ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC)
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
Suppliers
Inputs
- หน่วยงาน
1. บันทึกขอความ
ต่างๆ ในสังกัด อนุเคราะห์ให้จัดซื้อจัดจ้าง
สป.
-สานักงบประมาณ
2. งบประมาณ
3. พ.ร.บ. งบประมาณ
4. หลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายของสานัก
งบประมาณ
-สานักงบประมาณ
5. คุณลักษณะของพัสดุ
และกระทรวง
หรืองานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
เทคโนโลยี
(TOR)
สารสนเทศ
6. มาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ/กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
-กรมบัญชีกลาง
7. ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ 35 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 49 และมติ
ครม.
8. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP และ GFMIS
-ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
9. ใบเสนอราคา

Process

Outputs

พัสดุและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ บริการ
ของกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ. สป. ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานต่ างๆ
ภายในสป. โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์หรือจ้างบริการต่างๆ จะทาการบันทึกขอ
ความอนุเ คราะห์ใ ห้ ด าเนิ นการจัด ซื้ อจั ดจ้ าง เจ้าหน้าที่พั สดุ ด าเนิ นการตรวจสอบความถู กต้ อ งของ
เอกสารดังกล่าวแล้วจัดทาบันทึกขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อหัวหน้า
ส่วนราชการอนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ดาเนินการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาตามสัญญาซื้อหรือจ้ าง
ส่งมอบสินค้า ตรวจรับพัสดุ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พร้อมทั้งส่งเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อควบคุมพัสดุต่อไป ซึ่งกระบวนการต่างๆ จะต้องดาเนินการให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อกาหนด ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ

Process Description

Process (Map)
1. รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดซื้อจัดจ้าง

2. ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง

4. ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง

3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. ดาเนินการบริหารสัญญา

6. ส่งมอบสินค้าและบริการ

8. ส่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อควบคุม
พัสดุ

7. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Customers
- หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด สป.

Stakeholders
- บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด สป.
- ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ช่องทางการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ/
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้รับบริการ
1.1 หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
สป.

ช่องทางในการรับฟังความต้องการ
แบบสารวจ ข้อร้องเรียน
สายด่วน

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด สป.
2.2 ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง

-

-

-

อื่นๆ

วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการ

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

Focus
Group

ประมวลและสรุปความ
ต้องการจาแนกเป็นรายข้อ

7. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มบริหาร
ความต้องการ
งานคลังและ
1. ต้องการสินค้าและบริการที่มี
สินทรัพย์ สอ.
คุณภาพดีและราคาถูก
2. วัสดุจากองค์การค้าฯ ไม่มีสินค้า
ตามที่หน่วยงานต้องการและ
ราคาแพง

Focus
Group

ประมวลและสรุปความ
ต้องการจาแนกเป็นรายข้อ

สัมภาษณ์

ประมวลและสรุปความ
ต้องการจาแนกเป็นรายข้อ

7. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มบริหาร
ความต้องการ
งานคลังและ
1. ต้องการวัสดุและครุภัณฑ์โดยเร็ว สินทรัพย์ สอ.
เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน
ความต้องการ
1. หลังจากวางบิล/ใบแจ้งหนี้แล้ว
ต้องการให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุส่งเบิกให้
โดยเร็ว

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ประเภท/ช่องทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
กระบวนการหลัก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งข้อมูล
ภายใน ภายนอก




ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. Focus Group จากหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัด สป.
2. สัมภาษณ์ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเภทข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ/เอกสารหลักฐาน

- ความต้องการของผูร้ ับบริการและผู้
1. แบบสรุปข้อมูลความต้องการของ
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2. บันทึกการสัมภาษณ์
- ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ตารางวิเคราะห์ปจั จัยที่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน (ตามตาราง
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการลดต้นทุนดังแนบ)

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความต้องการ
ผู้รับบริการ (C)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)
1. ต้องการสินค้าและ
1. ต้องการวัสดุและ
บริการที่มีคุณภาพดีและ ครุภัณฑ์โดยเร็วเพื่อให้
ราคาถูก (C1)
ทันต่อความต้องการใช้
งาน (S1)
2. วัสดุจากองค์การค้า
2. หลังจากวางบิล/ใบ
ไม่มีสินค้าตามทีห่ น่วยงาน แจ้งหนี้แล้ว
ต้องการและ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่
มีราคาแพง (C2)
พัสดุสง่ เบิกให้โดยเร็ว
(S2)

กฎหมาย (L)

ด้านประสิทธิภาพ (E)

-

1. หน่วยงานส่งเรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ให้
จัดซื้อจัดจ้างมีเวลาให้
ดาเนินการทีก่ ระชั้นชิด
(E1)

-

2. การส่งเอกสารใน
การควบคุมพัสดุไม่
สมบูรณ์และล่าช้า (E2)

ด้านความคุ้มค่า
ข้อกาหนด
และลดต้นทุน (V)
จากการวิเคราะห์ ความรวดเร็ว
กิจกรรม/ขั้นตอน S1,S2 และ E1
ไม่มีปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อการลดต้นทุน
-

ความถูกต้อง ครบถ้วน
C1,C2 และE2

ตารางที่ 6 การจัดทาข้อกาหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ
กระบวนการที่สร้างคุณค่า
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม/ขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) รับเรือ่ งขอความอนุเคราะห์ให้จัดซื้อ
จัดจ้าง

ข้อกาหนด
มีการเร่งรัดการจัดส่งเรื่องขอความ
อนุเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้มีเวลา
ดาเนินการทีก่ ระชั้นชิด (E1)

2) ขอความเห็นชอบจัดซือ้ จัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ตามระเบียบ ต้องมีการเปรียบเทียบราคาขาย/ราคาจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง
จากหลายบริษัท (C1,C2)
4) ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
5) ดาเนินการบริหารสัญญา
6) ส่งมอบงานและสินค้า
ต้องส่งมอบสินค้า/มอบงาน ให้ทันต่อ
ความต้องการใช้งาน (S1)
7) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง

ต้องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผูร้ ับจ้างได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (S2)

8) ส่งรายละเอียดรายการจัดซือ้
จัดจ้างเพื่อควบคุมพัสดุ

ต้องส่งเอกสารประกอบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ให้ผู้ควบคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (E2)

ตัวชี้วัดภายใน

ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนการ

ร้อยละของเรื่องจัดซือ้
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รบั หนังสือ จัดจ้างที่ดาเนินการได้
แจ้งเวียนแนวทาง/กาหนดระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ
ส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
มีการเปรียบเทียบราคาขายจาก
ผู้ขาย/ผู้รบั จ้างไม่น้อยกว่า 3 ราย
ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่
สามารถส่งมอบสินค้า/มอบงานให้กับ
หน่วยงานได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างทีบ่ ันทึก
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง
ภายใน 3 วันทาการ หลังจากตรวจ
รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างทีส่ ่ง
รายละเอียดเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อดาเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

ตารางที่ 7 ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดในกระบวนการ
ความถี่ในการประเมิน
ตัวชี้วัด
แนวทางการประเมิน
วิธีการประเมิน
รายสัปดาห์ รายไตรมาส ราย 6 เดือน
1. ร้อยละของหน่วยงานที่
- พิจารณาว่ามีการจัดทาแนวทางเป็น
- ตรวจสอบจากสมุดบันทึกการรับ

ได้รับหนังสือแจ้งเวียน
หนังสือแจ้งเวียนการจัดซือ้ จัดจ้างและแจ้ง
เรื่องของหน่วยงาน
แนวทาง/กาหนดระยะเวลาส่ง ให้หน่วยงานทราบได้กหี่ น่วยงานคิดเป็น
เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการ ร้อยละเท่าไรจากจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
จัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการเปรียบเทียบราคา
- พิจารณาจากการดาเนินงานว่ามีการ
- ตรวจสอบจากจานวนผู้ขาย/ผู้รบั

ขาย/จ้างจากผู้ขาย/ผูร้ ับจ้างไม่ เปรียบเทียบราคาขาย/ราคาจ้าง จาก
จ้างทีส่ ่งใบเสนอราคาในการจัดซื้อจัด
น้อยกว่า 3 ราย
ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง อย่างน้อย 3 ราย ในกรณี
จ้างแต่ละครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
3. ร้อยละของการจัดซื้อจัด
- พิจารณาจากจานวนเรื่องที่จัดซื้อจัด
- ตรวจสอบจากวันที่ที่ได้รบั เรื่อง

จ้างทีส่ ามารถส่งมอบสินค้า/
จ้างที่ดาเนินการส่งมอบสินค้า/งานให้แก่
จัดซื้อจัดจ้างนับจนถึงวันที่หน่วยงาน
มอบงานให้กบั หน่วยงานได้
หน่วยงานได้ภายในเวลาที่กาหนด คิด
รับมอบสินค้า/งานเทียบกับระยะเวลา
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
เทียบเป็นร้อยละจากจานวนเรื่องที่จัดซื้อ
ที่กาหนด
จัดจ้างทั้งหมด
4. ร้อยละของการจัดซื้อจัด
- พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้บันทึก
- ตรวจสอบจากช่วงระยะเวลาที่

จ้างทีบ่ ันทึกขออนุมัติเบิก
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างได้
ดาเนินการนับถัดจากวันที่ที่ได้รับใบ
จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างได้
ภายใน 3 วันทาการ หลังจากตรวจรับ
ตรวจรับพัสดุจนถึงวันทีส่ ่งเรื่องขอ
ภายใน 3 วันทาการ หลังจาก พัสดุเรียบร้อยแล้ว
อนุมัติเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
คิดเทียบเป็นร้อยละจากจานวนเรือ่ งการ
แต่ละครั้ง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
5. ร้อยละของการจัดซื้อจัด
- พิจารณาจากจานวนเรื่องที่จัดซื้อจัด
- ตรวจสอบจากระยะเวลาที่ใช้ใน

จ้างที่ต้องส่งรายละเอียด
จ้างครุภัณฑ์ที่ได้ส่งเอกสารเพื่อดาเนินการ
การดาเนินการนับจากส่งเรื่องขอ
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด ควบคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนภายใน
อนุมัติเบิกจ่ายเงินจนถึงวันที่สง่ เอกสาร
จ้างเพื่อดาเนินการควบคุม
ระยะเวลาที่กาหนดคิดเทียบเป็นร้อยละจาก
ประกอบ การจัดซือ้ จัดจ้างให้
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนภายใน
จานวนเรื่องการจัดซือ้ จัดจ้างทัง้ หมด
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมครุภัณฑ์
ระยะเวลาทีก่ าหนด
เปรียบเทียบกับเวลาที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
คลังและสินทรัพย์
สอ. สป.
กลุ่มบริหารงาน
คลังและสินทรัพย์
สอ. สป.
กลุ่มบริหารงาน
คลังและสินทรัพย์
สอ. สป.
กลุ่มบริหารงาน
คลังและสินทรัพย์
สอ. สป.

กลุ่มบริหารงาน
คลังและสินทรัพย์
สอ. สป.

ตารางที่ 8 การออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า
กระบวนการ
ทีส่ ร้างคุณค่า
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง

กิจกรรม/ขั้นตอน

ข้อกาหนด

1) รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ มีการเร่งรัดการจัดส่งเรื่องขอ
ให้จัดซื้อจัดจ้าง
ความอนุเคราะห์การจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อไม่ให้มีเวลาดาเนินการ
ที่กระชั้นชิด (E1)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานที่
ได้รับหนังสือแจ้งเวียน
แนวทาง/กาหนด
ระยะเวลาส่งเรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

2) ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัด
จ้าง

3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ต้องมีการเปรียบเทียบราคา
มีการเปรียบเทียบราคา
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ขาย/ราคาจ้างจากหลายบริษัท ขาย/จ้างจากผู้ขาย/ผูร้ ับ
(C1,C2)
จ้างไม่น้อยกว่า 3 ราย

กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม
(Work Flow)
รับเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดซื้อ
จัดจ้าง

ขอความเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้าง

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4) ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติให้จัดซื้อ
จัดจ้าง

5) ดาเนินการบริหารสัญญา

ดาเนินการบริหารสัญญา

กิจกรรม/ขั้นตอนใหม่
(Work Flow)

กระบวนการ
ทีส่ ร้างคุณค่า

กิจกรรม/ขั้นตอน

ข้อกาหนด

ตัวชี้วัด

ต้องส่งมอบสินค้า/มอบงาน ให้ ร้อยละของการจัดซื้อจัด
ทันต่อความต้องการใช้งาน
จ้างทีส่ ามารถส่งมอบ
(S1)
สินค้า/มอบงานให้กบั
หน่วยงานได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
7) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ ต้องเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ ร้อยละของการจัดซื้อจัด
ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง
ผู้รบั จ้างได้ภายในระยะเวลาที่ จ้างทีบ่ ันทึกขออนุมัติเบิก
กาหนด (S2)
จ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ภายใน 3 วันทาการ
หลังจากตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว
8) ส่งรายละเอียดรายการ ต้องส่งเอกสารประกอบการ
ร้อยละของการจัดซื้อจัด
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุมพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ควบคุม
จ้างทีส่ ่งรายละเอียด
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารประกอบการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
(E2)
ดาเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

กิจกรรม/ขั้นตอนเดิม
(Work Flow)

6) ส่งมอบงานและสินค้า

ส่งมอบงานและสินค้า

ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ส่งรายละเอียด
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อควบคุมพัสดุ

กิจกรรม/ขั้นตอนใหม่
(Work Flow)

ตารางที่ 9 ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของเรือ่ งจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ
ลาดับ
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดของงาน
ที่
ดาเนินการ
1
1. รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้
5 นาที
จัดซื้อจัดจ้าง
รับเรื่องขอความ
- ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
อนุเคราะห์ให้จัดซื้อ
ถูกต้อง (ได้แก่ รายการสินค้า, รายชื่อ
จัดจ้าง
คณะกรรมการดาเนินงาน และ
โครงการที่ได้รบั อนุมัต)ิ
- ตรวจรายละเอียดเงินงบประมาณ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2
ขอความเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้าง

2. ขอความเห็นชอบจัดซือ้ จัดจ้าง
- จัดทาบันทึกขอความเห็นชอบและ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
- นาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

3

เอกสารการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
จัดทาหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง/
- บันทึกของเจ้าของเรื่องที่ กลุม่ บริหาร
เงื่อนไขกาหนดระยะเวลาในการส่ง ได้รับการตรวจสอบ
งานคลังและ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้กบั
สินทรัพย์ สอ.
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.
สป.
ครบทุกหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- บันทึกขอความเห็นชอบ
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

10 นาที

10 นาที

ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
จะต้องจัดหาใบเสนอราคาจาก
ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง อย่างน้อย 3 ราย
ทุกครั้ง

- ประกาศสอบราคา
- ประกาศประกวดราคา
- ประกาศผู้มผี ลประโยชน์
ร่วมกัน
- บันทึกคณะกรรมการ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

4
ขออนุมัติให้จัดซื้อ
จัดจ้าง
5
ดาเนินการบริหารสัญญา

6
ส่งมอบงานและสินค้า

7
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

รายละเอียดของงาน
4. ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง

5. ดาเนินการบริหารสัญญา
- จัดทาใบสั่งซื้อ/สัง่ จ้าง/สัญญา
- จัดทาข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
- จัดทาข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างใน
ระบบ GFMIS
6. ส่งมอบงานและสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่ง
ของ/ใบแจ้งหนี้
- จัดทาใบตรวจรับพัสดุ
- ส่งมอบงานและสินค้าให้กบั
หน่วยงาน
7. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รบั
จ้างและผู้ขาย
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
- จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัตเิ บิก
จ่ายเงิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
10 นาที

10 นาที
30 นาที
30 นาที
5 นาที
5 นาที

5 นาที
10นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารการ
ดาเนินงาน
- บันทึกขออนุมัติจัดซือ้
จัดจ้าง

- ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา
- แบบรายงานในระบบ
e-GP
- แบบรายงาน
ในระบบ GFMIS
สามารถดาเนินการจัดส่งสินค้า/งาน - เอกสารโครงการ
ให้กับหน่วยงานได้อย่างน้อย
- ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
ภายใน 1 วันทาการก่อน
- ใบตรวจรับพัสดุ
กาหนดการใช้งานของหน่วยงานที่
จัดซื้อจัดจ้างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของจานวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
จัดทาบันทึกขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงิน
- ใบตรวจรับพัสดุที่ทาการ
ได้ทันภายใน 3 วันทาการหลังจาก ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วได้
- บันทึกขอเบิกจ่ายเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จาก
จานวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานคลังและ
สินทรัพย์ สอ.
สป.

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดของงาน

ส่งรายละเอียด
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อควบคุมพัสดุ

8. ส่งรายละเอียดรายการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อควบคุมพัสดุ
- จัดทาบันทึกเสนอหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสั ดุเพื่อส่งมอบพัสดุให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมครุภัณฑ์

8

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 นาที

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์เพื่อดาเนินการควบคุม
ครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน ภายใน
1 วันทาการนับจากวันที่ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินให้กบั ผู้ขาย/ผู้รบั จ้างได้
ทุกครั้ง

เอกสารการ
ดาเนินงาน
- เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
- บันทึกส่งมอบพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานคลังและ
สินทรัพย์ สอ.
สป.

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการหลัก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม/ขั้นตอน
1) รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดซื้อจัดจ้าง

2) ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
4) ขออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
1. หน่วยงานทาเรือ่ งขอความอนุเคราะห์ให้
จัดซื้อจัดจ้าง
กระชั้นชิดทาให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างน้อยเกินไป
- เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน/ถูกต้อง
- มีขั้นตอนในการดาเนินการในระบบe-GP
และ GFMIS หลายขั้นตอน
- เร่งรัดติดตามผู้ขาย/ผู้รบั จ้างจัดส่งใบเสนอ
ราคาภายในระยะเวลาที่กาหนด

5) ดาเนินการบริหารสัญญา
6) ส่งมอบงานและสินค้า

- เร่งรัดติดตามผู้ขาย/ผู้รบั จ้างให้ส่งมอบสินค้า/
มอบงานได้ทันต่อความต้องการใช้งาน

7) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รบั จ้าง
8) ส่งรายละเอียดรายการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อควบคุมพัสดุ

2. การส่งเอกสารในการควบคุมพัสดุไม่สมบูรณ์
และล่าช้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุน
จากการวิเคราะห์กิจกรรม/ขั้นตอนของ
กระบวนการนี้แล้วไม่มกี ิจกรรม/ขั้นตอนใด
จาเป็นต้องลดต้นทุนการดาเนินงาน

