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เรื่อง 

การจัดการความรู้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปี ๖๓ 

 

 
 

นาวาอากาศเอกหญิงสุวิมล  เปียจอย 

นายทหารส่งก าลังบ ารุง 

 

 

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศ 



นายทห

 

 

ผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ประจ าปี ๖๓ 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ๖๓ 

 

ชื่อกลุ่ม ส่งก าลังบ ารุง ศวอ.ทอ. 

ค าขวัญ   มีอะไรให้ท า ก็ท าไป 

สัญญาลักษณ์กลุ่ม 

 
                                           ตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่มมีความหมาย ดังนี้ 

             วงจร เป็นวงจรการเคลื่อนที่รูปวงแหวนที่แสดงถึงความเป็นระบบขั้นตอน และพลังขับเคลื่อนในการ
สร้างสรรค์คุณค่า 

ชื่อกิจกรรม   การจัดการความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ๖๓ 

ชื่อส่วนราชการและการจัดหน่วย นายทหารส่งก าลังบ ารุง เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

 
 

 

 

กองบังคับการ             ส านักงานวิจัย กองสนับสนุน 

การวิจัยอากาศยาน 

ส่งก าลังบ ารุง 

กองสนับสนุนการวิจัย
ยุทโธปกรณ์ 

กองวิทยาศาสตร์ กองกิจการอวกาศ กองบริการ 



 

 

ภารกิจหน่วย 

มีหน้าที่ พิจารณาวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับ ควบคุม และด าเนินการเกี่ยวกับการส่ง
ก าลังบ ารุงภายใน นขต.ศวอ.ทอ. ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

สมาชิกกลุ่ม 

 ชื่อกลุ่ม “ส่งก าลังบ ารุง ศวอ.ทอ.” ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่ม จ านวน ๒ คน 

๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิชชารัตน์   ศิริกุลชัยรัชต์   เจ้าหน้าที ่
๒. นางสาว บุษกล   เทียนหล่อ                     เจ้าหน้าที ่

หัวหน้ากลุ่ม 

          น.อ.หญิง สุวิมล  เปียจอย  นกบ.ศวอ.ทอ. 

ที่ปรึกษากลุ่ม 

พล.อ.ต.ทรงพล  พรหมวา   รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(๑) 

หลักการและเหตุผล 

 จากวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศท่ีจะพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the best Air 
Forces in ASEAN)” และเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ที่  ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมใน
การป้องกันประเทศด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของก าลังพล ทอ. 

 นายทหารส่งก าลังบ ารุง ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
(นกบ.ศวอ.ทอ.) มีภารกิจ พิจารณาวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแลติดตามผลประเมินค่า
และปฏิบัติงานด้านส่งก าลังบ ารุง 

 ดังนั้น นกบ.ศวอ.ทอ.จึงได้ตั้งกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติขึ้น โดยให้มีชื่อว่า (“ส่งก าลังบ ารุง ศวอ.ทอ.”) เพ่ือ
ท าการรวบรวมองค์ความรู้และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศวอ.ทอ.ประจ าปี ๖๓ 
เพ่ือมาสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ ศวอ.ทอ. 

จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม 

 ๖ ม.ค.๖๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๖ ม.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดท าคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศวอ.ทอ. ให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

- ๒ - 



 

 

แผนการด าเนนิกิจกรรม 

ล าดับ รายละเอียด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ม.ค.-ก.พ. มี.ค.-เม.ย พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
๑. ประชุมกลุ่ม                 
๒. การบ่งชี้ความรู้                 
๓. การสร้างและแสวงหาความรู้                 
๔. การความรู้ให้เป็นระบบ                 
๕. การประมวลและกลั่นกรองความรู้                 
๖. การเข้าถึงความรู้                 
๗. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้                 
๘. การเรียนรู้ต่อเนื่อง                 

 

การด าเนินกิจกรรม 

 ประชุมกลุ่มวางแผนและด าเนินกิจกรรม เดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๒ ชั่วโมง 

วิธีด าเนินการ 

 ใช้กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง ๗ ขั้นตอน 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
๓. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
๔. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
๕. การเข้าถึงความรู้ 
๖. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ 
๗. การเรียนรู้ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ 

 จากการระดมความคิดของกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรู้ที่จ าเป็นในการจัดท าขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ ศวอ.ทอ.ประจ าปี ๖๓ ว่ามีข้ันตอนปฏิบัติอย่างไร จากนั้นจึงได้จัดท าคู่มือ ด าเนินการจัดท าค าขอดังกล่าว 

 

 

 

 

- ๓ - 



 

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ๒.๑ มอบหมายให้สมาชิกแสวงหาความรู้ 
  ๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นกบ.ของคลังใหญ่ที่มีประสบการณ์ 
                     ๒.๑.๒ เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ,ราคาครุภัณฑ์ท่ีแต่ละคลังใหญ่ใช้) http://www.cgd.go.th 

 
  

          ๒.๒ ประชุมกลุ่มน าเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อดีและข้อปรับปรุงแก้ไข 
 ๒.๓ รวบรวมสรุปขั้นตอนการด าเนินการ 

๓.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
      -  หลังจากท่ีได้บ่งชี้ความรู้ ทั้งสร้างและแสวงหาความรู้แล้วกลุ่มได้น าความรู้มาจัดท าเป็นขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ ศวอ.ทอ. 
๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 

           - น าคู่มือได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

๓. การเข้าถึงความรู้ 
 - จัดท าคู่มือแจกจ่าย นขต.ศวอ.ทอ.และเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ ศวอ.ทอ. 

๔. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
     - ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจกจ่าย นขต.ศวอ.ทอ.และลงเอกสารเผยแพร่ความรู้ใน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ ศวอ.ทอ. 

 

 

- ๔ - 

http://www.cgd.go.th/


 

 

๕. การเรียนรู้ 
     บุคคลากรของหน่วยงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก าหนด 

บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าความรู้ที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์
และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เรียนรู้การท างานเป็นทีม 
๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ 
๓. การท างานมีมาตรฐาน มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ศวอ.ทอ. มีขั้นตอน ๑๘ ขั้นตอนดังนี้ 

 
 

 

๑.แต่งตั้ง คณก.ก าหนดขอบเขต 
(TOR)

๒.นกบ.ศวอ.ทอ. น าเรียนอนุมัติแต่งตั้ง

๓.จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

๔.นกบ.ศวอ.ทอ. น าเรียน ผอ.ศวอ.ทอ.

๕.ขออนุมัติแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

๖.นกบ.ศวอ.ทอ.น าเรียนขออนุมัติแผน

๗.หน่วยเสนอความต้องการ

      หน่วยแต่งต้ัง คณก.ก าหนดขอบเขตของงานหน่วยโดยหนว่ยก าหนดหัวหนา้สายงาน
ของโครงการและ คณก.ตามความเหมาะสม 

ม     - นกบ.ศวอ.ทอ.ตรวจสอบเอกสารของหน่วยที่เสนอความต้องการจัดซ้ือจดัจ้างและ     

         น าเรียน รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(๑) 
       - นกบ.ศวอ.ทอ.น าเรียน ผอ.ศวอ.ทอ.อนุมัติแต่งต้ัง 

- 

ม     - หนว่ยก าหนดแนวทางและวิธกีารหรือหนทางปฏิบัติในงานที่เสนอความต้องการ

จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินและระยะเวลาในงานที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นๆ 

- ๕ - 

ม     - นกบ.ศวอ.ทอ.ตรวจสอบเอกสารของหน่วยและน าเรียน รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(๑) 

       - นกบ.ศวอ.ทอ.น าเรียน ผอ.ศวอ.ทอ.อนุมัติ 

- 

ม     - หนว่ยจัดท าแผนงานแนวทางและวิธกีารหรือหนทางปฏิบัติในงานที่เสนอความ

ต้องการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวนเงินและระยะเวลาในงานที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้ๆ 

ม     - นกบ.ศวอ.ทอ.ตรวจสอบรายการจัดซ้ือและงบประมาณ 

       - น าเรียน รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(๑) 
       - นกบ.ศวอ.ทอ.น าเรียน ผอ.ศวอ.ทอ.อนุมัติแผน 

- 

ม     - หนว่ยเสนอความต้องการและตรวจสอบชื่อเรียก คุณลักษณะเฉพาะ 



 

 

ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ศวอ.ทอ. มีขั้นตอน ๑๘ ขั้นตอนดังนี้ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.ผพด.กรก.ศวอ.ทอ.

๙.คณก.ราคากลาง

๑๐.นกบ.ศวอ.ทอ.

๑๑.ผพด.กรก.ศวอ.ทอ.

๑๒.นงป.ศวอ.ทอ.

๑๓.ผจห.ศวอ.ทอ.

๑๔.ผอ.ศวอ.ทอ.

- ๖ - 

      - ตรวจสอบตามทีห่น่วยเสนอความต้องการ 

ม     - ตรวจสอบหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ/พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติ

ของผู้ย่ืนเสนอราคาที่ถูกต้องและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ใน TOR  
       - คณก.ราคากลางจดัท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้มเอกสารที่ไดร้ับ

ทั้งหมด 
 
 
 

- 

ม     - นกบ.ศวอ.ทอ.ตรวจสอบเอกสารของหน่วยและน าเรียน รอง ผอ.ศวอ.ทอ.(๑) 

       - นกบ.ศวอ.ทอ.น าเรียน ผอ.ศวอ.ทอ.อนุมัติ 
จ้างนั้นๆ 

ม     - ให้ความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ที ่คณก.ราคากลางและส่วนก าลังบ ารุง

ก าหนดขึ้นจากการอนุมัติของ ผอ.ศวอ.ทอ. 
ทอ 

ม     - ตรวจสอบงป.และ ทอ.ปช.11-7 

ม     - ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจา้ง โดยรวบรวมรายละเอยีดเหตุผลความจ าเป็นในการจัดซ้ือ

จัดจ้าง ขอบเขตหรือรายละเอียดของพัสดุ 
       - นธน.ฯ ตรวจสอบร่างสัญญา 
       - ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ ก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพร้อมเหตุผล หลักเกณฑ์

การพิจารณาข้อเสนอ ขอเสนอแต่งตั้ง คณก.จัดซ้ือจัดจ้าง/ คณก.ตรวจรับ 

- 
     - อนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง (หน.กรก.ศวอ.ทอ.-รอง ผอ. (ที่ได้รับหมอบหมาย) 
       -ผอ.ศวอ.ทอ. 



 

 

ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ศวอ.ทอ. มีขั้นตอน ๑๘ ขั้นตอนดังนี้ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕.ผจห.กรก.ศวอ.ทอ.

๑๖.ผพด.กรก.ศวอ.ทอ.

๑๗.ผจห.กรก.ศวอ.ทอ.

๑๘.ผกง.ศวอ.ทอ.

- ๗ - 

      - ตรวจสอบและหาร้าน เสนอราคา ออกใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
      - ท าหลักประกันใบสั่ง ร้านส่งของ ลง PO 
 

ม    - เชิญ คณก.ตรวจรับมารับของตามก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบ 

                           (พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง ปี ๖๐) 
 

- 
ม     - ตรวจสอบรายละเอียด 

ม     - ส าเนาเร่ือง พิมพ์ใบปะหน้า 

 

ม     - ท าฎีกา 
ทอ  - เบกิจ่าย 
 


