
รายงานผลการวิเคราะห function 3.13 
รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ตรวจรับพัสดุ 

 เอกสารของการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ตรวจรับพัสดุ 
 ใน 5 เดือนแรก เปนการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงไดจัดทําตาราง checklist การเก็บขอมูล เพ่ือตรวจสอบ 

เอกสารท่ีสงถึงกองคลังเพ่ือบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจางในระบบการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
โดยกําหนดขอมูลใหใบสั่งซ้ือสั่งจางตองมีรายละเอียดท่ีถูกตอง ครบถวน เชน จํานวนเงิน กําหนดสงมอบ ระยะเวลา
รับประกัน ผูลงนามใบสั่ง/ผูลงนามรับใบสั่ง ใบเสนอราคาของคูสัญญาตองมีการลงนามและประทับตรา (ถามี)  
เลขท่ีโครงการ และเลขคุมสัญญาตองตรงกับการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง เปนตน 

- 2 เดือนแรก (พ.ย. - ธ.ค. 64) เปนการเก็บขอมูลระดับ LE เนื่องจากยังไมมีขอมูลเดิม ซ่ึงจาก 
การจัดเก็บขอมูล ไดคัดเลือกหัวขอท่ีมีขอผิดพลาดเกินรอยละ 3 เพ่ือมาเปนฐานขอมูลแรก  ดังนี้  

ตารางท่ี 1 รายงานการจัดเก็บขอมูลระยะท่ี 1 Le  

 
 
 
 
 
 

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

1 วันที่ของการเสนอราคาตองหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 106 29 27.36        

2 การเสนอเรื่องซื้อจางตองเสนอตอหัวหนาหนวยงานที่ตองการเสนอราคา 106 7 6.60          

3 รายละเอียดในใบเสนอราคาตองครบถวน (กําหนดสงมอบ 

กําหนดยืนราคา คาปรับ การรับประกันความชํารุดบกพรอง)

106 28 26.42        

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกตอง 106 4 3.77          

2 กําหนดสงมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกําหนด

106 5 4.72          

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง และ

ผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถามี)

106 8 7.55          

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป (กรณี

เปนการจาง) และเอกสารแนบทายถูกตอง

106 6 5.66          

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา

ไดแก ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

74 4 5.41          

2 ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการพรอมตําแหนงตรงกับ

รายงานขอซื้อขอจาง รายสินคาที่รับมอบ จํานวนเงิน ตรงกับใบสงของ

74 - -

1 รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท คาใชจาย ตอง

เปนตามที่ไดรับงบประมาณ

74 7 9.46          

เอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง

การตรวจใบเสนอราคา

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

อื่น ๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก)

หมายเหตุลําดับ หัวขอที่พบวาไมถูกตอง

ขอมูลระยะ 1 (Le)
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 จากตารางขอมูล ของการจัดเก็บขอมูลระยะท่ี 1 Le  ตามหัวขอการ checklist ขอมูล พบวา 
มีหลายขอตามตาราง มีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสารในหัวขอของการตรวจเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือ
สั่งจาง และการตรวจรับพัสดุกอนสงเบิกจายเกินรอยละ 3 ดังนั้น เพ่ือเปนการลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ในข้ันตอนดังกลาวได จึงไดจัดทําชุดความรูข้ึนมาเพ่ือตอบโจทกผลลัพธท่ีไดจากตาราง เปนลักษณะคําถาม - คําตอบ 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง เขาใจไดงาย และดําเนินการจัดเก็บขอมูลระยะ 2 เพ่ือประเมินขอผิดพลาด
หลังจากใหชุดความรู เพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบ หรือตอบปญหาของสิ่งท่ีกําหนดไวหรือไม  

 
 

ลําดับ ขอผิดพลาดที่พบ ลักษณะ/รายการ ขอผิดพลาดที่พบวาไมถูกตอง การใหความรูหนวยงาน link ขอมูล

การตรวจใบเสนอราคา

1 วันที่ของการเสนอราคาไมถูกตอง สวนใหญหนวยงานในสวนกลางมีการจัดหาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินการ

จัดหาไมเกิน 500,000 บาท  เจาหนาที่พัสดุจึง

ดําเนินการเจรจาขอรายละเอียดราคาจากผูขาย/

ผูรับจาง เพื่อใชแนบประกอบเรื่องซื้อ/จาง ดังนั้น

ที่พบขอผิดพลาด วันที่ที่ปรากฎจึงเปนกอนวัน

อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจาง

วันที่ของการเสนอราคา ตองเปนหลังจากอนุมัติ

หรือวันเดียวกับการอนุมัติ ซึ่งตามระเบียบขอ 24

 เมื่อหัวหนาหนวยงานรัฐใหความเห็นชอบ

รายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามขอ 22 หรือขอ 

23 แลว ใหเจาหนาหนาที่ดําเนินการตามวิธีซื้อ

หรือจางนั้นตอไป กอรปกับตามระเบียบขอ 22 

ในการซื้อหรือจางแตละวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสราง ตามขอ 23 และขอ 79 วรรค

สอง ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง

เสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ 

นั่นหมายความวา การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ใดๆ ตองทํารายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบ

กอน จึงจัดหาผูเสนอราคา

2 รายละเอียดใบเสนอราคาไมถูกตอง ไมครบถวน การระบุรายละเอียดในใบสั่ง ไมสอดคลองกับ

รายละเอียดของ spec. หรือขอบเขตงานจาง เชน

 จํานวนวันที่สงมอบ หรือระบุการยืนราคาใน

ใบสั่งไมตรงกับ spec.หรือ TOR ที่หนวยงาน

กําหนด

การระบุรายละเอียดใบเสนอราคาตองครบถวน

ตาม TOR ที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหพัสดุที่ตรวจรับ

มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตงาน

จาง มีการยืนราคา เพื่อปองกันไมใหผูขาย/ผูรับ

จาง เปลียนแปลงราคาไปจากที่กําหนด และมี

การระบุคาปรับไวชัดเจน เมื่อไมมีปฏิบัติตาม

สัญญาเกิดขึ้น ไมสามารถสงมอบพัสดุได ตองมี

การคํานวณคาปรับตามหลักเกณฑและระเบียบ

3 การเสนอเรื่องซื้อจางตอหนวยงานซื้อ/จางไมถูกตอง ยื่นถึงตัวบุคคล เชน ประธานการจัดซื้อ/จาง หรือ

เสนอตอหัวหนาเจาหนาที่ ที่ถูกตองคือตองยื่นถึง

ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง

ใบเสนอราคา ผูขาย/ผูรับจาง ตองยื่นถึงตอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อยืนยันหรือแสดงวา

กําลังเสนอราคากับหนวยงาน เชน เรียน 

ผูอํานวยการสํานัก ..., เรียน ผูอํานวยการกอง.. 

เปนตน

ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือไมถูก มีการ copy ขอความแลวไมแกไขใหถูกตอง เชน 

พิมพจํานวนตัวเลขกับขอความกํากับอักษรไม

ตรงกัน

หลักฐานทางการเงิน ตองมีตัวเลขและจํานวน

เงินที่เปนตัวอักษรที่ตรงกัน

2 กําหนดสงมอบไมตรงกับในเสนอราคา TOR หรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) 

ที่คณะกรรมการกําหนด

มีการกําหนดรายละเอียดไมตรงกัน เชน จํานวน

แกรมของกระดาษที่ใช ความสูง ความหนา ความ

กวาง 

หนวยนับ ของพัสดุไมตรงกับรายละเอียดของ 

spec. พัสดุ

รายละเอียดสําคัญของพัสดุในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 

ตองมีจํานวนหนวย ปริมาณ ลักษณะ คุณภาพ 

ตลอดจนมูลคาของพัสดุที่เสนอถูกตอง ครบถวน 

ตาม spec. หรือขอบเขตงานจาง

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง 

และผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 

(ถามี)

ไมระบุวันที่ลงนามในใบสั่ง หรือไมมีการ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ กรณีระบุผูมี

อํานาจลงชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคล

ขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง) เปน

สัญญาลดรูป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 

96 วรรคหนึ่ง ตองมีขอมูลที่ครบถวน เพื่อ

ปองกันขอขัดแยงหรือขอพิพาทในอนาคต ซึ่ง

อาจจะกอใหเกิดการเสียเปรียบหรือไมรัดกุมได 

ดังนั้น ตองมีการลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจทั้ง

สองฝาย (ผูซื้อ/ผูวาจาง) และ ผูขาย/ผูรับจาง

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากร

แสตมป (กรณีเปนการจาง) และเอกสารแนบทายไม

ถูกตอง

 - ผูรับใบสั่งไมมีอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 

 - วันที่มอบอํานาจไมสอดคลองกัน มีการมอบ

อํานาจหลังลงนามในใบสั่ง หรือมอบอํานาจ

หลายรายการ แตติดอากรแสตมปเพียง 10 บาท 

 - ไมติดอากรแสตมปกรณีเปนงานจาง หรือติดแต

ไมครบจํานวนตามประมวลรัษฎากร หรือกรณี

วงเงินจางเกิน 200,000 บาท ก็พบวายังมีการ

ใชอากรแสตมป โดยไมมีการชําระอากรเปนตัว

เงิน โดยการสลักหลังตราสารที่กรมสรรพากร

กําหนด

 - การมอบอํานาจ ตองชอบดวยกฎหมาย 

 - การติดอากรแสตมป และการทําตราสาร (จาง

ทําของ) 

 1) กรณีการจางที่มีวงเงินไมเกิน 200,000 

บาท ติดอากรแสตมปที่ตนฉบับ 1 บาท ของทุก

จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 

บาท และปดอากรแสตมปที่คูฉบับ 5 บาท โดย

ใหผูรับจางเปนผูเสียอกรและเปนผูขีดฆาแสตมป 

แตหนวยงานก็สามารถขีดฆาแทนไดเชนกัน

 2)  กรณีการจางที่มีวงเงินตั้งแต 200,000 

บาท ขึ้นไป ใหผูรับจางชําระอากรเปนตัวเงิน 

โดยการสลักหลังตราสารที่กรมสรรพากร

https://finance.anamai.m
oph.go.th/web-upload/

19xea11d5b0d4cea50a23c6
cedbf5e73d8f/

202201/m_news/36223/20
7162/file_download/

006017fe01d7c60585b32c7
6dc07165e.pdf
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 หลังจากใหชุดความรูแกหนวยงานในสวนกลาง เพ่ือลดขอผิดพลาดดานการจัดเอกสารการจัดทํา
ใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ มีขอมูลท่ีไดจัดเก็บ ดังนี้  
 

 
 
 

ลําดับ ขอผิดพลาดที่พบ ลักษณะ/รายการ ขอผิดพลาดที่พบวาไมถูกตอง การใหความรูหนวยงาน link ขอมูล

ขั้นตอนการตรวจเอกสารตรวจรับพัสดุกอนสงเบิก

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา ไดแก 

ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

ผิดในรายละเอียด เชน แบบพิมพกําหนดกระดาษ

 A4 จํานวน 50 หนา แตสิ่งที่สงมอบขนาด

แกรมของกระดาษ และจํานวนหนาไมตรงกับ 

TOR หรือเปนกรณีรายการที่สงมอบไมตรงกับชื่อ

ที่กําหนดในใบสั่งซื้อ/จาง

 - ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอ

ราคา ไดแก ชื่อรายการสินคา รายละเอียดของ

สินคา จํานวนเงินที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ระยะเวลารับประกัน วันที่สงมอบไมเกิน

กําหนดการสงมอบ 

 - ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการ

พรอมตําแหนงตรงกับรายงานขอซื้อขอจาง 

รายการพัสดุที่ไดรับมอบ จํานวนเงินตรงกับใบสง

ของ ระยะเวลาการตรวจรับไมเกิน 5 วันทําการ 

หลังจากไดรับใบสงของ หากระยะเวลาการตรวจ

รับเกิน ตองมีการขอขยายวันตรวจรับดวย

อื่นๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก )

ระบุศูนยตนทุนขอเบิก ประเภทงบประมาณ ไมถูกตอง ระบุประเภทงบประมาณ  แหลงเงินงบประมาณ

 หรือศูนยตนทุนหนวยงานขอเบิกไมถูกตอง เมื่อ

มีการตรวจพบ ตองมีการแกไขเอกสาร ทําให

ขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินงานนั้นลาชา

รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรม ประเภท

คาใชจาย ตองเปนไปตามโครงสรางงบประมาณ

ที่ไดรับ ของแตละหนวยงาน (สํานัก/กอง/กลุม/

ศูนย)

https://finance.anamai.m
oph.go.th/web-upload/

19xea11d5b0d4cea50a23c6
cedbf5e73d8f/

202201/m_news/36223/20
7162/file_download/

006017fe01d7c60585b32c7
6dc07165e.pdf

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

1 วันที่ของการเสนอราคาตองหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 106 29 27.36        164 7 4.27           23.09      

2 การเสนอเรื่องซื้อจางตองเสนอตอหัวหนาหนวยงานที่ตองการเสนอราคา 106 7 6.60          164 2 1.22           5.38        

3 รายละเอียดในใบเสนอราคาตองครบถวน (กําหนดสงมอบ 

กําหนดยืนราคา คาปรับ การรับประกันความชํารุดบกพรอง)

106 28 26.42        164 5 3.05           23.37      

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกตอง 106 4 3.77          164 2 1.22           2.55        

2 กําหนดสงมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกําหนด

106 5 4.72          164 2 1.22           3.50        

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง และ

ผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถามี)

106 8 7.55          164 2 1.22           6.33        

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป (กรณี

เปนการจาง) และเอกสารแนบทายถูกตอง

106 6 5.66          164 3 1.83           3.83        

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา

ไดแก ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

74 4 5.41          126 0 -             5.41        

2 ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการพรอมตําแหนงตรงกับ

รายงานขอซื้อขอจาง รายสินคาที่รับมอบ จํานวนเงิน ตรงกับใบสงของ

74 - - - - - -

1 รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท คาใชจาย ตอง

เปนตามที่ไดรับงบประมาณ

74 7 9.46          126 2 1.59           7.87        

อื่น ๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก

ขอมูลระยะ 2 (Le)

ตารางเปรียบเทียบรอยละที่ลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ 

ระหวาง ขอมูลระยะที่ 1 Le และ ขอมูลระยะที่ 2

รอยละ

ที่ลดลงจาก 

ระยะ 1 Le

ลําดับ หัวขอที่พบวาไมถูกตอง

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

การตรวจใบเสนอราคา

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

เอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง

ขอมูลระยะ 1 (Le)
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การประเมินผลลัพธจากการเก็บขอมูล 
ระดับคะแนนท่ี 4  
Output ผลผลิต 

 
วิธีการคํานวณ 
รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาด = รอยละของขอผิดพลาดของระยะท่ี 1 – รอยละของขอผิดพลาดระยะท่ี 2 
ระดับคะแนนท่ี 5 
Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
คาคะแนนวัดผลลัพธ พิจารณาจากรอยละของขอผิดพลาดท่ีลดลงจากฐานขอมูลระยะท่ี 1 

 
วิธีการคํานวณ 

รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาด = รอยละของขอผิดพลาดของระยะท่ี 1 – รอยละของขอผิดพลาดระยะท่ี 2 
 จากตาราง ฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขางตน รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาด เปรียบเทียบกับขอมูลระยะท่ี 1 Le 

ลดลงมากกวารอยละ 1 ดังนั้น Outcome ของตัวชี้วัดอยูท่ีระดับคะแนนท่ี 5  

สรุปไดวา การจัดทําเครื่องมือเพ่ือใชจัดเก็บฐานขอมูลดังกลาว เปนเครื่องมือในการคนหาคําตอบจากขอมูล 
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูและการทํางาน เพ่ือใหทุกหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไมใหเกิดขอผิดพลาด และจัดเอกสารการตรวจรับพัสดุใหถูกตอง ครบถวน  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียนกรมอนามัยท่ี สธ. 0903.05/ว2354 ลงวันท่ี 
29 ตุลาคม 2564 และลดจํานวนขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจเอกสารในการจัดซ้ือจัด
จางได  

.................................................................................. 
 

 
 
 
  
 
 
                                                                                                                       

คะแนน 0.2-0.39 0.4-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99 1

รอยละที่ลดลดของขอผิดพลาด

เทียบกับขอมูลระยะแรก

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

คะแนน 0.5 1

รอยละที่ลดลดของขอผิดพลาด

เทียบกับขอมูลระยะ 1

ลดลง > 0.5 ≥ 1


