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เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ 

จังหวัดเชียงใหม 
 

การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธภิาพ 

  การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการดําเนินงานโครงการของสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีความเก่ียวของตอการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหาพัสดุเพ่ือมาใชในการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือ-จัดจางท่ีมีประสิทธิภาพยอมสงผลถึง
ความสําเร็จของโครงการและยังชวยใหหนวยงานประหยัดงบประมาณ ใชจายงบประมาณอยางคุมคา โครงการ
จะดําเนินไปไมไดเลย หากไมมีพัสดุหรือไมไดรับพัสดุท่ีมีคุณภาพภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือตองการใช 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีเทคนิควิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจ กําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานรวมกัน 
  การจัดซ้ือ หมายถึง การดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงวัตถุดิบวัสดุและสิ่งของ 
เครื่องใชตางๆ ท่ีจําเปนโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา และชวงเวลา แหลงจัดจําหนาย การนําสงถูกตองตามท่ี
ผูจัดซ้ือตองการ  
  การจาง หมายถึง  การจางเหมาบริการ รวมท้ังการจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตไมรวมถึงการจางแรงงาน การจางพนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการ 
การรับขนในการเดินทางไปราชการ และการจางท่ีปรึกษา 
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  การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา หรือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
  พัสดุ หมายถึง  สินคา งานกอสราง และงานบริการ 
  e-GP หมายถึง  การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  GFMIS web online  หมายถึง (Government Fiscal Management System) ระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

ปญหาการจัดซ้ือจัดจาง 
    การดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม  
มีเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐานตางๆ  ผานเจาหนาท่ีการเงินแลวนําเสนอตอ ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม ลงนามอนุมัติ หรือผูมีอํานาจลงนาม เม่ืออนุมัติ
แลวดําเนินการตามข้ันตอนของการจัดซ้ือ-จัดจาง พรอมท้ังสงมอบพัสดุแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ  
จากการดําเนินงานท่ีผานมามีปญหาการดําเนินงาน ดังนี้  
  ๑) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ ไมทราบข้ันตอนการจัดซ้ือ–จัดจาง 
  ๒) ระบุเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ือ–จัดจางและรายละเอียด ไมชัดเจนไมสอดคลอง 
  ๓) จัดซ้ือวัสดุบางรายการไมตรงกับการขออนุมัติและบางชนิดจัดซ้ือซํ้าซอนกับครั้งหลังสุด
โดยเฉพาะวัสดุท่ีมีอายุการใชงานเปนเวลานาน 
  ๔) สงเรื่องการจัดซ้ือ-จัดจาง กระชั้นชิดเรงดวนเกินไป 
   ๕) บางข้ันตอนใชเวลามากในการเตรียมเอกสาร 
  ๖) ขาดการประสานงานกับผูเก่ียวของท้ังในและภายนอกองคกร เพ่ือใหไดประสิทธิภาพ
คุณภาพ ตรงตามความตองการและทันเวลา 

แนวทางการดําเนนิงาน 

  จากปญหาในการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ 
จังหวัดเชียงใหม นายชิตคณัญญ ศรีชัยวงศ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. เทคนิคและวิธีการดําเนินงาน 
  ๑.1 ชี้แจงรายละเอียดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ ทราบถึงข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินงานการจัดซ้ือ–จัดจาง ในการประชุมประจําเดือน และชี้แจงรายบุคคล 
  ๑.2 ลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการ ไดรับพัสดุรวดเร็วและทันกับความตองการ 
  ๑.3 ดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจางดวยความโปรงใส 
  ๑.4 สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  
 ๒. กําหนดบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ 
  ๒.1 ผูบังคับบัญชาสูงสุด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม เปนผูลงนามอนุมัติ 
  ๒.2 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  ทําหนาท่ีในการตรวจสอบหลักฐานรายงานการขอ
อนุมัติดําเนินการกอนนําเสนอลงนามอนุมัติ 
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  ๒.3 ผูอํานวยการกลุมและหัวหนาฝาย ทําหนาท่ีอนุมัติในหลักการเบื้องตน 
  ๒.๔ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ จะตองเปนผูจัดทําบันทึกขออนุมัติในหลักการ
เบื้องตน  โดยเสนอผานผูอํานวยการกลุมหรือหัวหนาฝาย 
  ๒.๕ เจาหนาท่ีพัสดุ ทําหนาท่ีในการตรวจสอบรายละเอียด หลักฐานเอกสารประกอบ
กอนเสนออนุมัติลงนาม ดําเนินการตามข้ันตอนของการจัดซ้ือ–จัดจาง ตามระเบียบของสํานักนายก พรอมท้ัง
จัดสงมอบพัสดุใหกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 
  ๓. ข้ันตอนการจัดซ้ือ-จัดจาง 
  ๓.๑ รายงานการจัดซ้ือ-จัดจาง ประกอบดวย 
   1) เหตุผลความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ือ-จัดจาง 
   2) รายละเอียดวัสดุท่ีจัดซ้ือ-จัดจาง 
   3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการและหรือเคยจัดซ้ือ-จัดจางครั้ง
หลังสุด  
   4) หากวงเงินตั้งแต 5,000 บาท ข้ึนไป ใหจัดทําการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP  
  ๓.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ วงเงินไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 1 คน ตั้งแต 
10,000 บาทข้ึนไป จํานวน 3 คน 
 ๓.3 ใบเสนอราคา ดําเนินการติดตอรานคาและหรือบริษัทหางรานเพ่ือจัดทําใบเสนอ
ราคา ลายเซ็นของเจาของรานคาและหรือบริษัทหางราน ตามใบสั่งซ้ือ–สั่งจางพรอมท้ังใบสงของท่ีออกเลขท่ี
เรียบรอยแลว 
 ๓.4 บันทึกขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง ทําบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือพรอมท้ังขออนุมัติรับราคาท่ี
รานคาและหรือบริษัทหางรานเสนอราคา 
 ๓.5 ใบสั่งซ้ือ-สั่งจาง จัดทําใบสั่งซ้ือ-สั่งจาง การตรวจรับในระบบ GFMIS Web online 
และดึงขอมูลจากระบบ e-GP มาบันทึกในระบบ GFMIS  ออกเลขใบสั่งซ้ือ-สั่งจางและขอมูลบันทึกการตรวจ
รับในระบบอิเล็กทรอนิกส 
  ๓.6 ใบสงของพรอมพัสดุ ใหรานคาและหรือบริษัทหางรานเตรียมจัดสงพัสดุพรอมท้ังใบ
สงของ เพ่ือจะไดแนบประกอบการเบิกจาย 
  ๓.7 กรรมการตรวจรับ กรรมการท่ีแตงตั้งไวทําการตรวจรับพัสดุ 
 ๓.8 จัดทําบัญชี/ลงสมุดควบคุม ดําเนินการลงบัญชีในสมุดควบคุมพัสดุ/วัสดุ  
ตามรายการท่ีดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง 
 ๓.9 การเบิกจายพัสดุ แจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ ทําการเบิกจายพัสดุตอไป 
  ๓.10 จัดทํารายงานประจําป จัดทํารายงานใหตรงตามบัญชีควบคุม และรายงานให 
กรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
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1. จัดทํารายงานการขอซ้ือ - ขอจาง 

4. บันทึกขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจาง 

5. ใบส่ังซ้ือ - จาง 

6. ใบสงของ พรอมพัสดุ 

จัดทําใบ PO + ตรวจรับ  
ในระบบ GFMIS  
Web online 

2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

7. กรรมการตรวจรับ 

8. จัดทําบัญชี/ลงสมุดควบคุม 

ตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป 

3. ใบเสนอราคา 

ลงระบบ e-GP 

10. รายงานประจําป 

9. การเบิกจายพัสดุ 

แผนผังกระบวนงานการจัดซ้ือ-จัดจาง  
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม 

5 นาที 

5 นาที 

10 นาที 

5 นาที 

10 นาที 

5 นาที 

10 นาที 

15 นาที 

5 นาที 

5 นาที 


