
ตารางท่ี 2 การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การวิเคราะห์ SIPOC) 
กระบวนการหลัก  :  กระบวนการบริหารงานคลงัและสินทรัพย ์
กระบวนย่อย  :  การควบคุมครุภัณฑ ์

Supplier Input Process Outputs Customers Stakholders 

   1. เจ้าหน้าทีส่ านัก
อ านวยการ สป. 
  - งานจัดหาและควบคุม 
  - งานอาคารและสถานที ่
  - งานยานพาหนะ 
    2. กรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.รายละเอียดการจัดซือ้/จัด
จ้าง 
 
 
 
   2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และ
ที่แก้ไข เพิ่มเติม 
   3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ 
กค.(กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันที ่ 
29 กรกฎาคม พ.ศ.2552 
   4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวพ)0408.4/ว.129  
ลงวันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2549 
   5. หนงัสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค  0410.3/ว.48  ลงวันที่ 13
กันยายน  พ.ศ. 2549 
   6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค.0528.2/ว.33545  ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
   7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค. 0410.3/ว.144 ลงวันที ่7 
เมษายน  พ.ศ. 2549 

Process Description 
         กระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ เป็นกระบวนการ
ควบคุมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ผ่านการตรวจรบัจาก
คณะกรรมการ และสง่มอบให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณได้ออกหมายเลขครุภัณฑ์ควบคุมถูกต้อง 
ครบถ้วน ท าให้สามารถบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานใน 
สป. อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด 

- หมายเลข
ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. หน่วยงานใน   
สังกัด สป. 
   2. เจ้าหน้าที่
ส านักอ านวยการ 
สป. 
    - งานจัดหาและ
ควบคุม 
    - งานอาคาร
และสถานที ่
    - งาน
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ 
สังกัด สป. 
 

Process (Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รับข้อมูลรายเอียดการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

2.ด าเนินการล้างพัก
ครุภัณฑ์และก าหนด

ครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS 

3.ด าเนินการออก
หมายเลขครุภัณฑ์ 

4.ลงทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ 

5.ส่งหมายเลขครุภัณฑ์ให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ควบคุมดูแล 



ตารางท่ี 9  ผังกระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ : การควบคุมครุภัณฑ ์
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญของกระบวนการ :  

ล าดั
บท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เอกสารการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

 

   1. รับเอกจัดซือ้/จัดจ้างครุภัณฑ์และ
รายละเอียดเพื่อมาวิเคราะหจ์ าแนก
ประเภทของครุภัณฑ์  

1 นาท ี
      

-   - เอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ครุภัณฑ์ 

กลุ่มบรหิารการ
คลังและ
สินทรพัย ์

2.  

 

 

   2. ด าเนินการล้างพักครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
ในระบบ GFMIS และก าหนดหมายเลข
ครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS  

    
2  นาที 

     

  
- 

  - เอกสารการ
ล้างพักครุภัณฑ์ใน
ระบบ GFMIS 

 

3.     3. ด าเนินการก าหนดการออก
หมายเลขครุภัณฑ์โดยแยกเป็นตาม
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

 
2  นาที 

ด าเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ์ได้
ภายในเวลา 5 วันท าการหลังจากได้รบั
เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 จากจ านวนการออก
หมายเลขครุภัณฑ ์

-  

4.     4. ลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ ์ 5  นาที มีการตรวจสอบปรบัปรุงข้อมลู
ทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เป็นราย 6 
เดือน 

 ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ 

 

5.     5. จัดท าใบมอบครุภัณฑ์สง่ให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ควบคุมดูแล 
 
 

5 นาท ี - ใบมอบครุภัณฑ์  

รับข้อมูลรายละเอียดการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

ด าเนินการล้างพักครุภัณฑ์และ
ก าหนดครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS 

ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

ส่งหมายเลขครุภัณฑ์ 
ให้หน่วยงานเจ้าของ 

งปม.คุมดูแล 

ด าเนินการออกหมาย 

เลขครุภัณฑ์ 



ตารางวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุน 
กระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลดต้นทุน 
   1. รับข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง    เอกสารที่ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน ส่งลา่ช้า    จากการวิเคราะหก์ิจกรรม/ข้ันตอนของกระบวนการนี้แลว้

ไม่มีกิจกรรมขั้นตอนใดจ าเป็นต้องลดต้นทุนการด าเนินงาน 
   2. ด าเนินการล้างพักครุภัณฑ์และก าหนดครุภัณฑ์ในระบบ 
GFMIS 

- 
 

- 

   3. ด าเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ ์ - - 
   4. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ ์    ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วน - 

   5. ส่งหมายเลขครุภัณฑ์ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ควบคุมดูแล 

- - 

 


