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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

สํานักงานอัยการสูงสุด มีสถานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ประเภทองคกรอ่ืนตาม

รัฐธรรมนูญ โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา  ซึ่งทิศทางการบริหารราชการของสํานักงาน

อัยการสูงสุด ป พ.ศ. 2551-2554 มีวิสัยทัศน ( Vision) คอื "สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบัน

มาตรฐานระดับสากล ในการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ  การคุมครองสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม  " จึงไดมีการกําหนด

พันธกิจ (Mission) ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรที่สําคัญ คือ การ เสริมสรางสมรรถนะในการ

บริหารจัดการองคกรและบุคลากรดวยระบบการบริหารสมัยใหมและการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการ พัฒนาขีดความสามารถดาน

ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีประสิทธิภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค

โลกไรพรมแดน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 ได

กาํหนดให สํานักงานอัยการสูงสุด  มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาก าร เพื่อ

สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการ  โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัด

โครงสรางองคกรตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม

โดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่  2) พ.ศ.2549 และกาํหนดใหงาน

พัสดุเปนหนาที่หน่ึงที่ละสํานักงานจะตอง ปฏิบัติ  มีขาราชการธุรการของ ขาราชการฝายอัยการ

เปนผูบังคับบัญชา  ปจจุบัน อัยการสูงสุดไดมีการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด 

ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร (สํานักงานอัยการภาค, 

สํานักงานอัยการจังหวัด, สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง และสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและ

ครอบครัว ที่เปนหนวยเบิกจาย) ตามคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ 264/2554 เมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม 2554 เพื่อใหการบริหารราชการเกี่ยวกับการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด มี

ประสิทธิภาพลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามหลักบริหาร

ราชการแผนดิน ทําใหในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครจะตองมีการบริหารงานพัสดุที่

ครอบคลุมมากขึ้นเกือบทุกดาน ซึ่งแตเดิมอาจมีเพียงงานจัดซื้อพัสดุที่ใชวงเงินงบประมาณเปนหลัก

เทานั้น แตในปจจุบันตองตองปฏิบัติงานจางกอสรางที่ใชราคากลางเปนหลักซึ่งมีการปฏิบัติงาน

หลายขั้นตอนรวมทั้งจะตองปฏิบัติตามระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวของเปนจํานวน โดยที่
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2547  วันที่ 6 ธ.ค. 2548  และวันที ่27 

ธ.ค. 2548 เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และให ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และแนวทางการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ  

ระเบียบ  และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสามารถ

นําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย  โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม  ประหยัด

งบประมาณของแผนดิน  บังเกิดความคุมคา  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และความ

รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน  เปนประโยชนแกทางราชการ จึงปรับปรุงแกไขแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับวิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอกนิกส ( Information) ใน ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ตอมาไดมีระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 กําหนดใหเร่ิมใช ต้ังแต

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป หากนอกจากทีก่าํหนดไวแลวในระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอ่ืนของหนวยงานน้ัน ๆ 

ควบคูไป ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดเองก็ไดมีระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

2554 อีกดวย และการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญที่มีระเบียบใชเองและการมอบอํานาจใหสวน

ภูมิภาคในการบริหารราชการนี้เอง ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานเนื่องจากงานบางงานยังไมเคย

ปฏิบัติมากอน ไมมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดสารสนเทศ เอกสาร ขอมูล การบริหารงานทรัพยากร

บุคคลยังไมสอดคลองกับการบริหารจัดการองคกรทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เชน บาง

สํานักงาน ผูปฏิบัติงานพัสดุไมมีความรูโดยตรง การโยกยายขาราชการเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนงที่มี

ทุกป เปนตน  

การบูรณาการบุคลากรที่มีความถนัดในแตละดานในองคกรที่มีความรู

ความสามารถและสารสนเทศที่จําเปน จะทําใหองคกรลดความเสี่ยงในการดําเนินงานตางๆ 

ไดเปนอยางดีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) จึงเปน

เคร่ืองมือที่มีความสําคัญ  เปนอยางยิ่ง ที่จะชวยในการบูรณาการดังกลาว ซึ่งมุงเนนการบริหาร

องคกร การใชสารสนเทศ และการบริหารบุคลากร โดยในระบบ KMS นั้นมีระบบการ

จัดเก็บขอมูล เอกสารที่สําคัญตางๆ เกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจน กฎ ระเบียบที่

เกี่ยวของ เพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร การพัฒนาการทํางานของผูปฏิบัติงานในระดับ

ตางๆ ใหมีความรูในเร่ืองน้ันๆ มากยิ่งขึ้น ชวยแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือคลายคลึงไดรวดเร็ว 
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ชวยในการประสานงานระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงาน สงผลใหองคกรดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  

 

1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด โดยนํา

ระบบการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา 

1.2.2 เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานพัสดุ หัวขอการประกวดราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (งานจัดจางกอสราง)  

1.2.3 เพื่อพัฒนาทักษะและแกปญหาในการเปลี่ยนตําแหนงงาน โดยใชประโยชน

จากระบบการจัดการความรู 

 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1.3.1. มีระบบการจัดการความรูทางของฝายพัสดุ สํานักงานอํานวยการ สํานักงาน                

อัยการสูงสุด 

1.3.2 ผูที่เกี่ยวของอันประกอบดวยผูบริหาร หัวหนางาน ผูปฏิบัติงาน และผูสนใจ

ทั่วไป สามารถเขาใจ เขาถึงองคความรู สามารถนําองคความรูเหลานั้นมาเลือกใชไดสะดวก ตรง

ตามวัตถุประสงคและภารกิจของตน สงผลใหสามารถนําเอาองคความรูเหลานั้นไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพ เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ไดจากระบบการ

จัดการความรู 

1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การประสานงาน แกปญหาวัฒนธรรมที่ติด

กับงานประจําโดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

เนื่องจาก อัยการสูงสุดไดมีการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ทั้งใน

เขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร (สํานักงานอัยการภาค, สํานักงาน

อัยการจังหวัด, สํานักงานอัยการคดีศาลแขวง และสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว ที่เปน

หนวยเบกิจาย)  

ซึ่งบางสํานักงานยังไมเคยปฏิบัติในบางขั้นตอนมากอน และมีระเบียบอยูเปนจํานวนมาก งานจาง

กอสราง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสเปนงานหนึ่งซึ่งในหลายสํานักงานยังไมเคย

ปฏิบัติมากอน ผูคนควาจะทําการศึกษาปญหา ในการจัดการความรูและการจัดทําระบบการจัดการ
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ความรูเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดังกลาว เฉพาะสํานักงานอํานวยการ กองคลัง ฝายพัสดุ 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสํานักงานในตางจังหวัดตอไป ดังน้ี 

1) หัวขอความรู “งานพสัดุ” 

2) หนวยงานที่คนควาคร้ังน้ี “สํานักงานอํานวยการ กองคลัง ฝายพัสดุ” (อาคารหลัก

เมอืง) 

3) บุคลากรที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

 ผูบริหาร คือ ผูอํานวยการกองคลัง, หัวหนาฝายพสัดุ  

 ผูเชี่ยวชาญ คือ หัวหนางานกลุมงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

 ผูปฏิบัติงาน คือ ผูปฏิบัติงานพัสดุ กลุมงานอาคาร สถานที่และ

ยานพาหนะ 

4) ภารกิจ “งานจางกอสราง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส” 

 

 

 
 


