัติ ที่

ชัดเจน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 ระดับความพึงพอใจ มาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานเอกสาร/แบบฟอรมตาง ๆ/ตัวอยางข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.00 

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอกระบวบการ

เบิกจายงบประมาณของคณะฯ เฉลี่ย 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง และสิ่งที่ตองการให

หนวยงานดําเนินการพัฒนา ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางไมแนนอน บางครั้งนานหรือเร็วไมสามารถ

กําหนดราคาหรือยืนราคาไดทําใหตองแกไขบอยครั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบควรตองมีการแจงหรือ

ประสานผูที่ทําการจัดซื้อจัดจาง เน่ืองจากบางเรื่องตองเรงดวนแตไมไดรับการประสานหรือรูเรื่องเมื่อ

ตองเขาสํานักงานที่มีเอกสารวางอยูในเมลบอกซจะไมทันเวลา และควรแจงระบบหรือข้ันตอนการ

ดําเนินงานใหชัดเจน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การดําเนินการดังกลาวเปนการเบิกจายงบประมาณ ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปแรกที่ประกาศใช 

และระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯ ก็มีการใชระบบเปนปแรกเชนกัน ทําให

ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการเรียนรูและสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการดังกลาว เพิ่มข้ึน แต

อยางไรก็ตาม ผูบริหารหนวยงานระดับคณะฯ ไดใหนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการ ถือปฏิบัติ

และใหดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และของรัฐบาล ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

มาตรการเรงตัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 2560 : 1-5) 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย ครั้งน้ีแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลงานวิจัยที่พบไปใชประโยชน และการทําวิจัยครั้งตอไป 

1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ การเบกิจายงบประมาณ เพื่อให

ทางผูรับผิดชอบแตละหนวยงาน หรือผูทีเ่กี่ยวของ ไดทราบถึงแนวปฏิบัติการเบิกจายและข้ันตอนการ

เบิกจายงบประมาณ 

2) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการทําวิจัยเกี่ยวของกบัการพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ควรมีการศึกษา การพฒันาปรับปรงุระบบการเบิกจายงบประมาณ iMiS-PSRU 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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- บันทึกขอความขอความอนุเคราะหตรวจสอบกระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

- ตัวอยาง  “กระบวนการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” 

- แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบรกิาร ตอ กระบวนการเบกิจายงบประมาณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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 บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ท่ี   คทก.พิเศษ /๒๕๖๒ วันท่ี      

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจสอบ กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร 
 

เรียน  

 

ดวยผม นายอดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดจัดทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเบิกจายงบประมาณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561” ซึ่งมีวัตถุประสง 3 ประการ 

คือ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกระบวนการและปญหาในการเบิกจายงบประมาณคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 เพื่อสังเคราะห

กระบวนการเบิกจายงบประมาณและนําไปปรับใชกับการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบเบิกจายงบประมาณ จึงขอความกรุณาทานตรวจสอบตรวจสอบ

กระบวนการเบิกจายงบประมาณคณะฯ วามีความสอดคลองกับการเบิกจายกับระเบียบของ

กรมบัญชีกลางหรือไม อยางไร  

กรณีที่ทานมีขอเสนอแนะกรุณาเขียนเพื่อเติมในชองขอเสนอแนะหรือในข้ันตอน

กระบวนการ 

ในการน้ีขอกราบของพระคุณทานเปนอยางสงู ที่กรุณาใหความอนุเคราะห 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

 

 

(นายอดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย) 

  รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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(ราง) 

 

กระบวนการจัดซื่อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จากการสังเคราะหกระบวนการเบิกจายงบประมาณประจําป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จําแนกตามวงเงินงบประมาณ ทั้ง 3 แบบ พบวา กระบวนการข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

โดยวิธีการเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หนวยงานระดับคณะตองดําเนินการผานระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย หรือ iMiS-

PSRU ทางผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทั้งกระบวนการของ

กรมบัญชีกลาง ข้ันตอนการเบิกจายผานระบบการบริหารงบประมาณ iMiS-PSRU พรอมวิเคราะห

สภาพปญหาและกระบวนการในการการดําเนินการ ในกิจกรรมโครงการกองคลงัสญัจร ปงบประมาณ 

2561 ผลการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปการดําเนินการของคณะฯ ได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ถูกตองตามกระบวนการเบกิจายของทางรายการ 

  ตองแกไข ไดแก............................................................................................................................. 

1. ผูตองการใชพัสดุ กรอกขอมูลความตองการ (สํารวจราคา ณ ปจจุบัน) 

2. จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ 

จัดทําบันทึกขอความขอแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

4. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมคําส่ังแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจ

5. จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ้ือ/จางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จัดทําใบส่ังซ้ือ/จาง ในระบบ ใหผูคา/ผูรับจาง ลงนามพรอมประทับตรา 

3. จัดทําคําส่ังแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะฯ และแตงตั้งเจาหนาที่จัดทําราคากลาง เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

6. เม่ือผูคา/ผูรับจาง ทําการสงมอบพัสดุเจาหนาที่ประสานผูตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจรับ พรอม 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ และลงทะเบียนคุมวัสดุของหนวยงานจําแนกตามหมวดวัสดุ 

8. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ สําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน กอนสงเอกสารตัวจริงที่งาน

การเงินเพื่อทําการตั้งเบิก 

7. รายงานผลการตรวจพัสดุตอผูมีอํานาจทราบโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

เบิกเงิน (กง.1) ใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน / ใบขอสงฎีกา 
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ประวัตผิูวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หัวหนาโครงการ 

ชื่อ - นามสกุล   :  นายอดิศักด์ิ แกวกองทรัพย 

ตําแหนงปจจุบัน  : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี 

สังกัด คณะ  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการประยุกต)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)  

สถาบันราชภัฏพิบลูสงคราม จงัหวัดพิษณุโลก 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัยผลงานการวิจัย 

การวิเคราะหผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 

รายงานการวิเคราะห การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายงานการวิเคราะห การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ที่มีตอการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รายงานการวิเคราะห การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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