
หนวยงานสถานีพัฒนาท่ีดินยะลา 

องคความรูเร่ือง นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับตน 

 

เสนอโดย (ระบุช่ือคณะผูรวมจัดทำ) นายเรวัตร อินเดีย ตำแหนง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  

สรุปสาระสำคญั      

หัวขอวิชา “บทบาทหนาท่ีนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับตน (นบต.) รุนท่ี 47”  
บรรยายพิเศษโดย นายสาราญ สาราบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
1. วิสัยทัศนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งค่ัง ทรัพยากรเกษตรย่ังยืน 
 

2. พันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหมีความมั่นคง 
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
3. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพตลอดหวงโซอุปทานใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด และสงเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนามาใชประโยชน 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรอยาง

สมดุลและย่ังยืน 
 
3. อำนาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การปาไม การจัดหาแหลงน้ำ และ
พัฒนาระบบการชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้ง
กระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของ
กระทรวงเกษตรหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมท่ี 3 
(สรุปองคความรูของหนวยงาน) 



 
4. ความเชื่อมโยงของนโยบายสำคัญกับภารกิจของระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 
 
5. หลักการและเปาหมายการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายในป 2565 
 

 
 
 
 



หัวขอวิชา “การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” บรรยายโดย นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 

 
1. ความหมายตาม พรบ. 

1.1 การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

1.2 พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรอื
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

1.3 สินคา หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยูในสินคาน้ันดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคาน้ัน 

1.4 งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทำของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจาง
ลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 
งานจางที่ปรึกษา งานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

1.5 งานกอสราง หมายความวา งานกอสรางอาคาร  งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสราง
อื่นใดและการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางน้ันดวย แตมูลคาของ
งานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางน้ัน 

1.6 อาคาร หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทำการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสราง
อื่น ๆ ซึ่งสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสำหรับอาคารน้ัน ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน 
ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่อง
เรือน 

1.7 สาธารณูปโภค หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ำ การขนสงทางทอ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

1.8 งานจางที่ปรึกษา หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูให
คำปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือดาน
อื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 

1.9 งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบรกิารจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่ออออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

1.10 การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 

 
 
 
 
 
 



2. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจางประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป 

• วิธีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง (ม.11)  
1. ตองทำ “แผนการจัดซื้อจัดจางประจำป” 
2. ประกาศในระบบ e-gp และหนวยงานของรัฐ 
3. ปดประกาศโดยเปดเผย 
***หลักเกณฑ วิธีการ รายละเอียด และการเปลี่ยนแปลงแผน ใหเปนไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรี

กำหนด 

• กรณียกเวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง (ม.11)  
1. การซือ้หรอืจางโดยวิธีคัดเลือก 

- กรณีจำเปนเรงดวนตาม ม.56(1)(ค) 
- กรณีพสัดุทีใชในราชการลับตาม ม.56(1)(ฉ) 

2. การซือ้หรอืจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข) 
- กรณีจำเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินตาม ม.56(ข)(ง) 
- กรณีเปนพสัดุที่จะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ) 

3. งานจางทีป่รกึษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- กรณีที่มีวงเงินคาจางตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข) 
- กรณีจำเปนเรงดวนหรอืเกี่ยวกบัความมั่นคงของชาติตาม ม.70(3)(ฉ) 

4. งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- กรณีที่มีความจำเปนเรงดวนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตาม ม.82(3) 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจาง  
• (ระเบยีบบฯ ขอ 22) อยางนอยตองมีรายการ ดังน้ี 

1. เหตุผลและความจำเปนทีต่องซื้อหรือจาง 

2. ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงาน
กอสรางที่จะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 
4. วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวให ระบุวงเงิน ที่

ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งน้ัน 
5. กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ันหรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 
6. วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีน้ัน 
7. หลกัเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
8. ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ที่จำเปนในการซื้อหรือจาง การ

ออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสอืเชิญชวน 

• (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 22 วรรคสอง) กรณีไมอาจทำรายงานตามปกติได ไดแก 
1. การซื้อหรือจางกรณีจำเปนเรงดวนอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ ทีไมอาจคาดหมายไดตาม

มาตรา 56 วรรคหน่ึง (1)(ค) 
2. หรือกรณีมีความจำเปนตองใชพัสดุน้ันโดยฉุกเฉินตามความในมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2)(ง) 



3. หรือกรณีการซื้อหรือจางที่มีวงเงินเล็กนอยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง ซึง่ไมอาจทำรายงานตามปกติได 

วิธีปฏิบัติ กฎกระทรวง กำาหนดวงเงินเล็กนอย ไดแก วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ให
เจาหนาที่ หรือผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันจะทำรายงาน ตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการที่เห็นวา
จำเปนก็ได 

• วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม เกิน 5 แสนบาท ประกอบระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ขอ 79 วรรคสอง 

ขอยกเวน  
1. กรณีจำเปนเรงดวน 

2. ไมไดคาดหมายไวกอน 

3. ดำเนินการตามปกติไมทัน 

วิธีการ 

1. เจาหนาที่ หรือ ผูรับผิดชอบดำเนินการไปกอน 

2. รายงานขอความเห็นชอบหวัหนาหนวยงานของรฐั 

3. เมื่อ ไดรับความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ 

• การจัดทำราคากลาง 

- ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูย่ืนขอเสนอไดย่ืน

เสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) กรณีที่มีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน  
2) กรณีไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ (3) ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3)  
3) กรณีที่ไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6) 
4) ทั้งน้ีจะใชราคาใดใหคำนึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสำคัญ 
 
 
 
 



• การประกาศราคากลาง (พ.ร.บ. มาตรา 63) 
1. ใหประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 

2. ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3. ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

• การแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ 

1. การแตงต้ังผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง (มาตรา 61) 
- ผูมีอำนาจจะแตงต้ังคณะกรรมการ หรือ เจาหนาที่คนใดคนหน่ึงก็ได 
- องคประกอบและองคประชุมของคณะกรรมการ และหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางให

เปนไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีกำหนด 

- คาตอบแทน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

2. การแตงต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจาง 

- ระเบียบฯ ขอ 25 การซื้ อหรือจางแตละครั้ ง ใหหั วหนาหนวยงานของรัฐ แต งต้ั ง 
“คณะกรรมการซื้อหรือจาง” เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ีพรอมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

(4) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- การรายงานผลของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางแตละคณะรายงานผลการ
พิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถามีเหตุที่ทำใหการรายงานลาชา ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาใหตามความจำเปน 

- องคประกอบของคณะกรรมการ  
(1) ขอ 26 คณะกรรมการตามขอ 25 แตงต้ังจาก ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงาน

ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่น โดย
ใหคำนึงถึง ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนสำคัญ แตละคณะประกอบดวย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน 

(2) ในกรณีจำเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงต้ังบุคคลอื่นรวมเปน
กรรมการดวยก็ได โดยจำนวนกรรมการที่เปนบุคคลอื่นจะตองไมมากกวาจำนวนกรรมการตามวรรคหน่ึง 

(3) คุณสมบั ติของคณะกรรมการที่จะแตงต้ังทุกคณะ ควรแตงต้ังผูชำนาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ หรือจางน้ันๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

- การมีสวนไดเสียของคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ขอ 27 ขอ 107 และขอ 143)  
(1) ประธานกรรมการและกรรมการจัดซื้อจัดจางในการซื้อหรือจางครั้งน้ัน จะตองไมเปนผูมี

สวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา 

(2) การมีสวนไดเสียในเรื่องซึ่งทีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการ ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(3) หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาใน
การซื้อหรือจางครั้งน้ัน ใหประธานหรือกรรมการผูน้ันลาออกจากการเปนประธานหรือกรรมการ ใน
คณะกรรมการที่ตนที่ไดรับการแตงต้ังน้ัน และใหหัวหนาหนวยงานของรฐัแตงต้ังผูอื่น เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน 



- การมีสวนไดเสียในเรื่องทีประชุม (พ.ร.บ. มาตรา 13) (ระเบียบฯ ขอ 27 วรรคสาม) ให
เปนไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13  

(1) เปนคูกรณีเอง 

(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณีเอง 

(3) เปนญาติของคูกรณีเอง คือ บุพการี หรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนลูกพี่ลูกนอง
นับไดเพียงภายใน 3 ช้ัน หรือเปนญาติเกี่ยวพันกันทางแตงงานนับไดเพียง 2 ช้ัน 

(4) เปนหรือเคยเปน ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูพิทักษ/ผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ีหรือนายจางของคูกรณี 

(6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการจัดซื้อจัดจางแตละวิธี 
• การซื้อหรือจาง 

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กำหนดเขาย่ืนขอเสนอ (ม.55(1)) 

- วิธีคัดเลือก เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 3 
รายใหเขาย่ืนขอเสนอ เวนแต มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดนอยกวา 3 ราย (ม.55(2)) 

- วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดรายใด
รายหน่ึง ใหเขาย่ืน ขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง (ม.55(3)) 

ขั้นตอนท่ี 4 เสนอผูมีอำนาจอนุมัติ สั่งซื้อหรือสัง่จางพัสดุ 
• ผูมีอำนาจสั่งซื้ออหรือสั่งจาง (มาตรา 15) ผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางพัสดุโดยวิธีใด ตาม

พระราชบัญญัติน้ีจะเปนผูดำรงตำแหนงใด และภายในวงเงินเทาใดใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

• ระเบยีบฯ ที่ รมต.กำหนด มีรายละเอียดดังน้ี 

ระเบียบท่ี รมต. 
กำหนด 

วิธีการ ผูมีอำนาจสั่งซื้ออหรือสั่งจาง 

ขอ 84 85 และ 86 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
- หัวหนาหนวยงานของรฐั ไมเกิน 200 ลานบาท 
- ผูมีอำานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน เกิน 200 ลาน

บาท 
วิธีคัดเลือก - หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน 100 ลานบาท 

- ผูมีอำานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน เกิน 100 ลาน
บาท 

วิธีเฉพาะเจาะจง - หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน 50 ลานบาท 
- ผูมีอำานาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน เกิน 50 ลานบาท 

ขอ 87 ผูมีอำนาจเหนือช้ันข้ึนไปอีกหน่ึงช้ันใหเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี 
ขอ 88 รัฐวิสาหกิจใด จะกำหนดแตกตาง ใหเสนอขอความเห็นชอบตอ คกก.วินิจฉัยเมื่อ 

ไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงาน สตง.ทราบดวย 

 

 



• ประเภทของผูมีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน 

1. ราชการสวนกลางที่มีฐานะเทียบเทากรม ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง แลวแตกรณี 

2. ราชการสวนภูมิภาค ปลัดกระทรวงตนสังกัดของหนวยงานของรัฐ

เจาของงบประมาณ 

3. ราชการสวนทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัด 

4. รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

5. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภามหาวิทยาลัย 

6. สวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตร ีสำนักเลขาธิการวุฒิสภา สำนักเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร 

หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันเปนผูใชอำนาจเหนือ

ข้ึนไปหน่ึงช้ัน 

7. กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไวตาม (1) – (6) ผูบังคับบญัชา ผูกำกับดูแล หรอืผูควบคุมช้ันเหนือ

ข้ึนไปหน่ึงช้ัน แลวแตกรณี 

8. กรณีไมมผีูบังคับบญัชา ผูกำกับดูแล หรอืผูควบคุม ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันเปนผูใชอำนาจ

เหนือข้ึน ไปหน่ึงช้ันเอง 

 

ขั้นตอนท่ี 5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง (ม.66 วรรคหนึ่ง, ม.77, ม.91) 
• ใหประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน 

- ในระบบเครือขายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 

- ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ 

ขั้นตอนท่ี 6 การอุทธรณ (พ.ร.บ. หมวด 14 และมาตรา 114 - 119) 
• ผูซึ่งไดย่ืน ขอเสนอมีสิทธิอุทธรณกรณีที่เห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑ

และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ีเปนเหตุใหตนไมไดรับการคัดเลือก (ม.114) 
• ขอหามอุทธรณ (ม.115)  

1. การเลือกใชวิธี / เกณฑการพิจารณาผล 

2. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางตามมาตรา 67 

3. การละเวนการอางถึง พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. 
4. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

• กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560 

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 115 (4) แหง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางฯ 

- ผูซึ่งไดย่ืนขอเสนอเพือ่ทำการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐไมมีสิทธิอุทธรณในเรื่องดังตอไปน้ี 
(1) คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นทีเ่ขารวมการจดัซื้อจัดจางครั้งน้ัน โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 



(2) กรณีที่หนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกอนจะทำการจัดซื้อจัดจาง หากปรากฏวาผูประกอบการซึ่งเปนผู
ย่ืนขอเสนอในการจัดซื้อจัดจางในครั้งน้ัน มิไดวิจารณหรือเสนอแนะรางขอบเขตของงาน ฯ ผูย่ืนขอเสนอ
รายน้ันจะอุทธรณในเรื่องขอบเขตของงาน ฯ มิได 

• การย่ืนอุทธรณ 
- ทำเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูอุทธรณ ใชถอยคำสุภาพ และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปนเหตุ

แหงการอทุธรณใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐาน (ม.116)  
- ย่ืนตอหนวยงานของรัฐภายใน 7 วันทำการนับแตวันประกาศผลในระบบเครือขายสาระสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง (ม.117) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 7 การทำสัญญา (พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93 – 99 และระเบียบฯ หมวด 5 ขอ 161 - 
174) 

• การทำสัญญา 

- การลงนามในสัญญา 

1. เปนอำนาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

2. จะกระทำไดตอเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูอุทธรณตาม ม.117 หรือในกรณีที่มี
การอุทธรณแตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหดำเนินการตอไปได 

- กรณียกเวน 
เวนแต การจัดซื้อจัดจางที่มีความจำเปนเรงดวนตาม ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ

กรณีที่มีวงเงินเล็กนอยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง 
- การทำสัญญา (มาตรา 93) 

1. การทำสัญญาตองทำตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานอัยการสูงสุด 

2. จำเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางจากแบบที่กำหนด และไมทำใหหนวยงานของรัฐ
เสียเปรียบ ใหกระทำได เวนแตเห็นวาจะเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอใหสงสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
กอน 

3. ไมทำตามแบบและจำเปนตองทำใหม ใหสงสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตการ
ทำสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแลว 



4. จำเปนตองทำเปนภาษาตางประเทศ ใหทำเปนภาษาอังกฤษ และตองจัดทำสรุปสาระสำคัญ
เปนภาษาไทยเวนแตทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

- การทำขอตกลงเปนหนังสือ (มาตรา 96)  
1. การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก ตาม ม.56(1)(ค) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  

ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข) 
2. การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานภาครัฐ 
3. คูสัญญาสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำขอตกลง  
4. การเชา ซึง่ผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
5. กรณีอื่นที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
6. ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางวงเงินเล็กนอยจะไมทำขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน 

ก็ไดแตตองมีหลักฐานการจัดซื้อจัดจาง 
- การกำหนดคาปรับ (ขอ 162) การกำหนดคาปรับในอัตราเทาใด จำนวนเงินเทาใด ใหหัวหนา

หนวยงานของรัฐคำนึงถึงราคา/ระยะเวลาการใชงาน/ลักษณะพัสดุที่อาจสงผลกระทบตอการที่คูสัญญาจะ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ 

1. งานซื้อหรืองานจางทัว่ไป ใหกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01 - 
0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 

2. งานจางที่ตองการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกำหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ 0.01 - 0.10 ของราคาคาจางน้ัน แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท 

3. งานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร อัตรารอยละ 0.25 ของราคาคาจาง
น้ัน แตอาจกำหนดข้ันสูงสุดของการปรับไวก็ไดทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

4. งานจางที่ปรึกษา หากเห็นวา ถาไมกำหนดคาปรับจะเกิดความเสียหาย ใหกำหนดเปนรายวัน
ใหกำหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจำนวนเงินตายตัวระหวาง อัตรารอยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจาง
น้ัน 

- หลักประกันสัญญา (ขอ 167) ใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
1. เงินสด 
2. เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสัง่จาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ัน 

ชำระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทำการ 
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

โดยอาจเปนหนังสือค้ำประกนัอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได 
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6. กรณีเปนการย่ืนขอเสนอจากตางประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาติใหใชหนังสือค้ำ

ประกันของธนาคารในตางประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหนาหนวยงานของรัฐเช่ือถือเปนหลักประกัน
สัญญาไดอีกประเภทหน่ึง 

- การคืนหลักประกันใหแกผูย่ืนขอเสนอ คูสัญญา หรือผูคำประกัน (ขอ 170) ใหหนวยงานของรัฐ
คืนหลักประกันตามหลักเกณฑดังน้ี 



(1) หลักประกันการเสนอราคา 
1. ใหคืนใหแกผูย่ืนขอเสนอหรือผูคำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีห่ัวหนาหนวยงาน

ของรัฐไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการซื้อหรือจางเรียบรอยแลว 
2. เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึง่เสนอราคาต่ำสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อได

ทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
(2) หลักประกันสัญญา 

1. ใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ำประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

2. การจัดซื้อจัดจางที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ำประกันตามอัตราสวนของพัสดุซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับมอบไวแลว แตทั้งน้ีจะตองระบุไว
เปน เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาดวย 

(3) การคืนหนังสือค้ำประกัน กรณีที่ผู ย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญาไมมารับหลักประกันภายใน
กำหนดเวลา (ขอ 170) 

1. ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ำประกันใหแกผู ย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนโดยเร็ว 

2. พรอมกับแจงใหธนาคาร บริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ำประกันทราบ
ดวย 

3. สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใหคืนแกธนาคารผูออกหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(4) การแกไขสัญญา (มาตรา 97) สัญญาที่ลงนามแลว แกไขไมได เวนแต 
1. แกตามความเห็นสำนักงานอัยการสูงสุด 
2. จำเปน ไมทำใหเสียประโยชน 
3. เพื่อประโยชนแกหนวยงาน หรือประโยชนสาธารณะ 
4. กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง 
5. การแกไขสัญญาที่เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมเพียงพอใหสง

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
6. การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
7. หากจำเปนตองเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาการสงมอบหรือขยายเวลาใน

การทำงานใหตกลงไปพรอมกัน 
8. การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงินเปนผลใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

เปลี่ยนไป ตองใหผูน้ันอนุมัติดวย 
9. การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อลดวงเงิน ผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจางเดิมเปนผูอนุมัติ 

(5) การแกไขสัญญาหรือขอตกลง (ขอ 165) 
1. ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงน้ัน 
2. กอนแกไขสัญญาหรือขอตกลง หนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาเปรียบเทียบ 

2.1 คุณภาพของพัสดุ 
2.2 รายละเอียดของงาน 
2.3 ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขอตกลง กับพัสดุที่จะทำการแกไข 



3. ในกรณีที่เปนการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชำนาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนัhน 
แลวแตกรณีดวย 

4. เมื่อผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางแลวแตกรณี ไดอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลง
แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงที่ไดแกไขน้ัน 

ขั้นตอนท่ี 8 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100 – 105 และ
ระเบยีบฯ หมวด 6 ขอ 175 – 189) 

• การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100)  
- การดำเนินการตามสัญญา ใหผูมีอำนาจแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1. รับผิดชอบในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
2. การจัดซื้อจัดจางวงเงินเล็กนอย จะแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 

- การจัดซื้อจัดจางวงเงินเล็กนอย จะแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได ซึ่งไมใชผูที่
ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจางหรอืการบริหารพัสดุใหไดรับคาตอบแทน
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

- การงด ลดคาปรับ การขยายเวลา (มาตรา 102) 
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
2. เหตุสุดวิสัย 
3. เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
4. เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
5. ดุลพินิจของผูมีอำนาจ ที่จะพิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง หลักเกณฑ วิธีการ 

เปนไปตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีกำหนด 
- การแจงการเรียกคาปรบั การสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ (ขอ 181)  

กรณีที่สัญญาหรือขอตกลงไดครบกำหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดข้ึนใหหนวยงานของรัฐ
แจงปรับ 

1. แจงการเรียกคาปรับ ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวัน
ครบกำหนดสงมอบ 

2. เมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ ในขณะที่รับ
มอบพัสดุน้ันดวย 

- การบอกเลิกสัญญา (ม.103) 
1. เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 
2. เหตุอันเช่ือไดวาผูขายหรือผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดภายในเวลาที่กำหนด 
3. เหตุอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หรือ ในสัญญาหรือขอตกลง 
4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 
5. การตกลงเลิกสัญญา กระทำไดเฉพาะที่เปนประโยชนโดยตรงหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ

หรือเพื่อ แกไขขอเสียเปรียบในการปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง 
- การเบิกเลิกสัญญากรณีคาปรับจะเกิน 10 % (ขอ 183) 

1. นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏวา คูสัญญาไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไดและจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน 



2. หากจำนวนเงินคาปรับ “จะเกินรอยละสิบ” ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงานของรัฐ 
(1) พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 
(2) เวนแต คูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
(3) ใหพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จำเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวขอวิชา “การพัฒนากระบวนการปฏิบติัติงาน สูความเปนเลิศ” บรรยายโดย ดร.สุชาติ สังขเกษม 

• การทำงานเปนทีม 
1. ทำคนเดียวเกง ทำเปนทีมแย 
2. ชอบนำญาติมิตรเขามารวมงาน และวางตัวไมเปนกลาง 
3. ไมชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แตชอบแสดงความเห็นนอกหน้ำ 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแตขาดความตอเน่ือง 

• คุณลักษณะผูนำ 
1. มีความคดิกวางไกลมีทิศทาง Vision 
2. มีความคิดสรางสรรค Creativity 
3. กลา Courage 
4. พลงั Energy 
5. มีคุณธรรมสูง High Moral Integrity 
6. กอใหเกิดศรทัธา Ability to Motivate Other 
7. มีวินัยในตนเอง Self Discipline 
8. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง Change Agent 
9. ปรบัปรุงระบบงาน Project Orientation 

• หลักปรัชญาของผูนำ 
1. ทำใจวาง จิตวาง 
2. ใชสมอง 

2.1 ปรีชาญาณ (Intellect) 
2.2 วิจารณญาณ (Reasoning) 
2.3 สำนึกในเหตุผล (Rationality) 

3. ตัดสินใจโดยคำนึงถึงเรื่องที่กำลังพิจารณา บริบท จังหวะ เวลา โอกาส และความเสี่ยง มีสติ 
4. มองทิศทาง เปาหมาย 
5. เลือกคนเกง และดี 
6. จัดโครงสรางองคกร กระบวนการ เลือกคนใหเหมาะกับงาน โดยคำนึงถึงคาใชจาย ระยะเวลา 
งบประมาณ และการปฏิบัติใหบรรลุผล 
7. มอบและกระจายอำนาจ 
8. ติดตามงาน ประเมินผลโดยมุงเปาหมายประโยชนสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวขอวิชา “การบริหารระบบขาราชการในทศวรรษใหม” บรรยายโดย ดร.สุชาติ สังขเกษม 

• การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม 
1. การพัฒนาระบบราชการ 
2. การปฏิรูประบราชการ 

• Prime Minister’s Vision 
1. ใหประชาชนเปนศูนยกลาง (citizen-centered) และยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนหลกั  
2. คิดเชิงยุทธศาสตร มุงไปขางหนา (future-oriented) และ เปดมุมมองใหกวาง (outside-in 
approach) 
3. บริหารงานบนฐานขององคความรูและขอมูลสารสนเทศ  
4. ทำงานเชิงรุก กลาคิด กลาทา ทาทาย ไมติดยึดกับรูปแบบเดิม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ข้ึน 
5. ยึดหลักบูรณาการ ไรพรมแดนของหนวยงาน (boundary less) 
6. มีเปาหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จไดอยางชัดเจน 
7. เนนความรวดเร็ว เพื่อใหสามารถแขงขันได (economy of speed) 
8. เรียนรูอยางตอเน่ือง ปรับตัวใหทันโลกทันสมัย 
9. แสวงหาและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม 

• เปาประสงคหลักการบริหารราชการแผนดินแนวใหม (การพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน) 
1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีข้ึน 
2. ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม 
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานใหอยูระดับสูง 
4. พัฒนาระบบราชการใหเปนระบบเปด 

• หลักเกณฑการบริหารราชการแผนดินแนวใหม  
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
6. ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก/ตอบสนองความตองการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ 

• หลักเกณฑ/แนวทางการปฏิบัติ (การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน) 
1. กำหนดภารกิจตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
2. ปฏิบัติภารกิจโดยซื่อสัตย สุจริต ตรวจสอบได 
3. ศึกษาวิเคราะหผลดี ผลเสีย รับฟงความคิดเห็นกอนดำเนินการ 
4. รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน 
5. แกไขปญหาอุปสรรคการดำเนินงานโดยเร็ว 

• หลักเกณฑ/แนวทางการปฏิบัติ (การบรหิารราชการเพื่อใหเกดิผลสมัฤทธ์ิตอภารกจิของรัฐ) 

1. การจัดทำแผนบริหารราชการแผนดิน / แผนปฏิบัติราชการ 



2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
4. สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจได 

• หลักเกณฑ/แนวทางการปฏิบัติ (การบรหิารราชการอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน

เชิงภารกจิของรฐั) 

1. หลักความโปรงใส 

2. หลักความคุมคา 

3. หลักความรับผิดชอบ 

• การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การกระจายอานาจการตัดสินใจ 
2. การจัดต้ังศูนยบริการรวม 

• การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
1. ทบทวนภารกิจ / ยุบเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสวนราชการ 
2. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

• การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1. การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2. การตอบสนองและดำเนินการแกไขคำรองเรียน 
3. การอำนวยความสะดวกผานระบบสารสนเทศ 
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารการปฏิบัติราชการ 

• การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1. การประเมินผลสวนราชการ 
2. การประเมินผลผูปฏิบัติงาน 

 

• 10 ประเด็นสำคัญท่ีจะตองดำเนินการ 
1. การปรับโครงสรางสวนราชการ 

1.1 ปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม  
1.2 การพัฒนาการบริหารกลุมภารกิจ/ทบทวนความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ 
1.3 การถายโอนภารกิจ บทบาท อำนาจหนาที่ ทรัพยากรจากสวนกลางไปสูภูมิภาค/อปท. 
1.4 กำหนดใหมี เจาภาพ รับผิดชอบงานที่ไมมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
1.5 กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลองคกรอสิระ องคกรมหาชน กองทุน หนวยงาน

รูปแบบพิเศษ (PO,SDU,SPV) 
2. การพัฒนาระบบบรหิารงานรองนายกรัฐมนตรี 

2.1 ศูนยประสานการบริหารราชการ  
2.2 สำนักผูตรวจราชการและระบบผูตรวจ สานักนายกฯ/กระทรวง/ กรม 
2.3 ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรี 

3. ระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
3.1 ระบบแตงต้ังผูวาราชการจังหวัด 
3.2 การบริหารงบประมาณจังหวัด (การแกกฎหมายงบประมาณ) 



3.3 การจัดทำยุทธศาสตรจังหวัดใหสอดรับยุทธศาสตรกระทรวง/กรม 
3.4 การปรับกลุมจังหวัด 
3.5 การจัดต้ังทีมเสนาธิการของผูวาราชการจังหวัด  
3.6 การมีสวนรวมของ อปท. ในระบบบริหารจงัหวัดแบบบูรณาการ 

4. ระบบมอบอานาจ 
4.1 ระบบมอบอำนาจภายในสวนราชการ 
4.2 ระบบมอบอำนาจและกระจายอำนาจจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค 

5. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงาน 
5.1 การทำงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
5.2 การทำงานเปนทีม 
5.3 การเสริมสรางและพัฒนาความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5.4 การบริหารความรู(KM) 

6. การพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน 
6.1 การจัดหนวยงานเคลื่อนที่ 
6.2 คาราวานแกจน 

7. ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน 

8. ระบบประเมินผล  
8.1 การวัดผลสำเร็จขององคกรโดยใชระบบ Balanced scorecard 
8.2 ระบบประเมินรายบุคคล 

9. ระบบบรหิารงานบุคคล 
9.1 ระบบคาตอบแทนและสรางแรงจูงใจ 
9.2 การฝกและพัฒนาคุณภาพขาราชการ 
9.3 การแตงต้ังเลื่อนระดับตามหลักคุณธรรม 
9.4 การเกลี่ยขาราชการขามหนวยงาน 
9.5 การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน 
9.6 การเกษียณกอนกำหนด 

10. การปองกันและปราบปรามทุจริตในวงราชการ 
10.1 การสรางความโปรงใส 
10.2 รณรงคและสงเสริมคานิยมที่พึงประสงค 
10.3 การสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 
10.4 การพัฒนาระบบตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ 
10.5 การนำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชอยางจริงจัง 

 
 
 
 
 
 



หัวขอวิชา “การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหและประเมิน” บรรยายโดย ดร.สุชาติ สังขเกษม 

• การวางแผน (Planning) หมายถึง การวิเคราะหทบทวนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) ขององคการเพื่อคนหาแนวทางการดำเนินงานสูความสำเร็จขององคการเพื่อลดความ
เสี่ยงลง 
 

• นิยามศัพท 
- จุดแข็ง (Strengths )  
- จุดออน (Weakness)  
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) ขององคกรเพื่อนำไปใชในการวางแผนและกำหนดกลยุทธในการพัฒนา 
 

• วัตถุประสงคสำคัญ 
เพื่อวิเคราะห ศักยภาพ (Potential) และความสามารถ (Capacity) ขององคกรและนำผลที่ไดไป

กำหนดกลยุทธหรือแนวทางในอนาคต 
 

• การวิเคราะหประกอบดวย 
1. การวิเคราะหปจจัยภายในองคการ (S : จุดแข็ง / W : จุดออน) S และ W เปนการวิเคราะห

ภายในองคการ (Internal analysis) ดวยเครื่องมือ McKinney 7-S Framework ดังน้ี 
1) กลยุทธขององคกร (Strategy) 
2) โครงสรางองคการ (Structure) 
3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
4) บุคลากร (Staff) 
5) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
7) คานิยมรวม (Shared values) 

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกองคการ (O : โอกาส /T : อุปสรรค) O และ T เปนการวิเคราะห
ภายนอกองคการแบบมหภาค (External analysis ) ดวยเครื่องมือ PEST Framework ดังน้ี 

1) นโยบายและกฎหมาย P&L : Politics and Legal  
2) เศรษฐกิจ E : Economy   
3) สังคมและวัฒนธรรม  S& C : Social and Culture  
4) เทคโนโลยี T : Technology 

 

• การสรางกลยุทธ (Formula) หมายถึง การสรางกลยุทธที่ ไดจากการวิเคราะห  (SWOT 
Analysis) เปนการจับคู Matching  ที่แบงระดับเปนระดับองคการและระดับหนาที่/แผนกตางๆ เปนตน 
โดยจะทำใหทราบถึงกลยุทธตางๆขององคการวาจะสรางกลยุทธอยางไรใหเหมาะสม การสรางกลยุทธ
ประกอบดวยการจับคู Matching ตาราง TROWS Matrix ดังน้ี 

1) การสรางกลยุทธ SO  :   กลยุทธเชิงรุก  ใชจุดแข็งสรางโอกาส 
2) การสรางกลยุทธ WO :   กลยุทธเชิงแกไข  เอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส 
3) การสรางกลยุทธ ST   :   กลยุทธเชิงปองกัน  และใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 



4) การสรางกลยุทธ WT  :   กลยุทธเชิงรับ  ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค    

การบรรจุประเด็นจาการวิเคราะหลงผงั SWOT TROWS Matrix 

ปจจัยภายใน/ 

ปจจัยภายนอก 
S W 

O SO : กลยุทธ เชิงรุก  ใชจุดแข็งสราง

โอกาส 

WO : กลยุทธเชิงแกไข  เอาชนะจุดออนโดย

อาศัยโอกาส 

T ST : กลยุทธเชิงปองกัน  และใชจุดแข็ง

หลีกเลี่ยงอุปสรรค 

WT : ก ล ยุท ธ เ ชิ ง รั บ   ล ดจุ ด อ อ น แล ะ

หลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 

• การนำใปใช (Implementation) หมายถึง การนำกลยุทธที่สรางข้ึนแลวนำไปใชเพื่อเปนแนว
ทางการดำเนินงานประกอบดวยการวิเคราะหนำไปใชกับระดับความเหมาะสมขององคการ ดังน้ี 

1)  โครงสรางองคการ (Structure) 
2)  การบริหารทรัพยากรมนุษยที่องคการมีในปจจุบันเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบมืออาชีพ 

(HRM Competency : การบริหารทรัพยากรมนุษยแบบมืออาชีพ) เชน การคัดสรร  พัฒนา รักษา ใช
ประโยชน เปนตน 

3)  วัฒนธรรมองคการและการสื่อสารตามบริบทหนวยงานของตนเองที่เหมาะสม (Culture and 
Communication) 

 

• การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) หมายถึง การกำหนดแนวทางการ
ประเมินผลและการควบคุมวาจะใชเครื่องมืออยางไรที่เหมาะสมกับองคการ เชน ประกอบดวย Balance  
Score  Card (BSC) Benchmarking  การเปรียบประยุกตความเปนเลิศ ERP : Enterprise resource 
planning 
 

หัวขอวิชา “การทำงานเปนทีม” บรรยายโดย ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ และคณะ 

• กิจกรรมรูจักตัวเองมากขึ้น ดวยแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI  
การรูจักตนเอง เปนหนทางไปสูความสำเร็จ ไมวาจะเปนในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดานการ

งาน และรวมไปถึงความรัก แตใครกันจะสามารถเกิดมาแลวรูจักตัวเองไดทันที ดังน้ันจึงเกิดแบบวัด
บุคลิกภาพ MBTI 

• องคประกอบของการวัดบุคลิกภาพดวย MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)  
1) MBTI เปนแบบวัดบุคลิกภาพที่มีการตีพิมพครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1962 โดยถูกคิดคนและ

พัฒนาข้ึนโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ซึ่งตอยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung 
(คารล จุง) 

2) คารล จุง พบวา พฤติกรรมไมไดเปนลักษณะเฉพาะของคนใดคนหน่ึงแตหลายๆ คนสามารถมี
แบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคลายๆ กันได โดยเปนพฤติกรรมที่เปนระบบระเบียบ 



(Orderly) ที่มีความถาวรคงเสนคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำใหคนแตกตางกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออก
บอย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะทอนเจตคติของบุคคลที่มีตอโลก 

3) คารล จุง ไดใชอักษร(ตัวแปร) ทั้ง 8 คือ E I P S T F N J มาจัดเปนชุด ชุดละ 4 ตัวอักษร ทำ
ใหเกิดเปนลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ 

4) เปนแบบวัดที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน เพราะนอกจากจะวัดบุคลิกภาพแลว ยังมีแนวโนม
ในการใชเลือกอาชีพที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกคูครองอีกดวย 

• บุคลิกของกลุมบุคคลแบงได ๔ มิติ ไดแก 
1)  เปดเผย แสดงตัว (Extroversion) – เก็บตัว (Introversion) 

 Extravert : มีแนวโนมที่จะสัมพันธและเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สนใจที่จะสังสรรคสมาคม 
ชอบทำกิจกรรม ชอบอยูกับคนอื่น และสนใจทุกอยางที่พบเห็น 

 Introvert : เปนคนที่เงียบขรึม สมถะ ไมชอบสุงสิงกับคนอื่น ชอบคิดอะไรลึกซึ้ง และมักจะ
เปนคนคิดกอนทำ 

2) ใชประสาทสัมผัส (Sensing) – หย่ังรู (iNtuition) 
Sensing : มักชอบทำงานที่อยูกับความเปนจริง (Practical) มีความอดทนเปนพิเศษกับ

รายละเอียดและขอเท็จจรงิเฉพาะหนา 
iNtuition : เช่ือมั่นหรือพอใจรับรูแสวงหาขอมูลโดยการคาดการณ มองการณไกล มองเลยไป

จากขอเท็จจริงไปสูความนาจะเปนไปได แสวงหาวิธีการใหมๆในการทำงานหรือ
การแกปญหา มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ และมีแรงบันดาลใจสูง 

3) ใชความคิด (Thinking) – ใชความรูสึก (Feeling) 
Thinking : มีลักษณะตัดสินใจโดยใชกระบวนการคิดที่มีเหตุผล มีระเบียบและเปนข้ันตอน ไม

ใชความรูสึกสวนตัวมาตัดสิน ทำอะไรเปนงานเปนการไมเย่ินเยอ ปฏิบัติตอทุกคนอยาง
ยุติธรรม 

Feeling : ตัดสินใจโดยใชความรูสึกและคานิยม ใหความสำคัญกับความรูสึกของตนเองและ
ผูอื่น ชอบทำงานกับคน มีแนวโนมที่จะสงสารและใหกำลังใจผูอื่น 

4) ตัดสิน (Judgement) – รับรู (Perception) 
Judgement : ดำเนินชีวิตมีระเบียบแบบแผนเปนข้ันตอน ควบคุมชีวิตของตนเองไดดี ทำงาน

ไดอยางสมบูรณในแตละเรื่อง ชอบใชชีวิตอยางมีโครงสราง มีข้ันตอน 
Perception : ดำเนินชีวิตแบบสบายๆ ยืดหยุนเปนธรรมชาติ พรอมที่จะปรับเปลี่ยนไดตาม

สถานการณ ไมชอบความเปนระเบียบหรือเครงครัดมาก ชอบการตอบสนองที่เปน
ธรรมชาติ ตองการเขาใจคนมากกวาการไปควบคุมคน และพรอมที่จะรับ
สถานการณอะไรที่จะเกิดข้ึนไดเสมอ 

• อาชีพท่ีเหมาะกับบุคลิกภาพแตละแบบ 

ISTJ : เหมาะกับ นักบัญ ชี นัก ธุรกิจ นักกฎหมาย นิ ติกร ผูพิพากษา ทันตแพทย ทหาร 
โปรแกรมเมอร ผูปฏิบัติการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร 

ISTP : เหมาะกับชางฝมือ ชางกอสราง ชางเครื่องยนต ผูรักษาความปลอดภัย นักสถิติ 
ISFJ : เหมาะกับผูนำทหาร ผูจัดการ นักสืบ ตำรวจปฏิบัติการ ผูบัญชาการตำรวจ ครู ผูพิพากษา 

นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร นักธุรกิจ พยาบาล บรรณาธิการ บรรณารักษ พระ หมอสอน
ศาสนา นักตกแตง-ภายใน เลขานุการ 

ISFP : เหมาะกับนักดนตรี ครู ศิลปน บรรณารักษ นักสังคมสงเคราะห ผูแตงเพลง นักเขียน 



INFJ : เหมาะกับเสมยีน นักจิตวิทยา จิตแพทย นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห ครู แพทย 
ศิลปน 

INFP : เหมาะกับครู นักดนตรี นักแสดง นักหนังสือพิมพ นักแปล นักจิตบำบัด พระ นักวิจัยทาง-
วิทยาศาสตร 

INTP : เหมาะกับนักวิทยาศาสตร สถาปนิก อาจารยมหาวิทยาลัย แพทย นักเคมี นักกฎหมาย ครู  
 นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร นักคอมพิวเตอร วิศวกรออกแบบและพัฒนา 

INTJ : เหมาะกับ นักวิทยาศาสตร นักคณิตศาสตร อาจารยมหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย 
โปรแกรมเมอร นักเศรษฐศาสตร นักประดิษฐ ผูนำทหาร ผูพิพากษา นักกฎหมาย 

ESTP : เหมาะกับตำรวจ คนขับรถ นักสบื โปรแกรมเมอร นักวิเคราะห นักสถิติ วิศวกร นักแสดง 
ชางไม ชางกล ผูประพันธเพลง นักบิน นักกีฬา ศิลปน นักลงทุน 

ESFP : เหมาะกับครูอนุบาล ครูประถม ผูดูแลเด็ก นักสังคมสงเคราะห ผูแตงเพลง นักเขียน 
ESTJ : เหมาะกบันักลงทุน ตำรวจที่ทำงานศูนยบัญชาการ ตำรวจสบืสวน นักกีฬา นักแสดง 
ESFJ : เหมาะกบัพยาบาล ครูประถม นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร เลขานุการ นักกายภาพบำบัด ผู

ทำงานดานศาสนา เจาหนาที่การบิน ผูทำงานดานสุขภาพ ผูทำงานธนาคาร 
ENTJ : เหมาะกับนักบรหิารในองคกร นักวิทยาศาสตร โปรแกรมเมอร นักกฎหมาย ผูพิพากษา 

นักลงทนุ อาจารยมหาวิทยาลัย 
ENTP : เหมาะกับนักวิจัยดานวิทยาศาสตร โปรแกรมเมอร นักกฎหมาย นักออกแบบซอฟตแวร 

อาจารยมหาวิทยาลัย นักประดิษฐ วิศวกร นักลงทุน ชางภาพ นักแสดง ตัวแทนฝายขาย 
ENFJ : เหมาะกบันักจิตวิทยา พระ ครู นักสังคมสงเคราะห นักการเมือง นักการทูต ผูใหคำปรึกษา 

นักเขียน 
ENFP : เหมาะกับนักลงทุน นักจิตวิทยา นักเขียน นักหนังสอืพิมพ นักการเมอืง ครู 

นักวิทยาศาสตร วิศวกร 
 

• สรุปผลจากกิจกรรมการรูจักตนเองและภาวะผูนำ 

ผูนำสามารถเรียนรูการปรับใชแบบบุคลิกภาพเดนตาง ๆ ใหเกิดสมดุลเหมาะสมและสอดคลองกับ
การนำไปใชกับผูตามและสถานการณไดเปนรายกรณีไป อยางไรก็ตามคุณลักษณะบุคลิกภาพดานการ
เปดเผยตัว (Extroverts หรือ E) ซึ่งมีความสำคัญมากตอการเปนผูนำ กลับพบวาในโลกแหงความเปนจริง 
มีผูนำที่มีบุคลิกภาพแบบเปดเผยตัวจำนวนที่ใกลเคียงกับผูนำที่มีบุคลิกภาพแบบชอบเก็บตัว  (Introverts 
หรือ I) สวนในแงการรับรูโดยการสัมผัส (Sensing) กับการหย่ังรู (Intuition) น้ัน พบวาผูนำที่เดนการรับรู
แบบการสัมผัส (Sensing) มักพบมากในสาขางานอาชีพที่หวังผลเปนรูปธรรมไดรวดเร็วในระยะสั้น ๆ เชน 
งานกอสราง บัญชีและงานผลิตอุตสาหกรรม เปนตน สวนผูนำที่มักมีลักษณะเดนในการรับรูแบบและหย่ังรู 
(Intuition) มักพบมากในงานอาชีพที่หวังผลระยะยาวหรืองานที่ตองคิดริเริ่มใหม สวนในมิติที่เกี่ยวของกับ
การวินิจฉัยตัดสิน (Judgment dimension หรือ J) ซึ่งแบงเปน 2 แบบ ผูนำที่เนนการคิด  (Thinking 
หรือ T) มักพบมาในงานอาชีพธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ตลอดจนวิทยาศาสตรประยุกตเปนตน หรือ
แมแตงานอาชีพ เชน งานแนะแนวใหคำปรึกษาหารือ ซึ่งเดิมผูนำหนวยงานประเภทน้ีมักเปนผูนำที่เนนการ
รูสึก (Feeling  หรือ F) ก็หันมาแตงต้ังผูนำที่เนนการคิด (Thinking, T) ข้ึนเปนผูนำหนวยงาน และประเด็น
สุดทายที่ผลงานวิจัยพบวามีความคงเสนคงวาเสมอก็คือ ผูนำสวนใหญจะมีลักษณะเดนทางดานวินิจฉัย 
ตัดสิน (Judging Type) แทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะการมีลักษณะเดนของผูนำที่เนนการคิด (Thinking, T) แต
ทั้งน้ีมิไดหมายความวา คุณลักษณะดานอื่น ๆ จะไมมีผลตอความมีประสิทธิผลของผูนำ แตอยางไรก็ตาม



ความสัมพันธระหวางแบบการคิด (Cognitive style) กับแบบภาวะผูนำ 2 ประเภทที่ตองอาศัยคุณลักษณะ
สวนตัวของผูนำ น่ันคือ ภาวะผูนำโดยเสนหา (Charismatic leadership)  กับภาวะผูนำเปลี่ยนสภาพหรือ
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ซึ่งเปนทฤษฎีดานภาวะผูนำที่นิยมอยาง
กวางขวางในยุคปจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


