
ตารางท่ี 2  การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการ  :  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
Suppliers Inputs Process Outputs Customers Stakeholders 

- หน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด 
สป. 
-ส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
-ส านักงบประมาณ
และกระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
-กรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 
-ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
 

 

   1. บันทึกขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดซ้ือจัดจ้าง 
 
   2. งบประมาณ 
   3. พ.ร.บ. งบประมาณ 
   4. หลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายของส านัก
งบประมาณ 
   5. คุณลักษณะของพัสดุ
หรืองานที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
(TOR) 
   6. มาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ/กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
   7. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ 35 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 49 และมติ 
ครม. 
   8. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ในระบบ e-GP และ GFMIS 
   9. ใบเสนอราคา 
 
 
 

Process Description  
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นกระบวนการหน่ึงในการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ. สป. ซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในสป. โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์หรือจ้างบริการต่างๆ จะท าการบันทึกขอ
ความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารดังกล่าวแล้วจัดท าบันทึกขอความเห็นชอบจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบที่เก่ียวข้อง เม่ือหัวหน้า
ส่วนราชการอนุมัติให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างก็ด าเนินการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างท าตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง 
ส่งมอบสินค้า ตรวจรับพัสดุ และด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พร้อมทั้งส่งเอกสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อควบคุมพัสดุต่อไป ซ่ึงกระบวนการต่างๆ จะต้องด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อก าหนด ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ 

พัสดุและ
บริการ 

  - หน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัด สป. 

   - บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัด สป. 

   - ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

Process (Map) 

    

 

 

 

 

 

 

1. รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดซ้ือจัดจ้าง 2. ขอความเห็นชอบจัดซ้ือจัดจ้าง 

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4. ขออนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้าง 

5. ด าเนินการบริหารสัญญา 6. ส่งมอบสินค้าและบริการ 

7. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

8. ส่งรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อควบคุม
พัสดุ 



ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กลุ่มผู้รับบริการ/ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางในการรับฟังความต้องการ วิธีวิเคราะห์ 
ข้อมูลความต้องการ 

ผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลความต้องการ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน แบบส ารวจ ข้อร้องเรียน สายด่วน อ่ืนๆ 

1. ผู้รับบริการ 
1.1 หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
สป. 

   Focus 
Group 

ประมวลและสรุปความ
ต้องการจ าแนกเป็นรายข้อ 

7.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความต้องการ 
   1. ต้องการสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพดีและราคาถูก 
   2. วัสดุจากองค์การค้าฯ ไม่มีสินค้า
ตามที่หน่วยงานต้องการและ 
ราคาแพง 
 

กลุ่มบรหิาร 
งานคลังและ
สินทรพัย์ สอ. 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัด สป. 
 

   Focus 
Group 
 

ประมวลและสรุปความ
ต้องการจ าแนกเป็นรายข้อ 
 

7.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความต้องการ 
   1. ต้องการวัสดุและครุภัณฑ์โดยเร็ว
เพื่อใหท้ันต่อความต้องการใช้งาน 

กลุ่มบรหิาร 
งานคลังและ
สินทรพัย์ สอ. 
 
 
 

2.2 ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 
 
 
 
 

- - - สัมภาษณ์ 
 

ประมวลและสรุปความ
ต้องการจ าแนกเป็นรายข้อ 

ความต้องการ 
   1. หลังจากวางบลิ/ใบแจ้งหนี้แล้ว 
ต้องการให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดสุ่งเบิกให้
โดยเร็ว 

 

 
 
 
 



ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์ประเภท/ช่องทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า 
 

กระบวนการหลัก 
แหล่งข้อมูล 

ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทข้อมูล ผู้รับผิดชอบ/เอกสารหลักฐาน 
ภายใน ภายนอก 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   1. Focus Group จากหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด สป. 
   2. สัมภาษณ์ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 
   3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ความต้องการของผูร้ับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
   - ผลการวิเคราะหป์ัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน 
 
 
 
 
 
 
 

   1. แบบสรปุข้อมลูความต้องการของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
   2. บันทึกการสัมภาษณ์ 
   ตารางวิเคราะห์ปจัจัยที่สง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน (ตามตาราง
ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพและปจัจัยที่
ส่งผลต่อการลดต้นทุนดังแนบ) 
 
 

 
 



ตารางท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมลูในการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 
 

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
ความต้องการ 

กฎหมาย (L) ด้านประสิทธิภาพ (E) 
ด้านความคุ้มค่า 

และลดต้นทุน (V) 
ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง    1. ต้องการสินค้าและ

บริการที่มีคุณภาพดีและ
ราคาถูก (C1) 
 

   1. ต้องการวัสดุและ
ครุภัณฑ์โดยเร็วเพื่อให้
ทันต่อความต้องการใช้
งาน  (S1) 

-    1. หน่วยงานส่งเรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ให้
จัดซื้อจัดจ้างมีเวลาให ้
ด าเนินการทีก่ระช้ันชิด 
 (E1) 
 

จากการวิเคราะห์
กิจกรรม/ข้ันตอน
ไม่มีปัจจัยทีส่่งผล
ต่อการลดต้นทุน 

ความรวดเร็ว 
S1,S2 และ E1 

   2. วัสดุจากองค์การค้า  
ไม่มีสินค้าตามทีห่น่วยงาน
ต้องการและ 
มีราคาแพง (C2) 

   2. หลังจากวางบลิ/ใบ
แจ้งหนี้แล้ว 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่
พัสดุสง่เบิกใหโ้ดยเร็ว 
(S2) 
 

-    2. การส่งเอกสารใน
การควบคุมพสัดุไม่
สมบรูณ์และล่าช้า (E2) 

- ความถูกต้อง ครบถ้วน 
C1,C2 และE2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6  การจัดท าข้อก าหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ 
 

กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า กิจกรรม/ขั้นตอน ข้อก าหนด ตัวชี้วัดภายใน 
ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนการ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของเรื่องจัดซือ้ 
จัดจ้างที่ด าเนินการได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  รับเรือ่งขอความอนุเคราะห์ให้จัดซื้อ
จัดจ้าง 

มีการเร่งรัดการจัดส่งเรื่องขอความ
อนุเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้มีเวลา
ด าเนินการทีก่ระช้ันชิด (E1) 
 

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รบัหนังสือ
แจ้งเวียนแนวทาง/ก าหนดระยะเวลา
ส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2)  ขอความเห็นชอบจัดซือ้จัดจ้าง   
3)  ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ตามระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการเปรียบเทียบราคาขาย/ราคาจ้าง
จากหลายบริษัท (C1,C2) 

มีการเปรียบเทียบราคาขายจาก
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างไม่น้อยกว่า 3 ราย 

4)  ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง   
5)  ด าเนินการบริหารสญัญา   
6)  ส่งมอบงานและสินค้า ต้องสง่มอบสินค้า/มอบงาน ใหท้ันต่อ

ความต้องการใช้งาน (S1) 
ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่
สามารถส่งมอบสินค้า/มอบงานใหก้ับ
หน่วยงานได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

7)  ด าเนินการเบกิจ่ายเงินใหก้ับ 
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 

ต้องเบกิจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผูร้ับจ้างได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (S2) 

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างทีบ่ันทกึ
ขออนุมัติเบกิจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง 
ภายใน 3 วันท าการ หลังจากตรวจ
รับพสัดุเรียบร้อยแล้ว 

8)  ส่งรายละเอียดรายการจัดซือ้ 
จัดจ้างเพื่อควบคุมพัสด ุ
 

ต้องสง่เอกสารประกอบการจัดซือ้จัดจ้าง
ให้ผู้ควบคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (E2) 

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างทีส่่ง
รายละเอียดเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อด าเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 



ตารางท่ี 7  ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดในกระบวนการ 

ตัวชี้วัด แนวทางการประเมิน 
ความถี่ในการประเมิน 

วิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
รายสัปดาห์ รายไตรมาส ราย 6 เดือน 

    1. ร้อยละของหน่วยงานที่
ได้รับหนงัสือแจ้งเวียน
แนวทาง/ก าหนดระยะเวลาสง่
เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

   - พิจารณาว่ามีการจัดท าแนวทางเป็น
หนังสือแจง้เวียนการจัดซือ้จัดจ้างและแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบได้กีห่น่วยงานคิดเป็น
ร้อยละเท่าไรจากจ านวนหน่วยงานทัง้หมด 

- -     - ตรวจสอบจากสมุดบันทกึการรับ
เรื่องของหน่วยงาน 

กลุ่มบรหิารงาน 
คลังและสินทรัพย์ 
สอ. สป. 

   2. มีการเปรียบเทียบราคา
ขาย/จ้างจากผู้ขาย/ผูร้ับจ้างไม่
น้อยกว่า 3 ราย 
 

   - พิจารณาจากการด าเนินงานว่ามีการ
เปรียบเทียบราคาขาย/ราคาจ้าง จาก
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง อย่างน้อย 3 ราย ในกรณี
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

- -     - ตรวจสอบจากจ านวนผู้ขาย/ผู้รบั
จ้างทีส่่งใบเสนอราคาในการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละครั้ง 

กลุ่มบรหิารงาน 
คลังและสินทรัพย์ 
สอ. สป. 

   3. ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จ้างทีส่ามารถส่งมอบสินค้า/
มอบงานให้กบัหน่วยงานได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 

   - พิจารณาจากจ านวนเรื่องที่จัดซื้อจัด
จ้างที่ด าเนินการส่งมอบสินค้า/งานให้แก่
หน่วยงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด คิด
เทียบเป็นร้อยละจากจ านวนเรื่องที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด 

- -     - ตรวจสอบจากวันที่ที่ได้รบัเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างนบัจนถึงวันที่หน่วยงาน
รับมอบสินค้า/งานเทียบกบัระยะเวลา
ที่ก าหนด 

กลุ่มบรหิารงาน 
คลังและสินทรัพย์ 
สอ. สป. 

   4. ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จ้างทีบ่ันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างได ้
ภายใน 3 วันท าการ หลังจาก
ตรวจรบัพสัดุเรียบรอ้ยแล้ว 

   - พิจารณาจากจ านวนเรื่องที่ได้บันทกึ
ขออนุมัติเบกิจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างได ้
ภายใน 3 วันท าการ หลังจากตรวจรบั
พัสดุเรียบร้อยแล้ว 
คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนเรือ่งการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- -     - ตรวจสอบจากช่วงระยะเวลาที่
ด าเนินการนบัถัดจากวันที่ที่ไดร้ับใบ
ตรวจรบัพสัดุจนถึงวันทีส่่งเรื่องขอ
อนุมัติเบกิจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละครั้ง 
 

กลุ่มบรหิารงาน 
คลังและสินทรัพย์ 
สอ. สป. 

   5. ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จ้างที่ต้องสง่รายละเอียด
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อด าเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ไดค้รบถ้วนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

   - พิจารณาจากจ านวนเรื่องที่จัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ที่ได้ส่งเอกสารเพื่อด าเนินการ
ควบคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดคิดเทยีบเป็นร้อยละจาก
จ านวนเรื่องการจัดซือ้จัดจ้างทัง้หมด 

- -     - ตรวจสอบจากระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการนับจากส่งเรื่องขอ
อนุมัติเบกิจ่ายเงินจนถึงวันที่สง่เอกสาร
ประกอบ การจัดซือ้จัดจ้างให้
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมครุภัณฑ์
เปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนด 

กลุ่มบรหิารงาน 
คลังและสินทรัพย์ 
สอ. สป. 



ตารางท่ี 8  การออกแบบกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
 

กระบวนการ 
ท่ีสร้างคุณค่า 

กิจกรรม/ขั้นตอน ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม 

(Work Flow) 
กิจกรรม/ขั้นตอนใหม่ 

(Work Flow) 
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

   1)  รับเรื่องขอความอนุเคราะห์
ให้จัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 

มีการเร่งรัดการจัดส่งเรื่องขอ
ความอนุเคราะหก์ารจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อไม่ใหม้ีเวลาด าเนินการ
ที่กระช้ันชิด (E1) 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ได้รับหนงัสือแจ้งเวียน
แนวทาง/ก าหนด
ระยะเวลาสง่เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

  

    2)  ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

    3)  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ต้องมีการเปรียบเทียบราคา
ขาย/ราคาจ้างจากหลายบริษัท 
(C1,C2) 
 

มีการเปรียบเทียบราคา
ขาย/จ้างจากผู้ขาย/ผูร้ับ
จ้างไม่น้อยกว่า 3 ราย 
 

  

    4)  ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 

    

    5)  ด าเนินการบรหิารสัญญา  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ขออนุมัติให้จัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

ขอความเห็นชอบ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

รับเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดซ้ือ 

จัดจ้าง 

ด าเนินการบริหารสัญญา 



กระบวนการ 
ท่ีสร้างคุณค่า 

กิจกรรม/ขั้นตอน ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม 

(Work Flow) 
กิจกรรม/ขั้นตอนใหม่ 

(Work Flow) 
    6)  ส่งมอบงานและสินค้า ต้องสง่มอบสินค้า/มอบงาน ให้

ทันต่อความต้องการใช้งาน 
(S1) 

ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จ้างทีส่ามารถส่งมอบ
สินค้า/มอบงานให้กบั
หน่วยงานได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

 

 7)  ด าเนินการเบกิจ่ายเงินใหก้ับ
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 

ต้องเบกิจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/
ผู้รบัจ้างได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (S2) 

ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จ้างทีบ่ันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง
ไดภ้ายใน 3 วันท าการ 
หลงัจากตรวจรับพสัดุ
เรียบร้อยแล้ว 

  

 8)  ส่งรายละเอียดรายการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุมพสัด ุ

 
 
 

ต้องสง่เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ควบคุม
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนสมบรูณ์
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
(E2) 

 ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จ้างทีส่่งรายละเอียด
เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ด าเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งมอบงานและสินค้า 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

ส่งรายละเอียด 
รายการจัดซ้ือจัดจ้าง  

เพื่อควบคุมพัสดุ 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  :  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ  :  ร้อยละของเรือ่งจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1     1. รับเรื่องขอความอนเุคราะห์ให้
จัดซื้อจัดจ้าง 
   - ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง (ได้แก่ รายการสินค้า, รายช่ือ
คณะกรรมการด าเนินงาน และ
โครงการที่ได้รบัอนุมัต)ิ 
   - ตรวจรายละเอียดเงินงบประมาณ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 

5 นาท ี จัดท าหนงัสอืแจ้งเวียนแนวทาง/
เงื่อนไขก าหนดระยะเวลาในการสง่
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ในสงักัด สป.  
ครบทุกหน่วยงาน 

   - บันทึกของเจ้าของเรื่องที่
ได้รับการตรวจสอบ 

กลุ่มบรหิาร 
งานคลังและ
สินทรพัย์ สอ. 
สป. 

2     2. ขอความเห็นชอบจัดซือ้จัดจ้าง 
   - จัดท าบันทึกขอความเห็นชอบและ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
10 นาที 

    - บันทึกขอความเห็นชอบ
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 
 

 

3     3. ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   - น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ มาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

 
 

10 นาท ี
 

ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
จะต้องจัดหาใบเสนอราคาจาก
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง อย่างน้อย 3 ราย 
ทุกครั้ง 

   - ประกาศสอบราคา 
   - ประกาศประกวดราคา 
   - ประกาศผู้มผีลประโยชน์
ร่วมกัน 
   - บันทึกคณะกรรมการ 
 

 

รับเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดซ้ือ 

จัดจ้าง 

ขอความเห็นชอบ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 

   4. ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง 
    - จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
 
 
 

10 นาที  
 
 

   - บันทึกขออนุมัติจัดซือ้ 
จัดจ้าง 

กลุ่มบรหิาร 
งานคลังและ
สินทรพัย์ สอ. 
สป. 

5     5. ด าเนินการบริหารสญัญา 
   - จัดท าใบสั่งซื้อ/สัง่จ้าง/สญัญา 
   - จัดท าข้อมลูการจัดซือ้จัดจ้าง 
ในระบบ e-GP 
   - จัดท าข้อมลูการจัดซือ้จัดจ้างใน
ระบบ GFMIS 

 
10 นาท ี
30 นาท ี

 
30 นาท ี

 

    - ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สญัญา 
   - แบบรายงานในระบบ 
e-GP 
   - แบบรายงาน 
   ในระบบ GFMIS 

 

6     6. ส่งมอบงานและสินค้า 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่ง
ของ/ใบแจง้หนี ้
   - จัดท าใบตรวจรบัพสัด ุ
   - ส่งมอบงานและสินค้าให้กบั
หน่วยงาน 

 
5 นาท ี

 
5 นาท ี

สามารถด าเนินการจัดสง่สนิค้า/งาน
ให้กับหน่วยงานได้อย่างน้อย
ภายใน 1 วันท าการก่อน
ก าหนดการใช้งานของหน่วยงานที่
จัดซื้อจัดจ้างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของจ านวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด  

   - เอกสารโครงการ 
   - ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี ้
   - ใบตรวจรับพสัด ุ

 

7     7. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รบั
จ้างและผู้ขาย 
   - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
   - จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตเิบิก
จ่ายเงิน 
 

 
 

5 นาท ี
 

10นาที 
 

จัดท าบันทึกขออนุมัตเิบกิจ่ายเงิน
ได้ทันภายใน 3 วันท าการหลงัจาก
ตรวจรบัพสัดุเรียบรอ้ยแล้วได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จาก 
จ านวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

   - ใบตรวจรับพสัดุที่ท าการ
ตรวจรบัเรียบร้อยแล้ว 
   - บันทึกขอเบิกจ่ายเงิน 

 

ขออนุมัติให้จัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

ด าเนินการบริหารสัญญา 

ส่งมอบงานและสินค้า 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 



ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

8  
 
 
 
 
 

 
 

   8. ส่งรายละเอียดรายการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อควบคุมพสัด ุ
   - จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสัดุเพื่อส่งมอบพัสดุให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมครุภัณฑ ์

 
 

5 นาท ี
 

ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์เพื่อด าเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ไดค้รบถ้วน ภายใน  
1 วันท าการนับจากวันที่ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินให้กบัผู้ขาย/ผู้รบัจ้างได้
ทุกครั้ง 
 

   - เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ ์
   - บันทึกส่งมอบพสัด ุ

กลุ่มบรหิาร 
งานคลังและ
สินทรพัย์ สอ. 
สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งรายละเอียด 
รายการจัดซ้ือจัดจ้าง  

เพื่อควบคุมพัสดุ 



 
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

กระบวนการหลัก กิจกรรม/ขั้นตอน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลดต้นทุน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง    1)  รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
   2)  ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
   3)  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
   4)  ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง 
 
   5)  ด าเนินการบรหิารสัญญา 
 
   6)  ส่งมอบงานและสินค้า 
 
   7)  ด าเนินการเบกิจ่ายเงินใหก้ับ 
ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 
 
   8)  ส่งรายละเอียดรายการจัดซื้อ 
จัดจ้างเพื่อควบคุมพัสด ุ
 

   1. หน่วยงานท าเรือ่งขอความอนุเคราะห์ให้
จัดซื้อจัดจ้าง 
กระช้ันชิดท าให้มรีะยะเวลาในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างนอ้ยเกินไป 
   - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน/ถูกต้อง 
 
   - มีขั้นตอนในการด าเนินการในระบบe-GP 
และ GFMIS หลายข้ันตอน 
 
   - เร่งรัดติดตามผู้ขาย/ผู้รบัจ้างจัดส่งใบเสนอ
ราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
   - เร่งรัดติดตามผู้ขาย/ผู้รบัจ้างใหส้่งมอบสินค้า/
มอบงานได้ทันต่อความต้องการใช้งาน 
 
 
 
   2. การส่งเอกสารในการควบคุมพสัดุไม่สมบรูณ์
และล่าช้า 

จากการวิเคราะห์กิจกรรม/ข้ันตอนของ
กระบวนการนี้แล้วไม่มกีิจกรรม/ข้ันตอนใด
จ าเป็นต้องลดต้นทุนการด าเนินงาน 

 


