
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) และการบริหารสัญญา  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

…………………………………………………………………………………. 
    

ระดับท่ี 1 : Assessment  
 การดําเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง เปนชวงตอของการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีหนวยงานจัดหา
จนถึงข้ึนตอนไดตัวผูขาย/ผูรับจาง ตามวิธีการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้ันตอนหลังจากนี้เปนการบริหารสัญญา ซ่ึงมีกระบวนงานหลักๆ 4 กระบวนงาน ดังนี้  
 ผังการปฏิบัติงานของการบริหารสัญญา  

1. กระบวนการดําเนินการตามสัญญา  
1.1 กระบวนการตรวจรับพัสดุ 
1.2 กระบวนการเบิกจาย 

2. กระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  
3. กระบวนการงด ลดคาปรับ การขยายเวลาสัญญา  

3.1 กระบวนการงด ลดคาปรับ 
3.2 กระบวนการขยายสัญญา 

4. กระบวนการยกเลิกสัญญา 
4.1 กระบวนการบอกเลิกสัญญา 
4.2 กระบวนการตกลงเลิกสัญญา  

   
กระบวนการบริหารสัญญา มีกระบวนการท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

 
 
 Flowchart  ดังกลาวถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของได
เห็นภาพรวมของการบริหารสัญญาตั้งแตกระบวนการดําเนินการตามสัญญา การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา กระบวนการ
งด ลดคาปรับ /การขยายสัญญา จนถึงกระบวนการยกเลิกสัญญา เห็นภาพรวมพรอมรายละเอียดของกระบวนการ  
สามารถทําความเขาใจและนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
 
  

เอกสารแนบ ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 
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  2. ขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงนโยบายของผูบริหารท่ีตองการใหมี

การบริหารสัญญาใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญาหรือขอตกลงท่ีสวนราชการไดมีการลงนามไว กรณีมีเหตุในการ 

จะแกไขสัญญา กรณีท่ีผูรับจางหรือผูขายไมสามารถสงมอบพัสดุไดภายกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 

เม่ือผูขาย/ผูรับจางไดสงมอบพัสดุ ใหมีการแจงสงวนสิทธิคาปรับ ซ่ึงใหคิดคํานวณตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือ

ขอตกลง ตามระเบีบลกระทรวงการคลัง (ขอ 181) การพิจารณางดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือขอตกลงใหพิจารณาตาม ม.102 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการ

ดําเนินงานในทุกกระบวนการของการบริหารสัญญา มีการดําเนินการถูกตอง ครบถวน เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎกระทรวง และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง หรือไม

ครบถวน ตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

GAB 
 การ Assessment ขอมูลดังกลาวขางตน พบวามี GAB ดังนี้ 
 1. การจัดทํา Flowchart ดานการบริหารสัญญา ในหนวยงานยังไมมีการดําเนินงานจัดทําเปน
แนวทาง/รูปเลม ประกอบปจจุบันพบปญหา ผูรับจางหรือผูขายไมสามารถสงมอบพัสดุไดภายกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว
ในสัญญาหรือขอตกลง และรวมถึงการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสถานการณโควิด-19 จึงทําใหผูปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังนั้นจึงไดดําเนินการจัดทําผังการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญา เพ่ือใชเปนคูมือ/แนวทาง 
ในการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาท่ีหนวยงานลงนามในสัญญาในฐานะผูวาจางใหเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา  
 
ระดับท่ี 2 : Advocacy  

1. มาตรการ  
กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  

ช่ือมาตรการ การปรับปรุงผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ท่ีสอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมาย
และระเบียบ  

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุนําไปปฏิบัติในการบริหารสัญญาไดถูกตอง ตามกฎหมาย 
และระเบียบไดอยางถูกตอง 

PIRAB GAP 
P ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของใชเปนคูมือ/แนวทางการปฏิบัติตามข้ันตอนการ

บริหารสัญญา 
R ดานกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับการบริหารสัญญา 

แนวทางการพัฒนา 
1 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน เ ม่ือมีขอมูลเก่ียวกับ กฎหมาย 

กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของของการบริหารสัญญา 
 
หลังจากท่ีจัดทํา Flowchart แลว จะทําการสื่อสารผาน website หลักของหนวยงาน 
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 2.ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง และทุกหนวยงาน
ภายใตสังกัดกรมอนามัยดวย 
 
ช่ือประเด็นความรู พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  พ.ศ.  2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  

เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

เพ่ือใหมีเครื่องมือ/แนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญา ใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง  

กลุมเปาหมาย  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของ กับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
สัญญาในทุกหนวยงาน 

 
 
ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
 กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้  
 

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันสิ้นสุด ผลการ
ขับเคลื่อน 

1. จัดทํา flowchart และเผยแพร
บนเว็บไซตหลักของหนวยงาน 
    1.1 กระบวนการดําเนินการ
ตามสัญญา 
    1.2 กระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา 
    1.3 กระบวนการงด ลดคาปรับ 
การขยายเวลาสัญญา 
    1.4 กระบวนการยกเลิกสัญญา 
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2. รูปเลมของการจัดทําผัง
ปฏิบัติงานของการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารสัญญา 

เลม 1 1 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64  

3 .  มี ก าร กํ า กับ  ติ ดตาม  และ
รายงานผลการดําเนินงานฯ 

ครั้ง 5 1 มี.ค. 64 10 ส.ค. 64  

 
 


