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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  

พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             

กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ    

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ จากการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดส านักงาน กศน. เกี่ยวกับ            

การบริหารสินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 ผลการตรวจสอบ

พบว่าการบริหารพัสดุยังมีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงานและยังไม่ได้รับการแก้ไขให้

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หน่วยตรวจสอบภายในจึงเห็นว่าการบริหารสินทรัพย์เป็นเรื่องส าคัญท่ีจะท าความเข้าใจกับ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องภายใต้การก ากับดูแลที่ดี 

จึงได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบด้านการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน. ซึ่งสรุปเป็น

ประเด็นข้อตรวจพบที่ส าคัญดังนี้ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ : หน่วยงานมีกระบวนปฏิบัติงานในเรื่องบริหารสินทรัพย์เป็นไปตามกฎ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพียงพอ เหมาะสม 

ข้อตรวจพบ   

 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดหา การควบคุมและ

บ ารุงรักษา และการจ าหน่าย จากการสอบทานหน่วยงานในสังกัด ส านักงาน กศน. จ านวน 12 แห่ง ผล

ปรากฏว่า  

 1. การวางแผน  หน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืน ๆ           

ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรับรู้และเข้าใจการจัดท าแผนดังกล่าว 

 2. การจัดหา หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนดในการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง          

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง และการส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ปฏิบัติ ไม่เป็นไป

ตามที่ระเบียบก าหนด ในเรื่อง การระบุสาระส าคัญในรายงานขอซื้อขอจ้าง การติดอากรแสตมป์ และการ

จัดท าใบตรวจรับพัสดุ 

 3. การควบคุมและการบ ารุงรักษา หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนดในการควบคุม

พัสดุ การบ ารุงและการเก็บรักษา แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเกิดปัญหาที่ยังไม่ได้
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รับการแก้ไขในเรื่องการจัดท าบัญชีและทะเบียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน การจัดท าประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

รวมทั้งปัญหาการเก็บรักษาสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานบางแห่งที่ยังไม่มีความปลอดภัย สภาพเก่าหลังคารั่ว

หรือเกิดปัญหาปลวกกัดกินวัสดุ 

 4. การส ารวจสภาพพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนดใน

การส ารวจสภาพและการจ าหน่ายพัสดุ แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ในเรื่องการจัดท า

รายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และปัญหาครุภัณฑ์มีจ านวนไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติ

ราชการ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดหาได้หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานส่วน

ใหญ่จึงเลือกวิธีการจัดหาครุภัณฑ์ด้วยการใช้เงินนอกงบประมาณ  
 

สาเหตุและผลกระทบ 

 1. บุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญและขาดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน  ประกอบกับไม่ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดย

ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่คนก่อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย โดยไม่มีการส่ง

มอบข้อมูลทางการพัสดุต่อกัน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่

ระเบียบก าหนด  

 2. งบประมาณ  หน่วยงาน/สถานศึกษาที่ไม่มีเงินเพ่ือประโยชน์การศึกษา/เงินรายได้สถานศึกษาไว้ใช้

จ่าย ถ้ามีความต้องการครุภัณฑ์ใหม่ จะต้องรอการจัดสรรงบประมาณเป็นงบลงทุนในแต่ละปี ท าให้ไม่ทันต่อ

ความต้องการเนื่องจากส านักงบประมาณได้ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย ท าให้หน่วยงาน/

สถานศึกษาไม่สามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่ ากว่า 5,000 บาทมาใช้ในการปฏิบัติงานได ้

 3. วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่หน่วยงาน/สถานศึกษามีอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมากกว่า

เกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ท าให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ประกอบกับมีจ านวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงาน/สถานศึกษา  

 4. วิธีปฏิบัติงาน  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ใหม่ในปีงบประมาณ 2560 ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ของหน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการหรือขั้นตอนรายละเอียดเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ ที่

เกี่ยวข้องต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริต รวมทั้ง

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ข 
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ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 1. ส านักงาน กศน. ควรจัดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง  เพ่ือให้มี

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับพัสดุโดยตรง 

 2. หน่วยงาน/สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 3. ส านักงาน กศน. ควรจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/

สถานศึกษาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดทรุดโทรมด้วย 

 4. ส านักงาน กศน. ควรจัดให้มีการส ารวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/สถานศึกษาทั่วประเทศ แยกตาม

ประเภทและอายุการ ใช้งาน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าค าของบประมาณจัดหาครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์ที่

ช ารุดเสื่อมสภาพหรือจัดสรรงบประมาณในการเช่าครุภัณฑ์ แทนการซื้อครุภัณฑ์ใหม่ 

 5. หน่วยงาน/สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ก่อน แล้วจัดให้มีการ

วางระบบการควบคุมภายในในเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอและก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาและท าความเข้าใจรวมทั้งปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

 

 

ความเป็นมา 

 สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  

พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             

กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

ตรวจสอบได้ ท าให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ที่

บังคับใช้ใหม่  และปัญหาด้านบุคลากรส าหรับหน่วยงานผู้เบิกที่ยังไม่มีบุคลากรเฉพาะด้านพัสดุ  รวมทั้ง

บุคลากรยังไม่ได้ศึกษาระเบียบหรือไม่ได้รับการอบรมที่เพียงพอ 

  

 จากการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ ตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 ผลการตรวจสอบพบว่าการบริหารพัสดุยังมีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงานและยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีทั้งปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ในช่วงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และปัญหาที่ เกิดในช่วงระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน        

จึงเห็นว่าการบริหารสินทรัพย์ เป็นเรื่องส าคัญที่จะท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหาร

หน่วยงาน เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องภายใต้การก ากับดูแลที่ดี 
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ประเด็นการตรวจสอบ  
 หน่วยงานมีกระบวนปฏิบัติงานในเรื่องบริหารสินทรัพย์เป็นไปตามกฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ทีเ่กี่ยวข้องเพียงพอ เหมาะสม 
  

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดมีกระบวนการท างานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานพัสดุเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานในสังกัด มีการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  

 3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารสินทรัพยข์องหน่วยงานในสังกัด และ

เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีการจัดวางกระบวนการท างานเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ 

 2. มีการก ากับติดตามและปฏิบัติงานด้านการบริหารสินทรัพย์เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 3. สามารถน าปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการบริหารสินทรัพย์ ไปก าหนดแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2560 ของ หน่วยงานผู้เบิกในสังกัดส านักงาน กศน.  

จ านวน 12 แห่ง   
 

วิธีการตรวจสอบ 

 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. ก าหนดประเด็นการตรวจสอบและจัดท าแบบสอบถาม 

 3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทาน

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

 4. รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
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บทที่ 2 

หลักการและเหตุผล 

 

 การบริหารสินทรัพย์ เป็นกระบวนการที่ก าหนดแนวทางเพ่ือได้มาและการใช้ทรัพย์สินให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดจนหมดความต้องการใช้ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินนั้นหมดสภาพ  โดยการบริหารสินทรัพย์เริ่ม

ตั้งแต่การวางแผนก าหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษาและการ

จ าหน่าย ซึ่งมีกระบวนการบริหารสินทรัพย์ดังนี้ 

 1.  การวางแผนก าหนดความต้องการ 

 2.  การจัดหา 

 3.  การควบคุมและการบ ารุงรักษา 

 4.  การจ าหน่าย 

ผังแสดงกระบวนการบริหารสินทรัพย์ 

 
กระบวนการบริหารสินทรัพย์ 

 1.  การวางแผน  

 เป็นการวางแผนการจัดหาทรัพย์สินทั้งที่เป็นทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินหมุนเวียนที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินความสามารถในการท างานของสินทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์ที่มี

อยู่กับสินทรัพย์ที่ต้องการ ซึ่งต้องค านึงถึง ปริมาณ คุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและได้มา ในเวลาที่ต้องการใช้

งาน รวมถึงการวางแผนการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา โดย 

 

การวางแผน 

การจัดหา 

การควบคุม
และการ

บ ารุงรักษา 

การจ าหน่าย 
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  1.1 ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ ดังนี้ 

  • รายการวัสดุจากงบด าเนินงานให้ท าการส ารวจข้อมูล ชนิดหรือประเภทและจ านวนวัสดุที่

ต้องการใช้จากแต่ละส่วนงาน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการจัดซื้อพร้อมกันเพ่ือความประหยัด 

  • รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือ

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  1.2 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  • เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน

การปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

   (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 

   (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

   (4) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

  • มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

 2.  การจัดหา  

 เป็นการจัดการเพ่ือให้ได้ทรัพย์สินตามประเภท จ านวน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการจัดหาพัสดุด าเนินการได้หลายทางได้แก่           

การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม          

การขอรับบริจาคจากหน่วยงานอื่น ในการจัดหาแต่ละครั้งประเด็นที่ต้องพิจารณา  ได้แก่ 

  • เป็นทรัพย์สินตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  • มีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมกับราคา 

  • ได้ทรัพย์สินทันเวลาที่ต้องการใช้ 

  • มีวิธีการจัดการที่ชัดเจนตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด และสามารถตรวจสอบได้ 
 

 

 



5 
 

 3 การควบคุมและการบ ารุงรักษา  

 พัสดุทุกรายการ ไม่ว่าจะได้มาด้วยการรับบริจาค จัดซื้อจัดจ้างต้องน ามาควบคุมในบัญชีหรือทะเบียน

ตามท่ีระเบียบก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  3.1 การควบคุมและการแจกจ่าย 

   1) การควบคุมพัสดุ แบ่งการควบคุมโดยวัสดุให้จัดท าบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ให้จัดท า

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

   2) หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

   • หลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ 

   • หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้แก่ ใบเบิกพัสดุ โดยถือปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนด 

   3) การบันทึกควบคุมพัสดุ 

   • บัญชีวัสดุ จัดท าแต่ละปีงบประมาณโดยแยกเป็นประเภทและชนิดชัดเจน โดยยึด

ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ ขึ้นปีงบประมาณใหม่หากมีวัสดุ

คงเหลือให้ยกยอดมา การบันทึกบัญชีให้บันทึกทุกครั้งที่มีการรับจ่ายพัสดุตามระเบียบ โดยมีหลักฐานการรับ

พัสดุ ได้แก่ ใบส่งของ และการจ่ายวัสดุให้ท าใบเบิกพัสดุเป็นหลักฐานการจ่าย และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี

อ านาจก่อนจึงจ่ายพัสดุ 

   • ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

  3.2  การบ ารุงและเก็บรักษาพัสดุ 

   วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีพัสดุพร้อมใช้งาน เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับพัสดุ

จะต้องจัดเก็บรักษาพัสดุไว้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

   • จัดเก็บในห้องเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดท าความสะอาด ไม่เก็บของ

ตั้งกองรวมกันเป็นจ านวนมาก 

   • ก าหนดรหัสจัดเป็นหมวดหมู่ 

   • ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมรักษาพัสดุเพราะพัสดุบางประเภทมี

อายุการใช้งานควรให้มีการเบิกจ่ายไปใช้งานเพราะหากเก็บไว้นานเกินควรอาจเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ 

   • มีเครื่องดับเพลิงไว้ในห้องพัสดุเพื่อป้องกันอัคคีภัย 

   • จัดเก็บพัสดุให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยส ารวจพัสดุอยู่เสมอ 
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  3.3 การใช้ประโยชน์ 

   การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการใช้ทรัพย์สินจ านวนน้อยที่สุดแต่ให้

เพียงพอกับความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ โดยมี

วิธีด าเนินการ ดังนี้ 

   • ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินหรือคู่มือการใช้ทรัพย์สิน 

   • ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเบิกจ่ายตามแนวทางที่ก าหนด 

   • มีห้องเก็บทรัพย์สินที่เหมาะสมปลอดภัย เพ่ือส ารองทรัพย์สินเก็บไว้ใช้ได้สะดวก 

ทันกับความต้องการใช้และตรวจสอบได้ 

   • มีการตรวจสภาพทรัพย์สิน ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้

ทรัพย์สินมีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าและพร้อมใช้งานเสมอ 

   • จัดระบบการใช้ทรัพย์สินร่วมกันเพ่ือให้ทรัพย์สินแต่ละชนิดได้มีการน าไปใช้อย่าง

คุ้มค่า 

   • มีการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินประจ าปีตามระเบียบรวมถึงการจ าหน่ายและ

รายงานผลตามระเบียบด้วย 

 4. การจ าหน่ายพัสดุ 

 การจ าหน่ายพัสดุ หมายถึง การตัดพัสดุออกจากความครอบครองของหน่วยงานด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 213 

ก าหนดว่า ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา 

และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวัน

แรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 1  ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนา

รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 
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 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด 

เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน

ตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้   

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการ

อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 ได้แก่ ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย 

 กรณีจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนแล้วให้แจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
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บทที่ 3 

ผลการตรวจสอบ 

 

ประเด็นการตรวจสอบ  หน่วยงานมีกระบวนปฏิบัติงานในเรื่องบริหารสินทรัพย์เป็นไปตามกฎ  
    ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพียงพอ เหมาะสม 
  
1. การวางแผน 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัจจุบันพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด

และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อ

จัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กล่าวคือการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะจัดท าในกรณีที่มีวงเงินไม่ต่ า

กว่า 500,000 บาทข้ึนไป จากการสอบทานหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 12 แห่ง พบว่า หน่วยเบิกจ่ายที่มีการจัดซื้อ

จัดจ้างวงเงินไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท เช่น การปรับปรุงอาคาร การเช่ารถยนต์ เป็นต้น จ านวน 5 แห่ง ทั้งหมด

ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ส่วนใหญ่มี

รายละเอียดประกอบตามที่ก าหนดไว้ คือ (1)  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

โดยประมาณ (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง และ (4) รายการอ่ืนตามที่ก าหนด และมีการน าแผนการ

จัดซื้อจัดจ้างไปเผยแพร่ทั้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศและปิดประกาศ ณ สถานทีปิดประกาศของหน่วยงาน 

แสดงให้เห็นว่า หน่วยเบิกจ่ายรับรู้และเข้าใจการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติเป็นไปตามที่

กฎหมาย และระเบียบก าหนด 
 

2. การจัดหา 

 2.1 รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท ารายงานการขอซื้อขอจ้างเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าที่พัสดุโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป           

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 22             

ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ

เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังนี้ 
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  (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 

  (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

  (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

  (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

  (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

  (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

  (8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

 

ผังแสดงกระบวนการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

 
 จากการสอบทานหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 12 แห่งพบว่า หน่วยเบิกจ่ายทั้งหมดปฏิบัติตามขั้นตอนการ

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ส่วนรายการสาระส าคัญของรายงานขอซื้อขอจ้าง ส่วนใหญ่

ระบุรายการสาระส าคัญครบถ้วนทั้งหมด 8 ข้อ  แต่ยังมีบางรายการที่ระบุในรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วน 

เช่น  ข้อที่ 3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ดังตารางที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสด ุ
หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ 
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ตารางท่ี 1  จ านวนหน่วยเบิกจ่ายที่ถือปฏิบัติในการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามรายการที่ระเบียบก าหนด  
  

รายการ 
จ านวนหน่วย

เบิกจ่ายทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
เบิกจ่ายท่ีถือ
ปฏิบัติ (แห่ง) 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 12 12 

2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

12 11 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 12 8 

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี 
วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

12 12 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 12 11 

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 12 12 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 12 11 

8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญ
ชวน และหนังสือเชิญชวน 

12 12 

ที่มา : แบบสอบถามหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 12 แห่ง 

 

 2.2 ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง / สัญญาซื้อสัญญาจ้าง จากการสอบทานหน่วยเบิกจ่ายจ านวน 12 แห่ง พบว่า 

สาระส าคัญส่วนใหญ่ที่ระบุอยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้างครบถ้วน ได้แก่ ระบุวันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ ก าหนดอัตรา

ค่าปรับกรณสี่งของล่าช้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีเพียง

การติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง เท่านั้นที่มีหน่วยเบิกจ่ายเพียง 4 แห่งจาก 12 แห่งถือปฏิบัติ  

 ส าหรับสัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง สาระส าคัญส่วนใหญ่ที่ระบุอยู่ในสัญญาครบถ้วน เช่น ระบุวงเงินที่ซื้อ/

จ้าง ระบุรายละเอียดหลักประกันสัญญา ระบุวันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ ก าหนดอัตราค่าปรับกรณีส่งมอบของ

ล่าช้า การก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง มีเพียงการติดอากรแสตมป์ในสัญญาจ้าง และ         

การระบุคู่สัญญา “ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ที่มีหน่วยเบิกจ่ายเพียง 3 แห่งจาก 12 แห่งถือปฏิบัติ 
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 2.3 การส่งมอบพัสดุ/การตรวจรับพัสดุ จากการสอบทานหน่วยเบิกจ่าย 12 แห่ง พบว่า ผู้ขายหรือผู้

รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด และมีหลักฐานการส่งมอบครบถ้วน (ใบส่งของ) และผู้ที่

ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของ โดยได้จัดท าใบตรวจรับไว้เป็น

หลักฐาน แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ท าใบตรวจรับเพียงฉบับเดียว เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่น าไปด าเนินการรายงาน

ผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไม่ได้มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับตามที่

ระเบียบก าหนด 
  
 2.4 ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ ง จะต้องมีการก าหนดราคากลาง โดยถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 

2. การท าสัญญาต้องท าในนามนิติบุคคล ในที่นี้คือ “ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”                   

แล้วตามด้วยชื่อบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ ต าแหน่งที่ได้รับมอบอ านาจและค าสั่งมอบอ านาจนั้น 

3. สัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้างให้ติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อจ านวนเงินทุกๆ 1,000 บาทและ          

เศษของ 1,000 บาท 

4. ในการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

   

3. การควบคุมและการบ ารุงรักษา 

 3.1 การควบคุมพัสดุ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว จะด าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือ

ควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้

มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ  

 จากการสอบทานพบว่า หน่วยงานมีการจัดท าบัญชีวัสดุ โดยแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามที่

ก าหนด แต่บางหน่วยงานบันทึกบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบันหรือบันทึกรายการไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ได้เก็บส าเนา

ใบส่งของไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินนั้น หน่วยงานบางแห่ง

ยังบันทึกรายการทรัพย์สินในทะเบียนครุภัณฑ์ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว บางแห่งบันทึกรายการในทะเบียนคุม

ทรัพย์สินแต่บันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุราคาต่อหน่วย วิธีการได้มา เป็นต้น 

ครุภัณฑ์บางรายการไม่มีการให้หมายเลขรหัสทั้งท่ีตัวครุภัณฑ์และหรือทะเบียนให้ครบถ้วน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  จ านวนหน่วยเบิกจ่ายที่ถือปฏิบัติในการควบคุมพัสดุตามที่ระเบียบก าหนด 
 

 

 

รายการ 
จ านวนหน่วย

เบิกจ่ายทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
เบิกจ่ายท่ีถือ
ปฏิบัติ (แห่ง) 

1. มีการจัดท าบัญชีวัสดุ แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามที่
ระเบียบก าหนด 

12 10 

2. มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยแยก
เป็นชนิดและแสดงรายการตามที่ระเบียบก าหนด 

12 10 

3. ครุภัณฑ์มีการให้หมายเลขรหัสครบถ้วนทั้งที่ตัวครุภัณฑ์และ
ในทะเบียน 

12 8 

ที่มา : แบบสอบถามหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 12 แห่ง 

 

  3.1.1 การใช้ประโยชน์โดยการเบิกจ่ายพัสดุ ในการเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงาน

ของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิกโดยให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้ สั่งจ่ายพัสดุ และผู้สั่งจ่าย

พัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มี

การจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

  จากการสอบทานพบว่า การเบิกพัสดุไปใช้บางหน่วยงานผู้เบิกไม่ใช่หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุ

นั้นแต่เป็นผู้ที่ต้องการใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิกเอง ใบเบิกพัสดุไม่ได้มีผู้อนุมัติก่อนการจ่ายพัสดุ รวมทั้งไม่มีการให้

หมายเลขก ากับท้ังใบเบิกพัสดุและใบส่งของเพ่ือเป็นเลขท่ีอ้างอิงในการบันทึกรายการในบัญชีและทะเบียน 

  3.1.2 การใช้ประโยชน์โดยการยืมไปใช้ ส าหรับการยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการต้อง

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยการยืมแบ่งเป็นการยืมพัสดุประเภทคงรูปเป็นการให้ยืมระหว่าง

หน่วยงานของรัฐหรือการให้บุคคลยืมใช้ภายในหรือนอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐนั้น และการยืมพัสดุ

ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตาม

ทวงพัสดุที่ให้ยืมคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบก าหนด 

  จากการสอบทานพบว่า ในการยืมพัสดุนั้นมีการให้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้นอกสถานที่

ของหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ระบุวันครบก าหนดส่งคืน ท าให้

ไม่มีการติดตามว่าพัสดุดังกล่าวยังมีตัวอยู่หรือสูญไป หรือช ารุดเสื่อมคุณภาพหรือใช้การได้ 
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 3.2 การบ ารุงรักษาและเก็บรักษาพัสดุ 

  3.2.1 การบ ารุงรักษา ส าหรับการบ ารุงรักษาพัสดุเพ่ือให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าแผนในการบ ารุงรักษาว่าเมื่อใดจะต้องให้ช่างตรวจสภาพเพ่ือซ่อมบ ารุงให้อยู่

ในสภาพใช้งานได้ด ี

  หน่วยงานบางแห่งมีการจัดท าบันทึกประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้บันทึกรายละเอียด

การซ่อมแต่ละครั้งว่าซ่อมแซมส่วนใด เมื่อใด เป็นเงินเท่าใด รวมทั้งไม่ได้น าประวัติการซ่อมแซมมาเป็นข้อมูล

ในการพิจารณาซ่อมครุภัณฑ์ในครั้งต่อไป 

  3.2.2 การเก็บรักษา  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วจะต้องเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีและทะเบียน หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับ

เก็บพัสดุไว้เป็นหมวดหมู่ ปลอดภัย มีเนื้อที่เพียงพอกับพัสดุที่จัดเก็บ และสะดวกต่อการน ามาใช้งานได้ทันที มี

แผนในการบ ารุงรักษาพัสดุเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานตลอดอายุพัสดุนั้น 

  จากการสอบทานพบว่า หน่วยงานบางแห่งไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่ มีเนื้อที่เพียงพอ หรือ

สถานที่ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าหลังคารั่ว ไม่ได้ยกพ้ืนสูงท าให้มีความชื้นเป็นเหตุให้

ปลวกขึ้นกัดกินวัสดุหรือเอกสารที่จัดเก็บได้รับความเสียหาย บางแห่งจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดซื้อในปริมาณ           

ไม่มาก และให้เบิกพัสดุที่จัดซื้อมานั้นออกไปทั้งจ านวน เพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการจัดเก็บ 

 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการนโยบายยังไม่ได้ก าหนดแนวทางและตัวอย่างการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือ

ควบคุมพัสดุขึ้นใหม่  การบันทึกรายการจึงต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่มีอยู่เดิม คือ ให้บันทึกรายการ

ครุภัณฑ์ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุดที่                

กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ 

2. ก่อนการอนุมัติให้ยืมพัสดุไปใช้ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการยืม             

โดยผู้ยืมจะต้องแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืนไว้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 208 

3. เมื่อมีครุภัณฑ์ช ารุดและจะด าเนินการซ่อมแซม ขอให้น าประวัติการซ่อมครุภัณฑ์นั้น มา

พิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้การใช้ครุภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ควรระบุวัน

เดือนปีที่ ขอซ่อม รายการซ่อม จ านวนเงิน ผู้ขอซ่อมไว้ให้ครบถ้วน รวมทั้งครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงควรจัดท า

แผนการบ ารุงรักษาเพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 



14 
 

4. การส ารวจสภาพพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 

 4.1 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  ให้หน่วยงานมีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผล ดังนี้  

  (1) ตรวจสอบและรายงานการรับ – จ่ายในบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

ปีก่อนจนถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบันกับเอกสารการรับ – จ่าย (ใบส่งของ/ใบเบิก) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่

  (2) ตรวจนับและรายงานวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายนของปีที่ตรวจสอบว่า

ครบถ้วน  ถูกต้องตรงตามบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่  

  (3) ตรวจสอบและรายงานสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่อยู่ในครอบครองว่ามีวัสดุครุภัณฑ์ใด ช ารุด

เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปหรือไม่  

  และให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ โดยส่งส าเนา

รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุดและส านักงาน กศน. 1 ชุด  

 จากการสอบทานพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีก่อนสิ้น

เดือนกันยายน และคณะกรรมการดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ พร้อม  

ส่งส าเนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงาน กศน.               

ตามที่ระเบียบก าหนด  แต่สาระส าคัญของรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปียังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

เนื่องมาจากการจัดท าบัญชีและทะเบียนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ท าให้ตรวจสอบการรับ-จ่ายและ

ตรวจนับพัสดุคงเหลือไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บส าเนาใบส่งของหรือจัดท าใบเบิกเอาไว้เป็นหลักฐาน ท าให้ไม่

สามารถตรวจสอบการรับ-จ่ายในบัญชีและทะเบียนได้  หรือจากการถ่ายทอดส่งต่อข้อมูลจากเจ้าหน้าที่คน

ก่อนที่ปฏิบัติมาไม่ถูกต้องสืบเนื่องกันมา ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3  จ านวนหน่วยเบิกจ่ายที่จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามที่ระเบียบก าหนด 
 

 

 

รายการ 
จ านวนหน่วย

เบิกจ่ายทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
เบิกจ่ายท่ีจัดท า 

(แห่ง) 
1. ตรวจสอบและรายงานการรับ – จ่ายในบัญชีวัสดุ และ

ทะเบียนครุภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึง 30 
กันยายน ปีปัจจุบันกับเอกสารการรับ – จ่าย  
(ใบส่งของ/ใบเบิก) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

12 8 

2. ตรวจนับและรายงานวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 
กันยายนของปีที่ตรวจสอบว่าครบถ้วน  ถูกต้องตรงตามบัญชี
วัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่ 

12 8 

3. ตรวจสอบและรายงานสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
ครอบครองว่ามีวัสดุครุภัณฑ์ใด ช ารุดเสื่อมสภาพหรือสูญไป
เพราะเหตุใด หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปหรือไม่ 

12 11 

ที่มา : แบบสอบถามหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 12 แห่ง 

 

 4.2 การจ าหน่ายพัสดุ  พัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง 

ค่าใช้จ่ายมาก ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังนี้ (1) ขายโดยวิธีทอดตลาด 

(2) แลกเปลี่ยน (3) โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐ (4) แปรสภาพหรือท าลาย ซึ่งเงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ

ประจ าปีให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หลังจากนั้นให้ลงจ่ายพัสดุที่ด าเนินจากจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือ

ทะเบียน และในระบบ GFMIS พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วันนับแต่              

วันลงจ่ายพัสดุนั้น  

 จากการสอบทาน พบว่า หน่วยเบิกจ่ายที่มีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป         

มีการแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง บางแห่งด าเนินการจ าหน่ายด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด            

ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน เงินที่ได้จากการจ าหน่ายมีการน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้ง

แจ้งใหส้ านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว  ส าหรับกรณีที่มีครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ ท าให้ครุภัณฑ์มีจ านวน

ไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติราชการ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดหาได้หากไม่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ นั้น  หน่วยงานส่วนใหญ่ที่มีเงินเพ่ือประโยชน์การศึกษา/เงินรายได้สถานศึกษาจึงเลือกวิธีการ

จัดหาครุภัณฑ์ด้วยการใช้เงินนอกงบประมาณดังกล่าว ดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4  จ านวนหน่วยเบิกจ่ายที่เลือกใช้วิธีการจัดหาครุภัณฑ์ นอกจากการใช้เงินงบประมาณ 
 

 

 

วิธีการจัดหาครุภัณฑ์ 
จ านวนหน่วย

เบิกจ่ายทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วย
เบิกจ่ายท่ีใช้วิธี 

(แห่ง) 
1. ของบประมาณเพ่ือจัดหามาทดแทน 12 4 

2. ใช้เงินอุดหนุนที่มีอยู่จัดหามาแทน 12 1 

3. ใช้เงินนอกงบประมาณ 12 7 
4. รับบริจาคครุภัณฑ์จากนหน่วยงานอื่น 12 6 
5. ซ่อมครุภัณฑ์ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 12 5 
6. เช่า 12 5 
ที่มา : แบบสอบถามหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 12 แห่ง 

 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ือเป็นการควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้จัดท าบัญชีหรือทะเบียนให้ถูกต้อง

ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ลงบัญชีวัสดุทุกครั้งที่มีการรับจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการรับ

จ่าย (ใบส่งของ/ใบเบิกพัสดุ) และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแตง่ตั้งด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานการรับ – จ่ายในบัญชีและทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึง 

30 กันยายน ปีปัจจุบันกับเอกสารการรับ – จ่าย (ใบส่งของ/ใบเบิก) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

(2) ตรวจนับและรายงานวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายนของปีที่ตรวจสอบ           

ว่าครบถ้วน  ถูกต้องตรงตามบัญชีและทะเบียนหรือไม่ 

(3) ตรวจสอบและรายงานสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่อยู่ในครอบครองว่ามีวัสดุครุภัณฑ์ใด ช ารุด

เสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปหรือไม่ 
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สาเหตุและผลกระทบ 

 1. บุคลากร  

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญและขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  

ประกอบกับไม่ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดยได้รับ การ

ถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่คนก่อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย โดยไม่มีการส่งมอบข้อมูล

ทางการพัสดุต่อกัน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

และไม่สามารถจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินได้ต่อเนื่อง 

 2. งบประมาณ 

 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่ไม่มีเงินเพ่ือประโยชน์การศึกษา/เงินรายได้สถานศึกษาไว้ใช้จ่าย ถ้ามีความ

ต้องการครุภัณฑ์ใหม่ จะต้องรอการจัดสรรงบประมาณเป็นงบลงทุนในแต่ละปี ท าให้ไม่ทันต่อความต้องการ

รวมทั้งรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ก็ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไปด าเนินการจัดจ้างได้ ต้องขอ

งบประมาณเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากส านักงบประมาณได้ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป เป็นผลให้การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์  ให้พิจารณาจาก

สภาพสิ่งของนั้นว่ามีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานยืนนานหรือไม่ หรือเมื่อเกิดความช ารุดเสียหายไม่

สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า โดยไม่ใช้เกณฑ์ ราคาในการพิจารณา ท าให้

หน่วยงาน/สถานศึกษาไม่สามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ ากว่า 5,000 บาทมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได ้

 3. วัสดุอุปกรณ์ 

 ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่หน่วยงาน/สถานศึกษามีอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมากกว่าเกณฑ์อายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เช่น คอมพิวเตอร์ ท าให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ประกอบกับมีจ านวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงาน/สถานศึกษา ท าให้หน่วยงาน/สถานศึกษาบางแห่งต้องเช่าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน บางแห่งไม่ มี

งบประมาณในการเช่าครุภัณฑ์ บุคลากรต้องน าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็ว 
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 4. วิธีปฏิบัติงาน 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ถูกยกเลิกตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 และได้ก าหนดให้ใช้

พระราชบัญญัติดังกล่าวแทน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการ

หรือขั้นตอนรายละเอียดเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

บริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร

พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการ

ทุจริต รวมทั้งโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

 1. ส านักงาน กศน. ควรจัดให้มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง  เพ่ือให้มี

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับพัสดุโดยตรง 

 2. หน่วยงาน/สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 3. ส านักงาน กศน. ควรจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/

สถานศึกษาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ช ารุดทรุดโทรมด้วย 

 4. ส านักงาน กศน. ควรจัดให้มีการส ารวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/สถานศึกษาทั่วประเทศ แยกตาม

ประเภทและอายุการ ใช้งาน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าค าของบประมาณจัดหาครุภัณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์ที่

ช ารุดเสื่อมสภาพหรือจัดสรรงบประมาณในการเช่าครุภัณฑ์ แทนการซื้อครุภัณฑ์ใหม่ 

 5. หน่วยงาน/สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ก่อน แล้วจัดให้มีการ

วางระบบการควบคุมภายในในเรื่องเก่ียวกับการพัสดุให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอและก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาและท าความเข้าใจรวมทั้งปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
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รายช่ือส านักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบ 

 

 

1. ส านักงาน กศน จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. ส านักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี 

3. ส านักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 

4. ส านักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 

6. ส านักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 

7. ส านักงาน กศน. จังหวัดน่าน 

8. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 

9. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 

10. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

11. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 

12. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 
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แบบสอบถามการบริหารสินทรัพย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน กศน. 
 

ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................................... 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล.................................................................ต าแหน่ง................................................................ 
 

รายการ มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 

1. การวางแผนก าหนดความต้องการ 

1.1 มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบหรือไม่  

กรณีที่มีวงเงินไม่ต่ ากว่า 500,000 บาทขึ้นไป  

   

1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561  ประกอบด้วยรายการ

ดังต่อไปนี้ หรือไม่  (เลือกตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

   

(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ    

(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง    

(4) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ระบุ)    

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561 ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ให้ความเห็นชอบแล้ว  มีการน าไปประกาศเผยแพร่ ดังนี้  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(1) เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

   

(2) เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ    

(3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั้น 
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รายการ มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 มีการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2561 หรือไม่    

2.2 ระบุวิธีการซื้อหรือจ้างที่เลือกด าเนินการตามแผนการจัดซื้อ 

จัดจ้างประจ าปี 2561  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ กรณีมีหลาย

โครงการให้ระบุวิธีที่เลือกใช้ในแต่ละโครงการ) 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

   

(2) วิธีคัดเลือก    

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง    

2.3 การมอบอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้บริหารของหน่วยงานมีอ านาจ

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  

และวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 50,000,000.-บาท  

ตามค าสั่งใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

(1)ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1940 / 2560 

   

(2) ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1937 / 2560    

(3) ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1938 /2560    

2.4 มีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างโดยเสนอผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐหรือไม่ 

   

สุ่มเลือกรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

จ านวน 1 รายการ เพ่ือสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้

จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สุ่มเลือกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่

ด าเนินการแล้วจ านวน 1 รายการ (ข้อ 2.5 - 2.10) 

2.5 รายงานขอซื้อขอจ้างมีสาระส าคัญครบถ้วนหรือไม่ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 

  สุ่มเลือกวิธีการ 

 จัดซื้อ…………..………… 

 จัดจ้าง…………..……….. 

วงเงิน……………………บาท 

(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี 

   

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง    
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รายการ มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) 

(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี

วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

   

(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ    

(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น    

(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    

(8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 

ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน 

และหนังสือเชิญชวน 

   

2.6 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบุรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ 

(1) ระบุวันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ 

   ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

 สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง 

(2) ก าหนดอัตราค่าปรับกรณีส่งของล่าช้า    

(3) ใบสั่งจ้างติดอากรแสตมป์    

(4) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง    

(5) ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง    

2.7 สัญญาระบุรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ 

(1) คู่สัญญาใช้“ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” 

   

(2) ระบุวงเงินที่ซื้อ/จ้างไว้ในสัญญาครบถ้วน    

(3) ระบุรายละเอียดหลักประกันสัญญาไว้ในสัญญาครบถ้วน    

(4) ระบุวันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ    

(5) ก าหนดอัตราค่าปรับกรณีส่งมอบของล่าช้า    

(6) ก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)   ระยะเวลา……….เดือน/ปี 

(7) สัญญาจ้างติดอากรแสตมป์    
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รายการ มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) 

2.8 การส่งมอบพัสด ุ

(1) ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดหุรืองานจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 

   

(2) ส่งมอบพัสดุตามเงื่อนไข ณ สถานทีท่ี่ก าหนด    

(3) มีหลักฐานการสง่มอบครบถว้น (ใบสง่ของที่ระบุวนัที่)    

(4) กรณีไม่ส่งมอบพสัดุ/งานจา้งตามก าหนดและมีค่าปรับเกิดข้ึน 

(4.1) มีการแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจาก

คู่สัญญาภายใน 7 วันท าการนบัถัดจากวันครบก าหนดส่งของ

หรือไม่ 

   

(4.2) เมื่อคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ มีการบอกสงวนสทิธิ์การเรียก

ค่าปรับในขณะที่รับมอบพสัดุนัน้หรือไม่ 

   

(4.3) มีการค านวณค่าปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาหรือ

ข้อตกลงและหักไว้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ 

   

2.9 การตรวจรับพัสด ุ

(1) ตรวจรับพัสดุในวันทีผู่้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาสง่และให้

ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทีสุ่ด 

   

(2) ท าใบตรวจรบัโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบบั และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบบั 

   

3. การควบคุมและการใช้ประโยชน์ 

3.1 การควบคุม 

(1) มีการจัดท าบัญชีวัสดุ  แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามที่

ระเบียบก าหนดหรือไม่ 

   

(2) มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยแยกเป็น

ชนิดและแสดงรายการตามที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ 

   

(3) ครุภัณฑ์มีการให้หมายเลขรหัสครบถ้วนทั้งที่ตัวครุภัณฑ์และใน

ทะเบียนหรือไม ่

  สุ่มตรวจนับครุภัณฑ์  

จ านวน 5 รายการ 

(4) การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุ  มีการจัดท าใบเบิกพัสดุ  

โดยหัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิกหรือไม่ 
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รายการ มี/ใช ่
ไม่มี/

ไม่ใช ่
ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 

3. การควบคุมและการใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

(5) การจ่ายพัสดุ  มีหัวหน้าหน่วยพัสดุที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่ 

   

(6) มีการเก็บส าเนาใบส่งของไว้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี/ทะเบียน

หรือไม่ 

   

(7) มีการจัดท าบันทึกประวตัิการซ่อมแซมครภุณัฑ์หรือไม ่    

(8) กรณีครุภณัฑ์ช ารดุซ่อมแล้วไมคุ่้มค่า  มีการจ าหน่ายเพื่อไม่เป็นภาระ

ของหน่วยงานหรือไม่  

   

(9) ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อให้  กศน. อ าเภอ มีการบันทึกใน

ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่ (ตอบเฉพาะส านักงาน กศน. จังหวัด) 

   

(10) ครุภัณฑ์ที่ได้มาไม่ว่าด้วยวิธีใด  มีการบันทึกในทะเบียนครุภณัฑ์/

ทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม ่

       - เงินงบประมาณ 

   

     - เงินนอกงบประมาณ     

     - รับบริจาค    

(11) ครุภัณฑ์ที่ได้มาไม่ว่าด้วยวิธีใดมีการบันทึกในระบบ GFMISหรือไม ่

     - เงินงบประมาณ 
   

     - เงินนอกงบประมาณ     

     - รับบริจาค    

3.2 การใช้ประโยชน ์

(1) มีการก าหนดแนวปฏิบัติหรือคู่มือการใช้ทรัพย์สินหรือไม่ 

   

(2) มีการจัดท าใบยืมกรณียืมพัสดุไปใช้ในการปฏิบตัิราชการนอก

สถานที่หรือไม ่

   

4. การบ ารุงรักษาและเกบ็รักษาพัสดุ 

4.1 มีการจัดเก็บพัสดุเป็นหมวดหมู่  โดยมีที่เก็บพัสดุทีป่ลอดภัยสะดวกต่อ

การน ามาใช้งานได้ทันทีหรือไม่ 

  ส ารวจห้องเก็บพัสด ุ

4.2 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการเก็บพัสดุและพัสดุคงเหลือมียอด

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือไม ่

  สุ่มตรวจนับวัสดุคงเหลือ

จ านวน 5 รายการ 

4.3 มีแผนในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนานตลอด

อายุทรัพย์สินหรือไม ่
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รายการ มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 

5. การส ารวจสภาพพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ (รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2560) 

5.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

พัสดุประจ าปี 2560 หรือไม่ 

  ระบุวันที…่…………………… 

5.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งท าหน้าที่ตรวจสอบ 

และรายงานผล ดังนี ้

(1) ตรวจสอบและรายงานการรับ – จ่ายในบัญชีวัสดุ และทะเบียน

ครุภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบันกับ

เอกสารการรับ – จ่าย (ใบส่งของ/ใบเบิก) หรือไม่ 

   

(2) ตรวจนับและรายงานวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ณ วันที่  30  

กันยายนของปีที่ตรวจสอบว่าครบถ้วน  ถูกต้องตรงตามบัญชีวัสดุและ

ทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่ 

   

(3) ตรวจสอบและรายงานสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่อยู่ในครอบครองว่ามี

วัสดุครุภัณฑ์ใด ช ารุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะ 

เหตุใด หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปหรือไม่ 

   

จ านวน………….…..รายการ 

5.3 คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตัง้ภายใน  

     30 วันท าการหรือไม่ 

   

5.4 มีการส่ งส า เนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  2560                

ไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุดและส านักงาน กศน.                  

1 ชุด หรือไม่ 

   

5.5 กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ใน

ราชการต่อไป มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ 

   

ข้อ 5.6 – 5.11 เฉพาะที่มีการจ าหน่ายพสัดุในปี 2560 

5.6 ปี 2560 มีการจ าหน่ายพสัดุช ารุดเสื่อมสภาพจากข้อ 5.5 โดยวิธี  

(เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

      (1) ขายโดยวิธทีอดตลาด 

   

      (2) ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

      (3) แลกเปลี่ยน    

      (4) โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐ    

      (5) แปรสภาพหรือท าลาย    

      (6) อื่นๆ (ระบ)ุ    
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รายการ มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 

5. การส ารวจสภาพพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ (ต่อ) 

5.7 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี 2560  มีการน าส่งคลังเป็น

รายได้แผน่ดินหรือไม ่

   

5.8 มีการลงจ่ายพัสดุทีด่ าเนนิการจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

หรือไม่ 

   

5.9 มีการลงจ่ายพัสดุทีด่ าเนนิการจ าหน่ายออกจากระบบ GFMIS หรือไม่    

5.10 มีการแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน  

       30 วัน  นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้นหรือไม่ 

   

5.11 ครุภัณฑ์ที่ กศน. อ าเภอจ าหน่าย ได้ด าเนินการจ าหน่ายออกจาก   

       ระบบ GFMIS หรือไม่(ตอบเฉพาะส านักงาน กศน. จังหวัด) 

   

5.12 วัสดุคงเหลือ ตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2560 ตรงกับ

ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS  ณ  

วันที่ 30 กันยายน 2560 หรือไม่ 

  มูลค่าวสัดุคงเหลือรายงาน

ประจ าปี  ………………………….. 

มูลค่าวสัดุคงคลังในระบบ 

GFMIS  ……….…………............. 

5.13 เมื่อสิ้นปีงบประมาณครุภัณฑ์ที่บันทึกรายการในทะเบียนครุภัณฑ์

และหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตรงกับยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์

ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หรือไม่ 

  มูลค่าในทะเบยีนครภุัณฑ ์

…………………………………………. 

มูลค่าครุภณัฑ์ในระบบ GFMIS 

………………………………………… 

5.14 กรณีที่มีครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ  ท าให้ครุภัณฑ์มีจ านวนไม่เพียงพอ

แก่การปฏิบัติราชการ  หน่วยงานใช้วิธีการใดในการจัดหาครุภณัฑ์ 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(1) ของบประมาณเพื่อจัดหามาทดแทน 

   

(2) ใช้เงินอุดหนุนที่มีอยู่จัดหามาทดแทน    

(3) ใช้เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทของเงิน)    

(4) รับบริจาคครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่น (ระบุหนว่ยงาน/ครุภณัฑ์)    

(5) ซ่อมครุภัณฑ์ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้    

(6) เช่า (ระบุประเภทครุภัณฑ์ทีเ่ช่า)    

(7) อื่นๆ (ระบ)ุ    
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สุ่มตรวจนับพัสดุและตรวจสภาพห้องเก็บพัสดุ 

1. สุ่มตรวจนับครุภัณฑ์ 

ที่ ครุภัณฑ์ / ยี่ห้อ ,รุ่น เลขรหัสในทะเบียน 
มีตัวตน 

เลขรหัสที่ตัว

ครุภัณฑ์ 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

1       

2       

3       

4       

5       

 

2. สุ่มตรวจนับวัสดุคงเหลือ  

ที่ วัสดุ 
จ านวน 

ในบัญชีวัสด ุ

จ านวน 

คงเหลือจากการตรวจนับ 

1    

2    

3    

4    

5    

3. ตรวจสภาพห้องเก็บพัสด ุ
   3.1 สถานที ่

 เป็นอาคารแยกต่างหาก 
 เป็นห้องเก็บพัสดุเฉพาะ 

   3.2 ความปลอดภัย 
- มีเจ้าหน้าที่ก ากบัดูแล       ใช่   ไม่ใช่ 

 - มีกุญแจล็อค       ใช่   ไม่ใช่ 
 - ปลอดภัยจากอันตราย เช่น หลังคารั่ว, ปลวกกิน    ใช่   ไม่ใช่ 
    3.3 การจัดเก็บพัสด ุ
 - จัดเก็บเป็นหมวดหมู่      ใช่   ไม่ใช่ 
 - เนื้อที่เพียงพอกับพัสดุที่จัดเก็บ      ใช่   ไม่ใช่ 
 - มีพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ ทีย่งัไม่ได้จ าหนา่ย 

- จัดเก็บอยู่ในห้องเก็บพัสดุ      ใช่   ไม่ใช่ 
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ปัญหา / อุปสรรค  
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงาน กศน. 

 

 

 


