ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder
คณะผูบ้ ริหารหอสมุดฯ

กระบวนการนาเข้า
Input

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ์
Output

รับใบเบิกจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

วัสดุสารองคลัง

ฝ่าย/งาน/ห้องสมุด
ได้รบั พัสดุที่ขอเบิก
ทันต่อความต้องการ
ใช้งาน

ใบเบิกพัสดุภายใน

ลูกค้า
Customer
คณะผูบ้ ริหารหอสมุดฯ

ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบ
เบิกพัสดุ 1-2 นาที

เลขานุการหอสมุดฯ

เลขานุการหอสมุดฯ
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ถูกต้อง
บันทึกสถิติการขอเบิกวัสดุแต่
ละรายการ 5-10 นาที

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบ 1 วัน

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ตรวจสอบ 1 วัน

เสนอขออนุมัติเบิกพัสดุ

สานักงานผูอ้ านวยการ

สานักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีหอ้ งสมุด

สานักงานผูอ้ านวยการ

จัดพัสดุในคลังและบันทึกสต๊อก
การ์ด 15-30 นาที/ใบเบิก

บันทึกตัดจ่ายพัสดุในระบบ
ERP 5-10 นาที/ใบเบิก

เลขานุการหอสมุดฯ
ตรวจสอบและอนุมัติ 1
วัน

สานักงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีหอ้ งสมุด

ส่งมอบพัสดุ

สานักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด

ติดต่อฝ่าย/งาน รับพัสดุที่คลังพัสดุ
พร้อมตรวจเช็คจานวนและลงนาม
ผู้รับพัสดุ 10-15 นาที/ใบเบิก

ประสานงานเจ้าหน้าที่Book Darivery
จัดส่งพัสดุพร้อมเอกสารให้ห้องสมุดที่ขอเบิก
พร้อมตรวจเช็คจานวนและลงนามผูร้ ับพัสดุ

สานักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด

จัดเก็บต้นฉบับใบเบิกพัสดุและใบตัด
จ่ายพัสดุที่ลงนามแล้ว
1-2
นาที/ใบเบิก

KPI

ฝ่าย/งาน/ห้องสมุด
ได้รบั พัสดุที่ขอเบิก ภายใน 7 วันทาการ

หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
กระบวนการเบิก-จ่ายพัสดุภายใน (กรณีเร่งด่วน)
งาน/ฝ่ าย/หน่วย/หอสมุดกลาง/ห ้องสมุด
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

งานบริหารธุรการ

หน่วยพัสดุ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร

เริม
่ ต ้น
ส่งใบเบิกพัสดุ
ภายใน

ลงรับใบเบิกจาก
หน่วยงานต่าง ๆ

ลงทะเบียนคุมเลขทีใ่ บ
เบิกพัสดุ 1-2 นาที

ไม่ถูกต ้อง

ถูกต ้อง

ตรวจสอบ

บันทึกสถิตก
ิ ารขอเบิก
วัสดุแต่ละรายการ
5-10 นาที

พิจารณาความ
เหมาะสม
1
วัน

บันทึกตัดจ่ายพัสดุใน
ระบบ ERP
5-10
นาที/ 1ใบเบิก

จัดพัสดุในคลังพัสดุและ
บันทึกสต๊อกการ์ด 15-30
นาที/ใบเบิก

ส่งมอบพัสดุ

ติดต่อฝ่ าย/งาน รับพัสดุท ี่
คลังพัสดุพร ้อมตรวจเช็ค
จานวนและลงนามผู ้รับ
พัสดุ 10-15 นาที/1ใบ
เบิก

ประสานงานเจ ้าหน ้าทีB
่ ook
Darivery จัดส่งพัสดุพร ้อม
เอกสารให ้ห ้องสมุดทีข
่ อเบิก
พร ้อมตรวจเช็คจานวนและ
ลงนามผู ้รับพัสดุ 1-3 วัน

จัดเก็บต ้นฉบับใบเบิกพัสดุและใบตัดจ่าย
พัสดุทล
ี่ งนามแล ้ว 1-2 นาที /ใบเบิก

*** ใช ้กรณีมค
ี วามจาเป็ นเร่งด่วนไม่สามารถขอเบิกโดยวิธป
ี กติได ้
้ สุด
สิน

Output/KPI

งาน/ฝ่ าย/หน่วย/หอสมุดกลาง/ห ้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ได ้รับพัสดุภายใน 3 วัน

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
กระบวนการจัดซื้อวัสดุสารองคลัง โดยจัดซื้อรวมกับมหาวิทยาลัย ของงานคลังพัสดุ
หน่วยพัสดุ

หัวหน้ าหน่ วยพัสดุ

หน่วยการเงิน

หัวหน้ างานคลังและพัสดุ

หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร

ผู้อานวยการ ฯ

เริม
่ ต ้น
ตรวจสอบความเพียงพอของวัสดุ
ในคลัง โดยพิจารณาจากยอด
การเบิกใช ้กับปริมาณวัสดุสารอง
คลังจากระบบ ERP
1-2 ชม.

้ ในระบบ ERP
จัดทาใบสั่งซือ
้
10-15 นาที/ใบสั่งซือ

จัดทาสถิตเิ บิกจ่ายเพือ
่ แนบกับใบสั่ง
้ 15-30 นาที
ซือ

ตรวจสอบ
วัน

1

ตรวจสอบ
วัน

1

ตรวจสอบ
1วัน

ตรวจสอบ
1วัน

พิจารณา+อนุมต
ั ิ

ติดต่อผู ้ขายเพือ
่ ส่งสินค ้า

ระยะเวลารอคอยส่งสินค ้า
3-7 วัน ทาการ

รับวัสดุเข ้าคลังลงบันทึกในส
้ สินค ้า 10ต๊อกการ์ดประจาชัน
15 นาที/ใบสั่ง

จัดทาใบตรวจรับและรับวัสดุเข ้า
คลังในระบบ ERP
5-10
นาที

ติดตามให ้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุลงนาม 5-10 นาที

รับวัสดุเข ้าคลังในระบบ ERP
5-10 นาที

อนุมต
ั เิ บิกจ่าย

เสนอรายงานผลการตรวจ
รับพัสดุเพือ
่ ขออนุมัต ิ
เบิกจ่าย 5-10 นาที

สแกนเอกสารใบตรวจรับฯ+
้ 10-15 นาที
ใบสั่งซือ

่ จัดทาฏี
ส่งหน่วยการเงินเพือ
กา 10-15 นาที

้ สุด
สิน

Output/KPI

ฝ่ าย/งาน/ห ้องสมุด มีวส
ั ดุใช ้ทันความต ้องการใช ้งาน

