
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 : รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ 

ตรวจรับพัสดุ 
................................................................................  

ระดับท่ี 1 : Assessment การวิเคราะหสถานการณ 
 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณ 

 เอกสารของการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง จากผลการดําเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก พบวา ผลลัพธ 
ท่ีผานมา มีอัตรารอยละของขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสารลดลง 1) เอกสารท่ีหนวยงานสงมาบันทึก
ใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ และมีมติใหปรับแกในสวนของมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดใหถูกตอง ครบถวน ซ่ึงรอบท่ีผานมามีการตัดคะแนนในสวนนี้ เนื่องจากรูปแบบ 
ไมเปนตามท่ีกําหนด รายงานผลการกํากับตัวชี้วัดท่ี 3.13 ดังท่ีปรากฏในตาราง 1 ดังนี้ 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบรอยละท่ีลดลง ของ ระยะท่ี 1 เทียบกับระยะท่ี 2 ในรอบ 5 เดือนแรก  
 

 

ในการดําเนินงานคณะทํางานวิเคราะหแลว ยังพบ GAP คือยังพบขอผิดพลาดคลาดในการจัดทําเอกสารอยู  
แตเปนอัตราท่ีลดลง ของขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสาร ใน 2 สวน คือ 1) จัดทําเอกสารใบส่ังซ้ือ 
ส่ังจาง และ 2) การตรวจรับพัสดุ  ใหกับหนวยงานสวนกลางท่ีสงเอกสารเขามาบันทึก PO  และบันทึกตรวจรับ  
ในระบบ GFMIS เนื่องจากเอกสารดังกลาว จะเปนเอกสารประกอบการเบิกจายตอไป ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทํา 
มีขอผิดพลาดนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย และไดกําหนดหัวขอในการ checklist เพ่ิมในหัวขอ รหัสงบประมาณ/กิจกรรมหลัก 
ในการเบิกจายตาม New GFMIS Thai ใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน เนื่องจากขณะนี้ไดยกเลิกระบบงาน D-fins 
ไปแลว (ซ่ึงระบบงานดังกลาวสามารถเรียกขอมูลรหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักจากระบบงานได) ปจจุบันตองระบุ
เองตามใบปะหนาใบสําคัญ ตามโครงสรางรหัสงบประมาณ New GFMIS Thai ซ่ึงระยะแรกคาดวาจะมีขอคลาดเคลื่อน
ในหัวขอนี้คอนขางเยอะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสรางรหัสงบประมาณจาก 16 หลัก เปน 20 หลัก และกิจกรรม
หลักจาก 14 หลัก เปน 17 หลัก  

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

1 วันที่ของการเสนอราคาตองหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 106 29 27.36        164 7 4.27           23.09      

2 การเสนอเรื่องซื้อจางตองเสนอตอหัวหนาหนวยงานที่ตองการเสนอราคา 106 7 6.60          164 2 1.22           5.38        

3 รายละเอียดในใบเสนอราคาตองครบถวน (กําหนดสงมอบ 

กําหนดยืนราคา คาปรับ การรับประกันความชํารุดบกพรอง)

106 28 26.42        164 5 3.05           23.37      

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกตอง 106 4 3.77          164 2 1.22           2.55        

2 กําหนดสงมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกําหนด

106 5 4.72          164 2 1.22           3.50        

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง และ

ผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถามี)

106 8 7.55          164 2 1.22           6.33        

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป (กรณี

เปนการจาง) และเอกสารแนบทายถูกตอง

106 6 5.66          164 3 1.83           3.83        

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา

ไดแก ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

74 4 5.41          126 0 -             5.41        

2 ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการพรอมตําแหนงตรงกับ

รายงานขอซื้อขอจาง รายสินคาที่รับมอบ จํานวนเงิน ตรงกับใบสงของ

74 - - - - - -

1 รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท คาใชจาย 

ตองเปนตามที่ไดรับงบประมาณ New GFMIS Thai

74 7 9.46          126 2 1.59           7.87        

อื่น ๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก

ขอมูลระยะ 2 (Le)

ตารางเปรียบเทียบรอยละที่ลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ 

ระหวาง ขอมูลระยะที่ 1 Le และ ขอมูลระยะที่ 2

รอยละ

ที่ลดลงจาก 

ระยะ 1 Le

ลําดับ หัวขอที่พบวาไมถูกตอง

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

การตรวจใบเสนอราคา

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

เอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง

ขอมูลระยะ 1 (Le)



 
วิธีการตรวจสอบ/ตรวจทานเอกสารตามหัวขอของประเด็น checklist 
 1. การตรวจใบเสนอราคา 
 2. การตรวจรายงานขอซ้ือขอจาง 
 3. การตรวจเอกสารของการตรวจรับพัสดุ 
 4. อ่ืนๆ (ใบปะหนาเพ่ือกัน PO และใบปะหนาเพ่ือสงเบิกจายหลังตรวจรับพัสดุ) 
     การเก็บขอมูล ระยะ 3 (พ.ค - มิ.ย.65) เพ่ือนํามาวิเคราะหผลลัพธจากการ checklist กับ 
ขอมูลระยะ 2 (ซ่ึงเปนผลลัพธในรอบ 5 เดือนแรก)  นํามาประเมินขอมูลเปรียบเทียบกับผลผลิตและผลลัพธในรอบ  
5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565)  ในรูปของรอยละ (เปรียบเทียบขอมูลกับขอมูล ระยะ 2) วามีอัตราท่ีลดลง
หรือไมตาม template ท่ีกําหนด 

  1.2  ผลการวิเคราะหกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานความตองการ ความคาดหวัง 
และความผูกพัน 

 ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   ขอบเขตเฉพาะหนวยงานสวนกลาง 22 หนวยงาน (ปรากฏตามตาราง 2 ทําเนียบผูรับบริการ)  
ท่ีมีหนวยเบิกจายเดียวกันคือ รหัส 2100900006 โดยกองคลังมีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งซ้ือ 
สั่งจาง (PO) จากหนวยงานท่ีสงเอกสารเพ่ือจัดทํา PO ในระบบ และบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS กอนสงให 
กลุมการเงินดําเนินการเบิกจายงบประมาณตอไป  
   ดานความตองการ ความคาดหวัง /ความผูกพัน  
   - ความตองการ ความคาดหวัง 
    หนวยงานกํากับดูแล คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูบริหารหนวยงาน คาดหวังให 
ทุกหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไมใหเกิดขอผิดพลาด และ 
จัดเอกสารการตรวจรับพัสดุใหถูกตอง ครบถวน ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ตามหนังสือเวียนกรมอนามัยท่ี สธ. 0903.05/ว2354 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 และลดจํานวนขอสังเกต 
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจเอกสารในการจัดซ้ือจัดจางได 
   จากผลลัพธผลการดําเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก พบวาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุมี
ความรอบคอบในดานการจัดทําเอกสารมากข้ึน ความผิดพลาดของการจัดทําเอกสารลดนอยลง ซ่ึงตอบวัตถุประสงค
ของการจัดทําตัวชี้วัด 
   - ความผูกพัน 
   เม่ือตรวจพบขอแกไขของการจัดทําเอกสาร  กลุมพัสดุ กองคลังแจงหนวยงานเพ่ือแกไข  
โดยหนวยงานนั้นๆ  ไดติดตาม ประสาน และแจงการแกไขกลับโดยไมลาชา ท้ังนี้ ยังเปนขอท่ีทําใหเจาหนาผูไดรับ
มอบหมายในการจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง หรือเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุมีความ
รอบคอบ และพึงระมัดระวังกับเอกสารท่ีมีการทักทวงหรือสงคืนเพ่ือแกไขเอกสารใหถูกตองครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  1.3  ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 
ตาราง 2 หนวยงานสวนกลาง ท่ีเปนหนวยเบิกจายรหัส 2100900006 จํานวน 22 หนวยงาน  

 

ระดับท่ี 2 : Advocacy   
2.1 มาตรการ 

กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  
ช่ือมาตรการ การลดขอผิดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจางและการตรวจรับพัสด ุ

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานปฏิบัติตามแนวทาง วิธีปฏิบัติการจัดทําใบสั่งซ้ือ 
สั่งจางและการตรวจรับพัสดไุดถูกตองครบถวน 

PIRAB GAP 
P การรับรูของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางดานพัสดุ มีความรูในการจัดทําเอกสารใบสั่ง

ซ้ือสั่งจาง และการตรวจรับพัสดุ 
A สื่อสารประเด็นความรูดานการจัดทําเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง และการตรวจรับพัสด ุ

แนวทางการพัฒนา 
1 การกําหนดหัวขอในการ Checklist ขอมูล เพ่ือลดขอผิดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือ

สั่งจางและการตรวจรับพัสด ุ
 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ประเภทในการติดตอ เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 กรมอนามัย อนุมัติ ลงนามในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา 0 2590 4001, 4005, 

4013, 4017
 -

2 สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4041  -

3 กลุมตรวจสอบภายใน ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4630  -

4 กลุมพัฒนาระบบบริหาร ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4229  -

5 สํานักงานเลขานุการกรม ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4046, 4810-11  -

6 กองการเจาหนาที่ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4093  -

7 กองคลัง ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4134, 4037-8  -

8 กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4025  -

9 สํานักทันตสาธารณสุข ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4210  -

10 กองแผนงาน ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4285  -

11 สํานักโภชนาการ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4331  -

12 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4355  -

13 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4188  -

14 สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4172  -

15 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4588  -

16 สํานักสงเสริมสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4401  -

17 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4318  -

18 กองหองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2968 7603  -

19 กองกฎหมาย กรมอนามัย ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4236  -

20 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4288  -

21 สํานักอนามัยผูสูงอายุ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4500  -

22 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4443  -

รายชื่อผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย สําหรับการเก็บขอมูลความถูกตอง ครบถวนของเอกสารการจัดทําใบสั่ง/ตรวจรับพัสดุ



 
2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

    กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนกลาง 
ช่ือประเด็นความรู - การสื่อสาร 

- รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่ง/ตรวจรับพัสดุ 
- ขอควรรู/ขอพึงระวังในการจัดทําเอกสารใบสั่ง และเอกสารการตรวจรับพัสด ุ 

เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

เพ่ือใหบุคลากรดานพัสดุของหนวยงานสวนกลาง มีความรู และลดขอผิดพลาด 
ในการจัดทําเอกสารใบสั่ง และเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ 

กลุมเปาหมาย  เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนกลาง 
 
 
ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด ผลการ
ขับเคลื่อน 

1. วิเคราะหสถานการณรอบ 5 เดือนแรก คร้ัง 1 1 เม.ย. 65 15 เม.ย. 65  
2. กําหนดหัวขอการ Checklist ใหม ฉบับ 1 16 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65  
3. จัดทําแนวทางตรวจสอบเอกสารรายการ 
(Check List) ใบสั่ง/ตรวจรับพสัดุ 

คร้ัง 1 1 พ.ค. 65 15 พ.ค. 65  

4. เก็บขอมูลระยะที่ 3 เปรียบเทียบกับ
ขอมูลระยะที่ 2 

รายงาน 1 16 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65  

5. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล  ฉบับ 1 1 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ช่ือหนวยงาน  
กองคลัง กรมอนามัย 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 : รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการ
จัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ตรวจรับพัสดุ 

 
1. วัตถุประสงค (Objectives)  

1) เพ่ือลดขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ 
2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับตรวจสอบใบสําคัญในการจัดทําเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง ตรวจรับ

พัสดุกอนเบิกจายของกองคลัง 
3) เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน  

2. ขอบเขต (Scope) 
เพ่ือลดขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ ของหนวยงานสวนกลางท่ีมีหนวยเบิกจาย  

รหัส 210090006 ท่ีสงเอกสารใหกองคลังดําเนินการจัดทําใบสั่ง และตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS กอน 
สงเบิกจาย และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับตรวจสอบใบสําคัญในการจัดทําเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง  
และเอกสารการตรวจรับพัสดุ กอนสงเบิกจายของกองคลัง 

3. คําจํากัดความ (Definition) (ถามี) 
     ใบส่ังซ้ือส่ังจาง หมายถึง Purchase Order หรือจะเรียกสั้นวา PO คือเอกสารท่ีแสดงถึงขอตกลงของผูจัดจําหนาย 
ในการซ้ือสินคา หรือบริการ ซ่ึงภายในเอกสารจะระบุถึงรายละเอียดในการสั่งซ้ือสินคาอยางจํานวนของสินคาท่ีถูกสั่งซ้ือ 
ราคาของสินคา ใบสั่งซ้ือเปนหนึ่งในเอกสารท่ีสามารถใชเปนหลักฐานในการยืนยันขอตกลงระหวางคูสัญญาไดเปนอยางดี 
หากเกิดขอโตแยงในการซ้ือขาย เอกสารใบสั่งซ้ือจะเปนตัวยืนยันความตองการของท้ังสองฝายไดเปนอยางดี 

     การตรวจรับพัสดุ หมายถึง การตรวจรับพัสดุท่ีตกลงซ้ือ/จาง/เชา ใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว  
ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด เม่ือตรวจถูกตอง
ครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจาง 
นําพัสดุนั้นมาสง 

     เอกสารในกระบวนการจัดซ้ือ-จัดจาง หมายถึง เอกสารขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและรายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจาง จะตองมีชื่อรายการถูกตองตรงตามชื่อรายการท่ีงบประมาณตั้งไว รายละเอียดในรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง 
เรื่องราคา กําหนดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลารับประกัน รายการของแถมหรือขอตกลง
พิเศษ (ถามี) ตองไมขัดหรือแยงกับรายละเอียดในเอกสารการเสนอราคา ประกาศ ขอกําหนด และรายละเอียดครุภัณฑ
หรือรายละเอียดการจางแนบทายท่ีกําหนด โดยเอกสารการเสนอราคาตองมีการลงนามประทับตรา (ถามี) ของผูเสนอ
ราคาทุกแผน สวนประกาศ ขอกําหนด และรายละเอียดครุภัณฑหรือรายละเอียดการจาง ตองมีลายมือชื่อเจาหนาท่ีผูมี
อํานาจกํากับทุกแผนดวย 

     SOP (Standard Operation Procedures) หมายถึง เอกสารท่ีแนะนําวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ เพ่ือใหองคกรมี
การปฏิบัติงานอยางถูกตองและมีทิศทางเดียวกันท้ังหมด โดยระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และสามารถปรับปรุง
พัฒนาไดตามความเหมาะสมของแตละแผนกและองคกร เพ่ือใหเกิดผลจริงท่ีปฏิบัติได 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
    กลุมพัสดุ กองคลัง เปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมินและวิเคราะหผลลัพธของการดําเนินงาน 

 



5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

 

 

6. ภาคผนวก (ถามี) 
       - ไมมี -  

 

 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
เอกสาร

ที่เกี่ยวของ

1 เจาหนาที่ธุรการกลุมพัสดุรับเรื่อง 15 นาที เจาหนาที่

ธุรการ

 - เอกสารจากหนวยงาน

เพื่อสงมาบันทึก PO และ

ตรวจรับในระบบ GFMIS

2 เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบสั่งฯ

/ตรวจรับพัสดุ ตามใบ check list พรอมลงเลขที่ใบสั่ง

ซื้อ/จาง หนวยงานที่ตรวจพรอมลงชื่อผูตรวจสอบ 

30นาท/ี

เรื่อง

เจาหนาที่

พัสดุ

 - ตาราง Checklist

3 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด

 จากใบ check list ของแตละหนวยงานละ 10 เรื่อง

2 - 3 วัน เจาหนาที่

พัสดุ

 - ขอมูลการจัดเก็บ

 - ตารางวิเคราะหผล

4 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการนําขอมูลที่

วิเคราะหแลว  มาจัดทําชุดความรู

2 วัน เจาหนาที่

พัสดุ

 - รายงานวิเคราะหผล

5 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ใหชุดความรูแกผูรับบริการ 

และประชาสัมพันธในไลนกลุม และแจงเปน

หนังสือเวียน

1 วัน เจาหนาที่

พัสดุ

 - ชุดความรูเพื่อปด GAP 

ของขอผิดพลาดที่พบ

6 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการประเมินผล

หลังการเผยแพรชุดความรู โดยการตรวจสอบเอกสาร 

ตามหัวขอการ check list ระยะที่ 2 

2 - 3 วัน เจาหนาที่

พัสดุ

 - ขอมูลการจัดเก็บ 

 - ตารางเปรียบเทียบและ

วิเคราะหผล

7 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการสรุปประเมินผล

หลังการเผยแพรชุดความรู โดยเปรียบเทียบขอมูล

  - 5 เดือนแรก ระยะ 2 เปรียบเทียบกับระดับ LE 

(ระยะที่ 1)

 - 5 เดือนหลัง ระยะ 3 เปรียบเทียบกับระยะ 2

1 วัน เจาหนาที่

พัสดุ

 - ตารางเปรียบเทียบผล 

และสรุปผลลัพธ

กระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดดานเอกสารจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ

สงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารใบส่ังฯ/ตรวจรับพัสดุ 
ระยะ 1 ตามหัวขอการ check list

นําขอมูลท่ีวิเคราะหแลว 
มาจัดทําชุดความรู

วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ 
check list ของแตละหนวยงานท่ีตรวจสอบ

หนวยงานละ 10 เร่ือง

ใหชุดความรูแกผูรับบริการ
และประชาสัมพันธในไลนกลุม 

และแจงเปนหนังสือเวียน

ประเมินผลหลังการเผยแพรชุดความรู
โดยการตรวจสอบเอกสาร ตามหัวขอการ check 

list ระยะท่ี 2

รับเร่ือง

สรุปการประเมินผล


