
 สรุปผลการเสวนา  
การจัดการความรู้ KM กองกิจการนักศึกษา 

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนจัดเก็บครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ (เทคนิคการปฏิบัติงาน) 
วันที่ 17 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 40 ปี มจพ. 

โดย คณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา 

 
การจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการเสวนา (Dialogue) การจัดการครุภัณฑ์ 

(เทคนิคการปฏิบัติงาน) ซึ่งเป็นภาระงานที่กองกิจการนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 และระเบียบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้แทนจากกองงานพัสดุ 
เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ด้วย ซึ่งสรุปผลการเสวนา ดังนี้ 

ในการเสวนาได้มีค าจ ากัดความและข้อกฎหมายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 ที่ควรทราบ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความเข้าใจตรงกันในเบื้องต้นการ
เสวนาเรื่องท่ีเกี่ยวกับพัสดุมีดังนี ้

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้  
จากต่างประเทศ 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับ 
งานพัสดุ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

“ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ”  หมายความว่า ผู้ปฎิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของมหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบนี้ 

และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 
ได้ให้ความหมายค าว่า “วัสดุ” และ “ครุภัณฑ”์  ไว้ดังนี้ 

1. “วัสดุ” หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า
ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน ซึ่งโดย
หลักการหน่วยงานอาจรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงปรับปรุงสิ้นปีก็ได้  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติในการรับรู้
ว่าวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ตามหนังสือที่อ้างถึง 

2. “ครุภัณฑ์”  หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทน และ 
มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ทีมีมูลตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปตามราคาทุนเป็นรายการ
สินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและให้ค านวณ  
ค่าเสื่อมราคาประจ าปี ส าหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์
มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ และให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 
ในหมวด 7 ได้ก าหนดวิธีการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุไว้ มีรายละเอียดังนี้ 
 

 



หมวด 7 
การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

ส่วนที่ 1 
การยืม 

 

 ข้อ 109  การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ให้กระท าได้เฉพาะ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
หรือเพ่ือสวัสดิการเท่านั้น  
 ข้อ 110  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นหนังสือ
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้หัวหน้าส่วนงานของส่วนงานนั้น ๆ 
เป็นผู้อนุมัติแล้วแต่กรณี  

(2) การยืมกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ขออนุมัติจากอธิการบดี 
 ข้อ 111  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้ 
หากเกิดช ารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ  และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือสูงกว่า หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาในท้องตลาด 
 ข้อ 112  การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ให้กระท า 
ได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
มหาวิทยาลัยมี พัสดุนั้น ๆ พอที่ ให้ยืมได้โดยไม่ เป็นการเสียหายต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัย 
 การยืมให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้  โดยปกติผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภทชนิด  
และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคนให้กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 113  เมื่อครบก าหนดยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายในก าหนด 10 วันท าการ นับแต่วันครบก าหนด กรณีมิได้รับคืนให้รายงานอธิการบดีเพ่ือสั่งการต่อไป  
การติดตามทวงพัสดุคืนให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ส่วนที่ 2 
การควบคุม 

 ข้อ 114  พัสดุของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจัดท าทะเบียนไว้
เป็นหลักฐาน 
 ข้อ 115  การเก็บรักษาพัสดุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบในการ 
รับจ่ายพัสดุโดยละเอียดถูกต้องครบถ้วนตรงกัน พัสดุคงเหลือวันใดจะต้องตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนวันนั้น  
การเก็บรักษาต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน 
 ข้อ 116  การเบิกพัสดุ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นผู้สั่งจ่าย 
 ข้อ 117  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
แล้วลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 



การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   ข้อ 118  ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และน าเสนออธิการบดี เพื่อแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เพ่ือท าหน้าที่ตรวจนับและตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 
กันยายนของทุกปี หรือมหาวิทยาลัยอาจจะจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภาคเอกชนด าเนินการแทนได้โดยให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 การตรวจสอบพัสดุคงเหลือสิ้นปี ให้เริ่มตรวจสอบในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี และรายงานผล  
การตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วัน 
 ข้อ 119  การตรวจสอบพัสดุ ให้ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือตามทะเบียนเริ่มแรกจนถึงวันที่ 
30 กันยายนของทุกปี และตรวจสอบวัสดุคงเหลือตามทะเบียน กับยอดวัสดุคงเหลือในคลังเก็บพัสดุ ณ วันที่  
30 กันยายนของทุกปี  
 ข้อ 120 หากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือขอขยายระยะเวลาพร้อมชี้แจงเหตุผล เสนออธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาการขอขยายเวลาแต่ละครั้งจะขอขยายได้ไม่เกินครั้งละ 30 วันท าการ 
 ข้อ 121  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานดังกล่าวตาม ข้อ 118 และปรากฎว่ามีพัสดุช ารุดเสื่อม
คุณภาพหรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งโดยให้น าความในข้อ 72 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ยกเว้นกรณีที่เป็นวัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุฝึก ช ารุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบหาข้อเท็จจริง ให้
ด าเนินการตามข้อ 124 
 ข้อ 122  ผลจากการสอบสวนตาม ข้อ 121 เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีที่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขซ่อมแซมโดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นของผู้รับผิดชอบ 

(2) กรณีสูญไป หรือไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้ชดใช้ เป็นพัสดุ 
ประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพเทียบเท่าพัสดุที่ได้ช ารุดเลื่อมไปหรือ
สูญไป หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาตลาด 
 กรณีชดใช้เป็นเงิน ถ้าผู้รับผิดไม่สามารถชดใช้ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ชดใช้ผู้รับผิด
จะขอผ่อนผันให้ช าระเป็นรายเดือนได้ แต่จะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ ภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจะต้องท าหนังสือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 ในกรณีขอผ่อนผัน ให้ผู้รับผิดท าหนังสือรับสภาพหนี้ ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

ส่วนที่ 3 
การจ าหน่ายและจ าหน่ายเป็นสูญ 

 ข้อ  123  ในระหว่างปีหากปรากฏว่าพัสดุที่เก็บรักษาหรือที่ใช้งานเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ 
หรือสูญไปหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ให้ผู้ ปฏิบัติงานพัสดุจัดท ารายงาน 
ต่ออธิการบดีเพ่ือด าเนินการตามข้อ 121 และให้ด าเนินการตามข้อ 124  125 126  และ 127 โดยอนุโลม  
 



 ข้อ 124  การจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น หรือหากใช้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจัดท ารายงานต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขาย ให้ด าเนินการขายตามวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีขาย
ทอดตลาดหรือวิธีตกลงราคามาใช้โดยอนุโลม  

(2) แลกเปลี่ยน  ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(3) โอนและหรือบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่อธิการบดี 

ให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบและรับมอบไว้เป็นหลักฐานต่อกันด้วย  
(4) การแปรสภาพหรือท าลาย เช่น วัตถุมีพิษ  สารเคมี พัสดุเป็นวัสดุฝึก เป็นต้น 

 ข้อ 125  เงินที่ได้จากการด าเนินการข้อ 124 (1) ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 126  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ 
ตามข้อ 122 หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 124 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้   

(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้อธิการบดี 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 10,000,000 บาท ให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 

ส่วนที่ 4 
การลงจ่ายจากทะเบียน 

 ข้อ 127 เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายแล้ว  ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นจากทะเบียน
ทันทีส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 
 จากระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุที่กล่าวถึงการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
ได้ด าเนินการเสวนาโดยบุคลากรจากกองพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
พัสดุและการจ าแหน่ายพัสดุประจ าปีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แนวปฎิบัติหรือเทคนิคการปฏิบัติงาน 
1. ขั้นตอนการเสนอรายช่ือกรรมการ 

  ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้หน่วยเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนงานในมหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยงานจะด าเนินการรวบรวมรายชื่อ
น าเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
การตรวจสอบนี้มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการแทนได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย  
 และการตรวจสอบให้คณะกรรมการเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมแล้วให้รายงานผล  
การตรวจสอบเสนออธิการบดีภายในระยะเวลา 90 วัน 

2. การเตรียมการของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 
 เพ่ือให้การรองรับการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ความสะดวกต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และด าเนินการต่อ
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีด าเนินการแล้วเสร็จดังนี้ 



1. จัดเตรียมบัญชีรายการพัสดุคงเหลือและเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ  เพ่ือรับการตรวจของ
คณะกรรมการ  

2. จัดเตรียมบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบด้วย 
3. อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
4. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสลายไม่สามารถใช้งานต่อไป  

ในหน่วยงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
5. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเกี่ยวกับพัสดุ 

ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปหรือ กรณีอ่ืน ๆ 
6. ลงจ่ายพัสดุตามท่ีได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน 
7. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีเสนอต่ออธิการบดี 

3.  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีของคณะกรรมการ 
1. เ พ่ือผู้ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุต้องมีการประชุม 

เพ่ือเตรียมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือในคลังเก็บพัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี ในแต่ละหน่วยงาน 
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ือเตรียมเอกสาร

หลักฐานทางบัญชีที่ใช้ส าหรับในการตรวจสอบพัสดุ เช่น  
  2.1  หลักฐานการจ่าย เช่น ใบเบิกพัดสุ เป็นต้น 
  2.2  หลักฐานการรับ เช่น ใบน าเข้าพัสดุ ใบส่งของ ใบส่งสินค้า ใบตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
  2.3  หลักฐานการยืมพัสดุ เช่น ใบยืม  สัญญายืม  บันทึกการยืม 
  2.4  หลักฐานการซ่อม เช่น บันทึกขออนุมัติจัดซ่อม หนังสืออนุญาตน าของออก 
เพ่ือซ่อม เป็นต้น  
  3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีมีระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน และหากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน ให้จัดท าหนังสือแจ้งเหตุผล 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดีและการขอขยายเวลา แต่ละครั้งขอขยายได้ไม่เกินครั้งละ 30 วันท าการ 
 4.  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้พิจารณาด าเนินการตรวจสอบพัสดุตามบัญชีที่ได้
ประสานกับผู้ปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงาน เช่น  
  4.1  ตรวจสอบบัญชีวัสดุคงเหลือ ให้ด าเนินการตรวจนับวัสดุที่ใช้ในหน่วยงานคงเหลือ 
ตามบัญชีที่แจ้ง คือ 
    - การจัดท าบัญชีวัสดุ 
    - หลักฐานการ รับ-จ่ายวัสดุ 
    - การลงชื่อเบิกจ่าย 
    - การลงชื่อผู้อนุญาตเบิก-จ่าย 
    - การตรวจนับวัสดุคงเหลือ  
  4.2  ตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดที่คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบและ 
ตรวจนับก็คือ 
   -  ครุภัณฑ์ครบตามจ านวน ลักษณะรายละเอียดตามที่ปรากฎในบัญชีหรือไม่ 



   -  มีครุภัณฑ์ช ารุดหรือไม่ หากช ารุดมีก่ีรายการ 
   -  มีครุภัณฑ์ท่ีตรวจไม่พบตามบัญชี หรือไม่ ถ้าตรวจไม่พบนั้น ไม่พบทั้งหมดกี่รายการ 
ตามบัญชี 
   -  ครุภัณฑ์ทกุชิ้นมีหมายเลขครุภัณฑ์ถูกต้องทุกชิ้นหรือไม่ 
   -  ครุภัณฑ์ทุกชิ้นต้องตรงตามบัญชีมีครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ไม่ตรงตามบัญชีหรือไม่ 
   -  ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามบัญชีมีหมายเลขครุภัณฑ์หรือไม่ หากมีต้องตรวจสอบว่าเป็น
ของหน่วยงานใด หากไม่มีหมายเลขให้รายงานด้วย 
 
   -  ครุภัณฑ์ที่จ าหน่ายแล้ว ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้ด าเนินการตัดออกจากบัญชีแล้วหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
    -  ครุภัณฑ์ช ารุดที่ไม่ประสงค์จะใช้ในหน่วยงานและได้ขอจ าหน่ายไปแล้วยังปรากฎอยู่
ในบัญชีอีกหรือไม ่
   -  ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานรับโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน ได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ
เสร็จสิ้นหรือไม่ และลงรายละเอียดไว้ในบัญชีหรือไม่ประการใด 
   -  ครุภัณฑ์ท่ีหายไป (ถูกโจรกรรม) มีหรือไม่ และด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนหรือยัง 
   -  ครุภัณฑ์ที่ให้หน่วยงานอื่นยืมไปมีอะไรบ้าง มีหนังสือขอยืมอนุญาตให้ยืมหรือไม่ 
   -  อ่ืน ๆ ฯลฯ 
 5.  ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  1.  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุของหน่วยงานแล้ว
เสร็จไม่ว่าจะเป็นกรณีแล้วเสร็จภายในก าหนดหรือขยายระยะเวลาก็ตามจะต้องรายงานผลให้กับอธิการบดี
รับทราบ โดยท าเป็นหนังสือบันทึกข้อความพร้อมรายละเอียด ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
  2.  รายละเอียดแนบหนังสือ (ข้อ 1) ให้รายงานตามแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นรูปแบบของหน่วยงาน
จัดท าขึ้น เช่น การจัดท าบัญชีวัสดุเป็นอย่างไร หลักฐานการรับจ่ายมีครบถ้วนหรือไม่ การลงชื่อในหลักฐานถูกต้อง
หรือไม่ ฯลฯ และคณะกรรมการลงชื่อในเอกสาร 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีได้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้ที่มีอ านาจ
สั่งการแล้วถือว่าการด าเนินการของคณะกรรมการได้ส าเร็จตามอ านาจหน้าที่ ส่วนที่จะต้องด าเนินการขั้นต่อไป 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือมาสอบสวนข้อเท็จจริงตามผลรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจะต้องเป็นผู้ด าเนินการตอ่ไป 
 6.  ภาคผนวก 
  ส าเนาตัวอย่างเอกสารประกอบการตรวจสอบพัสดุ จ านวน  7  แผ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างไว้
ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนของการรายการตามบัญชีของพัสดุประเภทต่าง ๆ และข้อมูล
เบื้องต้นในการตรวจสอบพัสดุที่ควรทราบ (เอกสารประกอบ 1-7) 
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