สรุปผลการเสวนา
การจัดการความรู้ KM กองกิจการนักศึกษา
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนจัดเก็บครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ (เทคนิคการปฏิบัติงาน)
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 40 ปี มจพ.
โดย คณะกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนักศึกษา
การจั ดการความรู้ กองกิจ การนักศึกษาได้ดาเนินการเสวนา (Dialogue) การจัดการครุภัณฑ์
(เทคนิคการปฏิบัติงาน) ซึ่งเป็นภาระงานที่กองกิจการนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้แทนจากกองงานพัสดุ
เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ด้วย ซึ่งสรุปผลการเสวนา ดังนี้
ในการเสวนาได้มีคาจากัดความและข้อกฎหมายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 ที่ควรทราบ เพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจตรงกันในเบื้องต้นการ
เสวนาเรื่องที่เกี่ยวกับพัสดุมีดังนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณของส านัก งบประมาณ หรื อ การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามสั ญ ญาเงิ น กู้
จากต่างประเทศ
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พั สดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับ
งานพัสดุ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
“ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ” หมายความว่า ผู้ปฎิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบนี้
และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549
ได้ให้ความหมายคาว่า “วัสดุ” และ “ครุภัณฑ์” ไว้ดังนี้
1. “วัสดุ” หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า
ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสานักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน ซึ่งโดย
หลักการหน่วยงานอาจรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงปรับปรุงสิ้นปีก็ได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติในการรับรู้
ว่าวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ตามหนังสือที่อ้างถึง
2. “ครุภัณฑ์” หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานมีลักษณะคงทน และ
มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ทีมีมูล ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปตามราคาทุนเป็นรายการ
สินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและให้คานวณ
ค่าเสื่อมราคาประจาปี สาหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์
มู ล ค่ า ต่ ากว่ า เกณฑ์ และให้ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดของครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วในทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ประโยชน์
ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคาประจาปี
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551
ในหมวด 7 ได้กาหนดวิธีการควบคุมและการจาหน่ายพัสดุไว้ มีรายละเอียดังนี้

หมวด 7
การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
ส่วนที่ 1
การยืม
ข้อ 109 การให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ให้กระทาได้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ของมหาวิ ทยาลัย และ
หรือเพื่อสวัสดิการเท่านั้น
ข้อ 110 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นหนังสือ
แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้หัวหน้าส่วนงานของส่วนงานนั้น ๆ
เป็นผู้อนุมัติแล้วแต่กรณี
(2) การยืมกรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ขออนุมัติจากอธิการบดี
ข้อ 111 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้
หากเกิดช ารุ ดเสี ย หายหรื อใช้การไม่ได้ห รื อสู ญหายไป ให้ ผู้ ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสี ย
ค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือสูงกว่า หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาในท้องตลาด
ข้อ 112 การยืมพัส ดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนราชการ ให้ กระทา
ได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
มหาวิ ท ยาลั ย มี พั ส ดุ นั้ น ๆ พอที่ ใ ห้ ยื ม ได้ โ ดยไม่ เ ป็ น การเสี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ของมหาวิทยาลัย
การยืมให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภทชนิด
และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคนให้กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 113 เมื่อครบกาหนดยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายในกาหนด 10 วัน ทาการ นั บ แต่วั น ครบก าหนด กรณีมิ ไ ด้รั บคื น ให้ ร ายงานอธิก ารบดีเ พื่ อสั่ ง การต่อ ไป
การติดตามทวงพัสดุคืนให้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่วนที่ 2
การควบคุม
ข้อ 114 พัสดุของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจัดทาทะเบียนไว้
เป็นหลักฐาน
ข้ อ 115 การเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
รับจ่ายพัสดุโดยละเอียดถูกต้องครบถ้วนตรงกัน พัสดุคงเหลือวันใดจะต้องตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนวันนั้น
การเก็บรักษาต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
ข้อ 116 การเบิกพัสดุ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นผู้สั่งจ่าย
ข้ อ 117 ผู้ จ่ า ยพั ส ดุต้ อ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของใบเบิ ก และเอกสารประกอบ (ถ้ า มี )
แล้วลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ข้ อ 118 ก่ อ นสิ้ น เดื อ นกั น ยายนของทุ ก ปี ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นงานในมหาวิ ท ยาลั ย เสนอชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี และนาเสนออธิการบดี เพื่อแต่งตั้ง
เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบพัส ดุ ป ระจ าปี เพื่อทาหน้า ที่ตรวจนับและตรวจสอบพั ส ดุคงเหลื อ ณ วัน ที่ 30
กันยายนของทุกปี หรือมหาวิทยาลัยอาจจะจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภาคเอกชนดาเนินการแทนได้โดยให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบพัสดุคงเหลือสิ้นปี ให้เริ่มตรวจสอบในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี และรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุประจาปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วัน
ข้อ 119 การตรวจสอบพัสดุ ให้ ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือตามทะเบียนเริ่มแรกจนถึงวันที่
30 กันยายนของทุกปี และตรวจสอบวัสดุคงเหลือตามทะเบียน กับยอดวัสดุคงเหลือในคลังเก็บพัสดุ ณ วันที่
30 กันยายนของทุกปี
ข้อ 120 หากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด ให้ คณะกรรมการจั ดท าหนัง สื อ ขอขยายระยะเวลาพร้อ มชี้ แจงเหตุผ ล เสนออธิ การบดี
เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาแต่ละครั้งจะขอขยายได้ไม่เกินครั้งละ 30 วันทาการ
ข้อ 121 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับรายงานดังกล่าวตาม ข้อ 118 และปรากฎว่ามีพัสดุชารุดเสื่อม
คุณภาพหรื อสู ญไป หรือไม่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ยต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสอบหาข้อเท็จ จริ งขึ้น คณะหนึ่งโดยให้ นาความในข้อ 72 มาบังคับใช้โ ดยอนุโ ลม ยกเว้นกรณีที่เป็นวัส ดุ
สิ้ น เปลื อ ง วัส ดุฝึ ก ช ารุ ด หรื อเสื่ อ มสภาพจากการใช้ งานไม่ต้ องตั้ง คณะกรรมการเพื่อ สอบหาข้ อเท็จ จริ ง ให้
ดาเนินการตามข้อ 124
ข้อ 122 ผลจากการสอบสวนตาม ข้อ 121 เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขซ่อมแซมโดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นของผู้รับผิดชอบ
(2) กรณีสูญไป หรือไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้ชดใช้ เป็นพัสดุ
ประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพเทียบเท่าพัสดุที่ได้ชารุดเลื่อมไปหรือ
สูญไป หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาตลาด
กรณีชดใช้เป็นเงิน ถ้าผู้รับผิดไม่สามารถชดใช้ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ชดใช้ผู้รับผิด
จะขอผ่อนผันให้ชาระเป็นรายเดือนได้ แต่จะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ ภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยจะต้องทาหนังสือขออนุมัติต่ออธิการบดี
ในกรณีขอผ่อนผัน ให้ผู้รับผิดทาหนังสือรับสภาพหนี้ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส่วนที่ 3
การจาหน่ายและจาหน่ายเป็นสูญ
ข้อ 123 ในระหว่างปีหากปรากฏว่าพัสดุที่เก็บรักษาหรือที่ใช้งานเกิดการชารุด เสื่อมคุณภาพ
หรื อ สู ญ ไปหรื อ ไม่จ าเป็ น ต้ องใช้ ในการปฏิบั ติง านของมหาวิท ยาลั ยต่ อไป ให้ ผู้ ปฏิ บัติง านพัส ดุ จัด ทารายงาน
ต่ออธิการบดีเพื่อดาเนินการตามข้อ 121 และให้ดาเนินการตามข้อ 124 125 126 และ 127 โดยอนุโลม

ข้อ 124 การจาหน่ายพัสดุที่หมดความจาเป็น หรือหากใช้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจัดทารายงานต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดาเนินการขายตามวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีขาย
ทอดตลาดหรือวิธีตกลงราคามาใช้โดยอนุโลม
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอนและหรือบริจาคให้ แก่ส่ ว นราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่อธิการบดี
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบและรับมอบไว้เป็นหลักฐานต่อกันด้วย
(4) การแปรสภาพหรือทาลาย เช่น วัตถุมีพิษ สารเคมี พัสดุเป็นวัสดุฝึก เป็นต้น
ข้อ 125 เงินที่ได้จากการดาเนินการข้อ 124 (1) ให้นาส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 126 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิ ดหรือมีตัวผู้ รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้
ตามข้อ 122 หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ 124 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้อธิการบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้ า พั ส ดุ นั้ น มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น เกิ น 10,000,000 บาท ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ส่วนที่ 4
การลงจ่ายจากทะเบียน
ข้อ 127 เมื่อได้ดาเนินการจาหน่ายแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นจากทะเบียน
ทันทีสาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
จากระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย การพั ส ดุ ที่ ก ล่ า วถึ ง การควบคุ ม และการจ าหน่ า ยพั ส ดุ
ได้ดาเนินการเสวนาโดยบุคลากรจากกองพัสดุ สานักงานอธิการบดี ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
พัสดุและการจาแหน่ายพัสดุประจาปีโดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวปฎิบัติหรือเทคนิคการปฏิบัติงาน
1. ขั้นตอนการเสนอรายชื่อกรรมการ
ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้หน่วยเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปีไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนงานในมหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยงานจะดาเนินการรวบรวมรายชื่อ
นาเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
การตรวจสอบนี้มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลหรือ หน่วยงานเอกชนดาเนินการแทนได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
และการตรวจสอบให้ ค ณะกรรมการเริ่ มตรวจสอบตั้ งแต่ วัน ที่ 1 ตุล าคมแล้ ว ให้ รายงานผล
การตรวจสอบเสนออธิการบดีภายในระยะเวลา 90 วัน
2. การเตรียมการของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
เพื่อให้การรองรับการตรวจสอบพัสดุประจาปีเป็นไปอย่ างถูกต้อง และรวดเร็วผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความสะดวกต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี และดาเนินการต่อ
หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีดาเนินการแล้วเสร็จดังนี้

1. จัดเตรียมบัญชีรายการพัสดุคงเหลือและเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ เพื่อรับการตรวจของ
คณะกรรมการ
2. จัดเตรียมบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบด้วย
3. อานวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
4. เสนอความเห็ น เกี่ย วกับการจาหน่ายพัส ดุที่ช ารุด เสื่ อมสลายไม่ส ามารถใช้งานต่อไป
ในหน่วยงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
5. เสนอให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็ จ จริ ง กรณี เ กี่ ย วกั บ พั ส ดุ
ที่เสื่อมสภาพ ชารุด ที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปหรือ กรณีอื่น ๆ
6. ลงจ่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติให้จาหน่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน
7. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ ประจาปีเสนอต่ออธิการบดี
3. การตรวจสอบพัสดุประจาปีของคณะกรรมการ
1. เพื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบพั ส ดุ ต้ อ งมี ก ารประชุ ม
เพื่อเตรียมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือในคลังเก็บพัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี ในแต่ละหน่วยงาน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเพื่อเตรียมเอกสาร
หลักฐานทางบัญชีที่ใช้สาหรับในการตรวจสอบพัสดุ เช่น
2.1 หลักฐานการจ่าย เช่น ใบเบิกพัดสุ เป็นต้น
2.2 หลักฐานการรับ เช่น ใบนาเข้าพัสดุ ใบส่งของ ใบส่งสินค้า ใบตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
2.3 หลักฐานการยืมพัสดุ เช่น ใบยืม สัญญายืม บันทึกการยืม
2.4 หลั ก ฐานการซ่ อ ม เช่ น บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ จั ด ซ่ อ ม หนั ง สื อ อนุ ญ าตน าของออก
เพื่อซ่อม เป็นต้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีมีระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุให้ แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน และหากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน ให้จัดทาหนังสือแจ้งเหตุผล
เพื่อขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดีและการขอขยายเวลา แต่ละครั้งขอขยายได้ไม่เกินครั้งละ 30 วันทาการ
4. คณะกรรมการตรวจสอบพั ส ดุใ ห้ พิ จ ารณาด าเนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ต ามบั ญ ชี ที่ ไ ด้
ประสานกับผู้ปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงาน เช่น
4.1 ตรวจสอบบั ญชีวัส ดุคงเหลื อ ให้ ดาเนินการตรวจนับวัส ดุที่ใช้ในหน่วยงานคงเหลื อ
ตามบัญชีที่แจ้ง คือ
- การจัดทาบัญชีวัสดุ
- หลักฐานการ รับ-จ่ายวัสดุ
- การลงชื่อเบิกจ่าย
- การลงชื่อผู้อนุญาตเบิก-จ่าย
- การตรวจนับวัสดุคงเหลือ
4.2 ตรวจสอบบั ญ ชี ครุ ภัณ ฑ์ ซึ่ งมี ร ายละเอีย ดที่ ค ณะกรรมการจะต้ องตรวจสอบและ
ตรวจนับก็คือ
- ครุภัณฑ์ครบตามจานวน ลักษณะรายละเอียดตามที่ปรากฎในบัญชีหรือไม่

- มีครุภัณฑ์ชารุดหรือไม่ หากชารุดมีกี่รายการ
- มีครุภัณฑ์ที่ตรวจไม่พบตามบัญชี หรือไม่ ถ้าตรวจไม่พบนั้น ไม่พบทั้งหมดกี่รายการ
ตามบัญชี
- ครุภัณฑ์ทกุ ชิ้นมีหมายเลขครุภัณฑ์ถูกต้องทุกชิ้นหรือไม่
- ครุภัณฑ์ทุกชิ้นต้องตรงตามบัญชีมีครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ไม่ตรงตามบัญชีหรือไม่
- ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามบัญชีมีหมายเลขครุภัณฑ์ หรือไม่ หากมีต้องตรวจสอบว่าเป็น
ของหน่วยงานใด หากไม่มีหมายเลขให้รายงานด้วย
- ครุภัณฑ์ที่จาหน่ายแล้ว ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้ดาเนินการตัดออกจากบัญชีแล้วหรือไม่
เพราะเหตุใด
- ครุภัณฑ์ชารุดที่ไม่ประสงค์จะใช้ในหน่วยงานและได้ขอจาหน่ายไปแล้วยังปรากฎอยู่
ในบัญชีอีกหรือไม่
- ครุภัณฑ์ที่หน่วยงานรับโอนมาจากหน่วยงานอื่น ได้ดาเนินการตามระเบี ยบพัสดุ
เสร็จสิ้นหรือไม่ และลงรายละเอียดไว้ในบัญชีหรือไม่ประการใด
- ครุภัณฑ์ที่หายไป (ถูกโจรกรรม) มีหรือไม่ และดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนหรือยัง
- ครุภัณฑ์ที่ให้หน่วยงานอื่นยืมไปมีอะไรบ้าง มีหนังสือขอยืมอนุญาตให้ยืมหรือไม่
- อื่น ๆ ฯลฯ
5. ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีได้ดาเนินการตรวจสอบพัสดุของหน่วยงานแล้ว
เสร็ จ ไม่ว่าจะเป็ น กรณีแล้ ว เสร็ จ ภายในกาหนดหรือขยายระยะเวลาก็ตามจะต้องรายงานผลให้ กับอธิการบดี
รับทราบ โดยทาเป็นหนังสือบันทึกข้อความพร้อมรายละเอียด ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
2. รายละเอียดแนบหนังสือ (ข้อ 1) ให้รายงานตามแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นรูปแบบของหน่วยงาน
จัดทาขึ้น เช่น การจัดทาบัญชีวัสดุเป็นอย่างไร หลักฐานการรับจ่ายมีครบถ้วนหรือไม่ การลงชื่อในหลักฐานถูกต้อง
หรือไม่ ฯลฯ และคณะกรรมการลงชื่อในเอกสาร
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีได้ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้ที่มีอานาจ
สั่งการแล้วถือว่าการดาเนินการของคณะกรรมการได้สาเร็จตามอานาจหน้าที่ ส่วนที่จะต้องดาเนินการขั้นต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาสอบสวนข้อเท็จจริงตามผลรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจะต้องเป็นผู้ดาเนินการตอ่ไป
6. ภาคผนวก
สาเนาตัวอย่ างเอกสารประกอบการตรวจสอบพัส ดุ จานวน 7 แผ่ น ซึ่งเป็นตัว อย่างไว้
สาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนของการรายการตามบัญชีของพัสดุประเภทต่าง ๆ และข้อมูล
เบื้องต้นในการตรวจสอบพัสดุที่ควรทราบ (เอกสารประกอบ 1-7)
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