โครงการคัดเลือก
นักบริหารและผู้ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุดเี ด่น “เพชรพัสดุ”
ประจำปี ๒๕62
------------------------------------

๑.

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกระบวนงานที่สำคัญประการหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุหรือบริการหลายอย่างมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือเพื่อจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐ กระจายไป
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวนเป็นแสนล้าน ซึง่ การลงทุนโดยภาครัฐดังกล่าวนี้มี
ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนของประเทศไทยให้ขยายตัวได้มากขึ้น หากมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่ดี คุ้มค่า สมเหตุสมผล ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เปิดเผย
โปร่งใส มีการแข่งขันราคาอย่ างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ก็จะช่วยกระตุ้นการค้าขาย
ทำธุรกิจให้เกิดการเจริญเติบโตและเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้ เพิ่มมากขึ้นได้ ในสถานการณ์ที่
การบริ โภคและการลงทุ น ของภาคเอกชนในประเทศขยายตั ว ช้ า การส่ งออกอยู่ ในภาวะที่ ยากลำบากมากขึ้ น
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงมากขึ้น หากมีนักบริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ดีช่วยดูแลการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม มีความมั่นคง
ยั่งยืน ก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ดีขึ้น ธุรกิจจะขยายตัว มีสภาพคล่องดีขึ้น
การที่จะบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใดย่อมต้องขึ้นอยู่
กับ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยต่างๆ ให้คืบหน้าไปได้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ จะมีระบบการบริหาร
จัดการงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านการพัสดุที่ดีได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ เอาใจใส่
ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการทำงาน มีผลงานดีเด่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รวมทั้งสามารถดูแลการ
บริหารจัดการให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และสนใจใฝ่เรียนรู้
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติ เข้าใจกฎระเบียบที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานประสานงาน และให้บริการ
เป็นอย่างดี จนได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานใน
องค์กรและบุคคลทั่วไป
ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “นักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น” หรือ
“ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น” ประจำปี ๒๕62 เพื่อเป็นการยกย่อง เผยแผ่เกียรติคุณของบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่
/ประจักษ์...

๒

ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งบุคคลทั่วไป สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดให้มี “โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี ๒๕62”
ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อมอบรางวัล “เพชรพัสดุ” อันมีเกียรติยิ่งนี้แก่นักบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุดีเด่น เป็นที่ยอมรับเชือถือ สมควรได้รับการยกย่อง เผยแผ่เกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฎสืบไป

๒.

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสรรหานักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานหรือใน
การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ โดยเฉพาะในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาอื่นๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย แนวทางวิธีปฏิบัติที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐใช้ถือปฏิบัติอยู่ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
๒. เพื่อยกย่องเชิด ชูเกียรติ และเผยแผ่เกียรติคุณ รวมทั้งผลงานให้เป็นที่ ปรากฏและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุด้วยกันหรือแก่บุคคลทั่วไป
๓. เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้
เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการหรือหน่วยงานของรัฐและของสังคมสืบไป

๓.

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะดำเนินการคัดเลือก“นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น”
และ “ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น” จากหน่วยงานของรัฐทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

๔.

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ก. นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น
1. เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล กำกับและควบคุมการบริหารจัดการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารงานด้านการพัสดุ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน (นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ มติ กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
4. ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษทางอาญา ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ทำการคัดเลือก
5. เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผน บริหารจัดการ และพัฒนางานด้านการบริหารพัสดุของหน่วยงาน และ
ให้ความรู้สอนงานแก่บุคลากรในกำกับดูแลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินด้านการปฏิบัติตน
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการดีเด่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานด้านการพัสดุ
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับคัดเลือกเป็นนักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่นมาแล้ว
7. ต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชา

๓

ข. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น
1. เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่มี ตำแหน่ งหน้ าที่ดู แลรับ ผิ ด ชอบงานด้ านการจัดซื้ อจัด จ้างหรือ การบริห ารพั ส ดุ ของ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานด้านการพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน
(นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ มติ กฎหมายหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหาร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง งานบรรลุผล
สำเร็จด้วยดี
4. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้มาติดต่อรับบริการ
5. ไม่เคยถูกต้องโทษทางวินัย หรือโทษทางอาญา ภายใน 5 ปีนับถึงวันที่ทำการคัดเลือก
6. มีผลการประเมินด้าน การปฏิบัติตน การครองตน ครองงาน และผลงานดีเด่นด้านการพัสดุ
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นมาแล้ว
8. ต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชา

ค. เกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัล
1. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้อมูลประวัติส่วนตัว หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ผลงานที่ผ่านมา ตามแบบฟอร์มการคัดเลือกที่สมาคมฯกำหนดไว้ รวมทั้ง การสอบถาม หรือสัมภาษณ์
เพิ่มเติม
2. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ที่อ้างอิงแนบประกอบการพิจารณา และคำรับรองของผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการคัดเลือกรับรางวัลฯ
3. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือว่าสิ้นสุด

๕.

รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑. รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักบริหารงานด้านการพัสดุดเี ด่น ประกอบด้วย
1.1 เข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”
1.2 เกียรติบัตร นักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น
2. รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดเี ด่น ประกอบด้วย
2.1 เข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”
2.2 เกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น

๖.

ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕62 สิ้นสุดโครงการวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕62

๗.

งบประมาณ
ใช้งบประมาณดำเนินงานของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕62

๔

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

๑. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักบริหารและผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานด้ านการจั ด ซื้ อจั ดจ้ างหรือ การบริห ารพั ส ดุ ปฏิ บั ติงานได้ อ ย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางวิธีปฏิบัติของภาครัฐ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญ
กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยกันและของ
สังคม
๒. เสริมสร้างให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
๓. ช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น รักษาประโยชน์ของทางราชการหน่วยงานของรัฐ และสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมในหมู่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ

๙.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกนักบริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี ๒๕62

พลตรี
(วิสัย อินทรมณี)
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักบริหาร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี ๒๕62

ผู้อนุมัติโครงการ
พลโท
(มณฑล ปราการสมุทร)
นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

