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งานวิจยัเร่ือง เร่ือง อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญติัว่าด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคล และอิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้ง มีกลุ่มตวัอย่างของคือ 
ขา้ราชการท่ีท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั 
จ านวน 101 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 20 - 
30 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งประจ า ส่วนใหญ่ประสบการณ์
ท างานน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ี ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์อบรม ส่วนใหญ่จ านวน
บุคลากรเพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถามมีมีความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัว่าด้วยการจัดซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระดบัความส าเร็จเก่ียวกบัการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง
ได้ส าเร็จ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั สามารถด าเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอนปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ น้อย งานมีคุณภาพ คุม้ค่า และ
เหมาะสมกับการใช้งานตามวตัถุประสงค์ และมีการเก็บข้อมูลการจดัซ้ือจดัจ้างและบริหารพสัดุ 
อยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได ้มีระดบัความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 
ค าส าคัญ : อิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจ , ความส าเร็จในงาน , พระราชบญัญติัว่าดว้ยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
_________________________________ 
นางสาวเกศรินทร์  รอดพน้ภยั ต  าแหน่ง นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ สังกดั กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าขาว อ าเภอ 
บา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั 



ABSTRACT 
 

 Research on the influence of knowledge and understanding in the Government 
Procurement and Procurement Act, B.E.2560 , on the success of the procurement at Department of 
local administrative in the district of Ban Dan Lan Hoi , Sukhothai. Which has a purpose to study 
individual factors And the influence of knowledge and understanding in the Government 
Procurement and Supplies Administration Act, , B.E.2560  on the success of the procurement work. 
There is an example of Government officials working in local government organizations in the 
district of Ban Dan Lan Hoi district Sukhothai province number 101 people. Most of the 
respondents were female, most of them aged 20-30 years. Most of them are full-time employees. 
Most of them work experience less than 5 years. Most of them are staff. Most of them have no 
training experience. For the most part, the number of personnel is sufficient. The respondents had 
knowledge and understanding of the Public Procurement and Procurement Act, B.E.2560, the level 
of success in the implementation of the procurement operation. On time Meet regulations Able to 
perform procedures and procedures correctly. The work has been edited. Or a few documents, 
quality work, worthwhile and suitable for the purpose of use And a systematic collection of 
information on procurement and parcel management And can be examined There is a high level of 
success. 
 
Keywords : The Influence of Knowledge and Understanding , the Success of  Procurement , the 
Government Procurement and Procurement Act, B.E. 2560 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สืบเนื่องจากอดีตการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐในแต่และแห่ง มีระเบียบ  

การปฏิบตัิงานท่ีแตกต่างกนั โดยราชการส่วนกลาง การปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งจะอยูภ่ายใต้
ระเบียบส านกันายก รัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ มีระเบียบการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างเป็น 
ของตนเอง รัฐบาลจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการจดัซ้ือจดัจา้งในภาครัฐ ซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัท่ี
ขบัเคล่ือนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศ ส่งผลให้การจดัซ้ือจดัจ้างได้บัญญัติไว้เป็น 
ส่วนหน่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การปฏิรูปประเทศ  



ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน โดยให ้ม ีการน า เทคโนโลย ีที ่เหมาะสมมาประย ุกตใ์ช้ 
ในการบริหารราชการแผน่ดิน และการจดัท าบริการสาธารณะ อีกทั้งยงัใหม้ีการปรับปรุง 
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐให้มีความคล่องตวั เปิดเผย ตรวจสอบได ้และมีกลไกในการป้องกนั
การทุจริตทุกขั้นตอน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 หมวด 16 มาตรา 258) 
และมีการผลักดันการร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ข้ึน และมีผลบงัคบัใช้เม่ือพน้ก าหนด 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศในกิจจานุเบกษา 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป เพื่อให้การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ
มีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบติั โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 
ให ้มากที ่สุด  เพื ่อให ้เก ิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให ้ม ีการแข ่งขนัอยา่ง เป็นธรรม  
มีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งที่ค  านึงถึงวตัถุประสงค์ของการใชง้านเป็นส าคญั ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความคุม้ค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงจะท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ ง เพื่อให้เ ป็นไปตาม 
หลกัธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ ซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงเพื่อป้องกนัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ ประกอบกบัมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะท าให้
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ อนัจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับ
สาธารณชน และก่อให้ เ กิดผลดีกับการจัด ซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้ เ ป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ บทกฎหมายท่ีใช ้
วางระเบียบหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการของศาล 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ 
ของรัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 5) 

องค ์ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย เป็นหน่วยงานราชการ 
ส่วนทอ้งถิ่น ของจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงมีส่วนงานท าหน้าท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ีทางหน่วยงาน 
ไดต้ระหนกัถึงพระราชบญัญติัดงักล่าว ท่ีใชบ้งัคบัใหม่ 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ืองของ “อิทธิพลความรู้ความจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งในเขตอ าเภอ
บา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั” เพื่อท าการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ในพระราชบญัญติัฉบบัใหม่
น้ีกบัคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจา้ง และอีกทั้งสามารถน าผลการศึกษาท่ีได ้
มาใช้ในการวางแผนการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งไดอ้ยา่งคุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 



และตรวจสอบได้ซ่ึงถือว่าเป็นความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้
งบประมาณของประเทศต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคล และอิทธิพลของความรู้ความเข ้าใจในพระราชบ ัญญัติ 
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือ 
จดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานท่ี 1 อิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั 
 สมมุติฐานท่ี 2 ความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากร คือ ขา้ราชการท่ีท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
บา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ขอบเขตด้านการใช้ตวัอย่าง คือเลือกใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก จ านวน 101 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่(Taro 
Yamane, 1973) ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือใช้ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางศึกษา
โครงสร้างตวัแปร ตั้งสมมติฐาน สร้างแบบสอบถาม วิเคราะห์ และอภิปรายผลการวิจยั ขอบเขต
ดา้นตวัแปร คือประกอบดว้ยตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัต่อไปน้ี ตวัแปรตน้ คือ1) ปัจจยัส่วนบุคคล 
2) ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ตวัแปรตาม คือ 1) ความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้ง 2) ขอบเขตดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 
 
 
 
 
 



แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 งานวิจยัเร่ือง เร่ือง อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญติัว่าด้วยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร                  
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั มีแนวคิดและหลกัการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ความรู้ ความเข้าใจ คือ ส่ิงท่ีเกิดมาจากการสั่งสมจากการศึกษา การค้นคว้า หรือ 
ประสบการณ์ รวมถึงความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจาก
ประสบการณ์ ทั้งการไดย้ิน การฟัง การคิด หรือการปฏิบติัองค์วิชาในแต่ละสาขาตามท่ีพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใ้หค้วามหมายไว ้
 Bloom (1956) กล่าวว่า การเรียนรู้มีผลให้พฤติกรรมเปล่ียนไป และได้จ  าแนกประเภท
พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ดา้น 
 1. การเรียนรู้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
 2. การเรียนรู้ดา้นเจตคติ หรือดา้นอารมณ์ หรือดา้นจิตใจ 
 3. การเรียนรู้ดา้นกลา้มเน้ือและประสาทสัมผสั 
 สรรพวฒิุ  พิพฒัพนัธ์ (2538, น. 13, อา้งถึงใน ศยามล  สืบเน่ือง, 2557, น. 23) ไดส้รุปปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ไว ้2 ปัจจยั ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัดงัน้ี 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
  1. ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะท าให้บุคคลมีความรู้
และมีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุและมีผล 
  2. ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ในการยอมรับต่อส่ิงต่าง ๆ  
ซ่ึงอาจแตกต่างกนัออกไป 
  3. สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนา้ท่ีท่ีมีต่อผูอ่ื้น และสังคม 
  4. ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและส่งผลต่อความคิดเห็น 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
  1. ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรงหรือทางออ้มจากระเบียบวิธีปฏิบติั 
กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไวเ้ป็นระเบียบของความประพฤติและความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกในสังคมนั้น 
  2. กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อบุคคลอยา่งมาก เพราะเม่ือบุคคลอยูใ่นกลุ่มหรือ
สังคมใดตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่มและสังคมนั้น 
  3. สื่อมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ว ิทย ุ โทรทศัน์ ซ่ึงมีอ ิทธิพลอยา่งมากต่อ 
การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล 



แนวคิดเก่ียวกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 ภูริชญา  มชัฌิมานนท์ (2544, หน้า 35) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
หมายถึง การประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองว่าอยูใ่นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจและมีประสิทธิผล
ตรงตามเป้าหมาย หรือเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
 สมใจ  ลกัษณะ (2543, หนา้ 251 - 252) ไดใ้ห้ความหมายของความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
หมายถึง การวนิิจฉยั การรับรู้ และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลวา่มีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
และบรรลุในผลท่ีคาดหวงัขององคก์รมีความคาดหวงัในความส าเร็จ 4 ดา้นเป็นส าคญั ไดแ้ก่  
   1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง การพิจารณา
ผลผลิตของการท างานวา่ตรงเป้าหมายท่ีตอ้งการเพียงใด 
   2. การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Procurement and Resource Using) หมายถึง  
การพิจารณาว่าจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จนั้ นจะต้องจัดหาทรัพยากรอย่างไร 
เป็นการ พิจารณาประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรวา่มีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใดและไม่เกิด
การสูญเปล่า ในการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน 
   3. กระบวนการปฏิบติังาน (Operation Process) หมายถึง การพิจารณาว่าจะต้อง
ปฏิบติังานภายในองค์กร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาท วิชาชีพ การมีประสิทธิภาพ  
ของการท างานท่ีไดง้านครบถว้น ใชเ้วลานอ้ย มีการใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ในการช่วยปฏิบติังาน 
   4. ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง เป็นการพิจารณา 
ว่าผลงานมีความส าเร็จดา้นต่าง ๆ ในกระบวนการท างานของตนเองท่ีใช่ตอ้งน ามาซ่ึงความพอใจ
ของ ผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ตามไปดว้ย  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
งานวิจยัเร่ือง เร่ือง อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญติัว่าด้วยการจดัซ้ือ 

จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร                  
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ก าหนดขนาดตวัอย่าง 
จากขา้ราชการท่ีท างานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั  
โดยก าหนดขนาดของกลุ ่มต วัอย ่า งตามสูตรของทาโร  ย ามา เน่ (Taro Yamane, 1973)  
ด้วยความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 101 ราย และใช้วิธีการสร้าง
แบบสอบถามจากทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องและเอกสารงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจ 
ในพระราชบญัญติักรจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุ พ.ศ. 2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือ
จดัจา้ง มาสร้างแบบสอบถามเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 



- แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในงานจดัซ้ือจดัจา้ง บทบาทหนา้ท่ีในงานปัจจุบนัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 

- แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เป็นแบบเลือกตอบใช่และไม่ใช่ 

 
ผลการวจัิย 

 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ส่วนใหญ่อาย ุ20 - 30 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งประจ า ส่วนใหญ่
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์อบรม  
ส่วนใหญ่จ านวนบุคลากรเพียงพอ 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัอิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญติัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีมีคนตอบถูกมากท่ีสุด คือ วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง  
มี 3 วิธี โดยมีคนตอบถูก จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 และประเด็นที่มีคนตอบผิดมากที่สุด
ค ือ ประเด ็นเกี ่ยวกบัว ิธีพ ิเศษ เป็นการซื้อหรือจา้งค ร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน 500,000 บาท  
โดยมีความจ าเป็นท่ีมีเง่ือนไขก าหนด โดยมีผูต้อบผดิ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความส าเร็จในการจดัซ้ือจดัจา้ง พบว่า ระดบัความส าเร็จเก่ียวกับ 
การด าเนินงานจดัซ้ือจดัจ้างได้ส าเร็จ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบัติ สามารถ
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ นอ้ย 
งานมีคุณภาพ คุม้ค่า และเหมาะสมกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ และมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได ้มีระดบัความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีระดบัในงานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
ตรงตามระเบียบปฏิบัติที ่ไม ่แตกต่างกนั ส าหรับในห ัวขอ้งานจดัซื้อจดัจา้งในหน่วยงาน 
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไดค้่า (t) เท่ากบั -1.052 และค่า (sig) 
เท่ากบั 0.295 ส าหรับในหัวขอ้การจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ  
ไดค้่า (t) เท่ากบั 0.754 และค่า (sig) เท่ากบั 0.453 ส าหรับในหัวขอ้พสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน 
มีคุณภาพ คุม้ค่า และเหมาะสมกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ ไดค้่า (t) เท่ากบั 0.236 และค่า (sig) 



เท่ากับ 0.814 และ ในเร่ืองของหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
อยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได ้ไดค้่า (t) เท่ากบั 0.677 และค่า (sig) เท่ากบั 0.500  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล (ช่วงอายุ) ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัซ้ือจัดจ้าง 
พบวา่ ในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั พบวา่ 
ได้ค่า (f) เท่ากับ 1.10 และค่า (sig) เท่ากบั 0.334 ส าหรับในหัวข้องานจดัซ้ือจดัจ้างในหน่วยงาน 
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดค้่า (f) เท่ากบั 1.65 และค่า (sig) เท่ากบั 
0.197 ส าหรับในหัวขอ้การจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ ไดค้่า (f) 
เท่ากบั 0.437 และค่า (sig) เท่ากบั 0.648 ส าหรับในหวัขอ้พสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีคุณภาพ 
คุม้ค่า และเหมาะสมกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ ไดค้่า (f) เท่ากบั 0.828 และค่า (sig) เท่ากบั 
0.440 และในเร่ืองของหน่วยงานมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ 
และสามารถตรวจสอบได ้ไดค้่า (f) เท่ากบั 3.685 และค่า (sig) เท่ากบั 0.029  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล (ระดบัการศึกษา) ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดซ้ือ 
จดัจา้ง พบว่า ความแตกต่างของระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อระดบัความส าเร็จในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
ในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั พบวา่ ไดค้่า 
(f) เท่ากบั 1.872 และค่า (sig) เท่ากบั 0.139 ส าหรับในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ด าเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง ได้ค่า (f) เท่ากบั 1.886 และค่า (sig) เท่ากบั 0.137 
ส าหรับในหวัขอ้การจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ ไดค้่า (f) เท่ากบั 
1.258 และค่า (sig) เท่ากบั 0.293 ส าหรับในหัวขอ้พสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีคุณภาพ คุม้ค่า 
และเหมาะสมกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ ไดค้่า (f) เท่ากบั 3.284 และค่า (sig) เท่ากบั 0.024*  
และในเร่ืองของหน่วยงานมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ และ
สามารถตรวจสอบได ้ไดค้่า (f) เท่ากบั 0.677 และค่า (sig) เท่ากบั 0.568  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล (ประสบการณ์ท างาน) ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง พบวา่ ความแตกต่างของประสบการณ์ท างานท่ีส่งผลต่อระดบัความส าเร็จในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
ในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั พบวา่ ไดค้่า 
(f) เท่ากบั 0.757 และค่า (sig) เท่ากบั 0. ส าหรับในหัวขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ด าเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง ไดค้่า (f) เท่ากบั 1.129 และค่า (sig) เท่ากบั 0.348 
ส าหรับในหวัขอ้การจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ ไดค้่า (f) เท่ากบั 
1.079 และค่า (sig) เท่ากบั 0.371 ส าหรับในหัวขอ้พสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีคุณภาพ คุม้ค่า 
และเหมาะสมกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ ไดค้่า (f) เท่ากบั 0.768 และค่า (sig) เท่ากบั 0.549 
และในเร่ืองของหน่วยงานมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ และ
สามารถตรวจสอบได ้ไดค้่า (f) เท่ากบั 1.222 และค่า (sig) เท่ากบั 0.307  



ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล (ประสบการณ์อบรม) ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์ในการอบรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในงานนั้น 
ในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั พบวา่ ไดค้่า 
(t) เท่ากบั 1.126 และค่า (sig) เท่ากบั 0.817 ส าหรับในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ด าเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไดค้่า (t) เท่ากบั -0.765 และค่า (sig) เท่ากบั 0.021* 
ส าหรับในหวัขอ้การจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ ไดค้่า (t) เท่ากบั 
0.261 และค่า (sig) เท่ากบั 0.691 ส าหรับในหัวขอ้พสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงานมีคุณภาพ 
คุม้ค่า และเหมาะสมกบัการใช้งานตามวตัถุประสงค์ ไดค้่า (t) เท่ากบั 1.394 และค่า (sig) เท่ากบั 
0.323 และในเร่ืองของหน่วยงานมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ 
และสามารถตรวจสอบได ้ไดค้่า (t) เท่ากบั 1.947 และค่า (sig) เท่ากบั 0.490  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล (จ านวนบุคลากร) ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งจ านวนบุคลากรต่องานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ตรงตามเวลา
ท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั พบว่า ไดค้่า (t) เท่ากบั -0.037 และค่า (sig) เท่ากบั 0.464 ส าหรับ 
ในหวัขอ้งานจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไดค้่า (t) เท่ากบั -1.334 และค่า (sig) เท่ากบั 0.07 ส าหรับในหัวขอ้การจดัซ้ือจดัจา้งในหน่วยงาน 
มีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ ไดค้่า (t) เท่ากบั -0.157 และค่า (sig) เท่ากบั 0.534 ส าหรับ 
ในหัวข้อพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในหน่วยงานมีคุณภาพ คุ้มค่า และเหมาะสมกับการใช้งานตาม
วตัถุประสงค์ ไดค้่า (t) เท่ากบั 0.621 และค่า (sig) เท่ากบั 0.848 และในเร่ืองของหน่วยงานมีการ
เก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได ้ไดค้่า (t) เท่ากบั 
0.048 และค่า (sig) เท่ากบั 0.959  

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญติัว่าด้วย 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจัดจ้าง 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั สามารถสรุปไดว้า่ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นอยา่งดี 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ความส าเร็จในงานจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั สามารถสรุปไดว้่า ระดบัความส าเร็จ
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลต่อ
การความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย 
จงัหวดัสุโขทยั ในระดบัมาก 
 
 



อภิปรายผลการวจัิย 
 

อิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญติัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงาน
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีปัจจยัหลายอย่างท่ีส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจ 
ในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวาสนา หัตถกิจ (2555) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารจดัการงานพสัดุ 
ของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน พบว่า ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานส่วนใหญ่ สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และวธีิปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีพนกังานบางส่วนเท่านั้นท่ียงัคงขาดความรู้ความเขา้ใจเน่ืองจาก 
มีการเปล่ียนแปลงผูร้ปะสานงานหรือไดรั้บการบรรจุใหม่ ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกญัญา 
ศรีทับทิม (2555) ท่ีได้ท  าการศึกษากลยุทธ์ิในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่า ผูท้  างานด้านพสัดุ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
การบริหารพสัดุของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช ในดา้นขอ้บงัคบั/กฏระเบียบในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก โดยทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการพสัดุมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอยู่เสมอ
ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานท่ี แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดรุณี ปัญญารัตน์ 
(2554) ท่ีไดท้  าการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบในการบริหารงานพสัดุ เทศบางต าบลบวกคา้ง อ าเภอ
สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาดา้นระเบียบ กฏหมายและมาตราการต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเร่ืองของระเบียบหรือหนงัสือสั่งการบางประเภทมีความสลบัซ ้ าซ้อน มีหลายขั้นตอน 
ท าให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถท่ีจะปฏิบติังานได้อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถท าได้อย่างรอบคอบ
เท่าท่ีควร เพราะตอ้งอาศยัความระมดัระวงัไม่ใหง้านผดิระเบียบ ส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานพสัดุนั้น
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

ความส าเร็จในการจดัซ้ือจดัจา้ง จากผลการศึกษา ระดบัความส าเร็จเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลต่อการความส าเร็จในงาน
จดัซ้ือจดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอบ้านด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทัย  
ในระดบัมาก ระดบัคยามส าเร็จในการปฏิบติังานให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ตรงตามระเบียบปฏิบติั 
สามารถด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการแกไ้ขงาน หรือเอกสารต่าง ๆ 
นอ้ย งานมีคุณภาพ คุม้ค่า และเหมาะสมกบัการใชง้านตามวตัถุประสงค ์และมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือ
จดัจา้งและบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได ้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุทธีรา นยัต้ึบ (2558) ท่ีศึกษาการบริหารงานพสัดุของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั
แพร่ พบวา่การบริหารงานพสัดีมีการปฏบัติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุกญัญา ศรีทบัทิม (2555) ท่ีศึกษากลยทุธ์ิในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุมหาวทิยาลยั



สุโขทยัธรรมธิราช พบวา่ ผูป้ฏิบติังานพสัดุมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุ
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราชในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 

 จากการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความรู้ความเขา้ใจในพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ผูว้ ิจยั เห็นว ่า ความรู้ 
ความเขา้ใจในพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
มีผลต่อความส าเร็จในงานจดัซ้ือจดัจา้ง สามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชไ้ดด้งัต่อไปน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบว่า ถา้จะให้เกิดความส าเร็จในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของพระราชบญัญติัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือจัดจ้างจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติงานพัสดุต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบข้อบังคับ เป็นอย่างดี และเน่ืองจาก
พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างท่ีบังคับใช้ รวมถึงกฎกระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี ผูป้ฏบัติังานจ าเป้นตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ ทั้งกฎระเบียบ 
วิธีปฏิบติั และหนงัสือเวียนท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อช่วยในการลดความเส่ียงในการเกิด
ขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติัตามระเบียบ ซ่ึงมีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอน และลดปัญหา 
อนัเกิดจากการปฏิบติัท่ีผิดพลาด หรือไม่เขา้ใจระเบียบวิธีปฏิบติั นอกจากน้ีผูบ้ริหารงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งให้งานส าคญักบัการเพิ่มพูดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
บุคคลกรท่ีปฏิบติังานในด้านการจดัซ้ือจดัจา้งด้านพสัดุอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การเขา้ร่วม 
การอบรม สัมมนา ดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เพื่อท่ีจะได้น าความรู้
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอ่ืนๆมาเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัจ้าง 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ผูป้ฏิบติัจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนท่ีจะปฏิบติังาน อีกทั้งเพื่อให้การบริหารงาน
และปฏิบติังานในด้านการจัดซ้ือจดัจ้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเป็นไปตามวิธีการแนว
ทางการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หน่วยงาน
พสัดุควรจดัท าคู่มือการปฏิบติังานพสัดุ ส าหรับเป็นคู่มือในการปฏิบติังานหรือแผนผงัก าหนด
วิธีการปฏิบติั ไวอ้ย่างชัดเจน จะท าให้ทราบถึงกฏระเบียบข้อบงัคบัขั้นตอนและวิธีการปฏิบติั 
อ านาจการอนุมติั รวมถึงระยะเวลาแลว้เสร็จ 
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