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คานา
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ มี ค วามสาคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศเป็ น อย่ า งมาก และหาก
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ก็จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ภาครัฐอย่างแท้จริง แต่ถ้าขาดความโปร่งใส รัฐก็จะได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้ใช้จ่ายไป และเป็น
การสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่
เพื่อให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ โดยเฉพาะงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการบริหารสินทรัพย์
(Asset Management) เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุมีปริมาณงานมาก มีความเป็นทางการสูง
และการดาเนินงานมีความซับซ้อนมากขึ้น
กรมวิชาการเกษตร ได้มีการกระจายอานาจในการบริหารงานด้านพัสดุไปให้หน่วยงานต่างๆ
ในสัง กัด เพื่อ ให้เ กิด ความคล่อ งตัว สามารถปฏิบัติ ง านได้ต ามวัต ถุป ระสงค์ และภาระงานที่เ พิ่ม ขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารงานด้านพัสดุเป็นงานสนับสนุนที่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความชานาญและความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
รวมทั้งการบริหารพัสดุที่ไม่เกิ ดประโยชน์สูงสุด ไม่คุ้มค่าและไม่ประหยัด ผู้เสนอผลงานได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เนื่องจากการตรวจสอบการบริหารด้านพัสดุเป็น
งานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติมาผสมผสานกับระบบควบคุมภายใน เพื่อให้
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่สนใจ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสาหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
ผู้บริหารใช้ในการกากับดูแลการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทาให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้
ข้อเสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง เพื่อเพิ่มคุณค่า การปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรั บที่เน้นการแก้ ไขข้อผิ ดพลาด
ให้ทันเวลา และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และสามารถ
บริหารจัดการด้านพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
บทคัดย่อ
การบริหารงานโดยทั่วไป ส่วนราชการต่างๆ มักให้ความสนใจในการบริหารคนหรือบุคลากร
และการบริหารเงินหรืองบประมาณเป็นอย่างมาก ในขณะที่การบริหารงานด้านพัสดุมักจะไม่ได้รับความ
สนใจมากนัก ทั้งๆ ที่การบริหารงานด้านพัสดุเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้การบริหารงานของ
หน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
และหากการจั ดซื้อ จั ดจ้ างภาครั ฐ มี ความโปร่ง ใส ก็ จะทาให้ เ กิดประโยชน์สู งสุ ด ต่อการใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณของภาครัฐอย่างแท้จริง แต่ถ้าขาดความโปร่งใส รัฐก็จะได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้
ใช้จ่ายไป และเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ การบริหารพัสดุภาครัฐจะเป็นวงจร
การบริหารที่มีการดาเนินการหลายขั้นตอนและต่อเนื่องกันเป็นวงจร เพื่อให้ได้มาและการใช้พัสดุให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา
การแจกจ่าย การควบคุม การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และสามารถ
นาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเริ่มต้นวงจรใหม่ในการจัดหาพัสดุทดแทน
ปัจจุบัน รัฐบาลได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ โดยเฉพาะงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การบริหารต้นทุน (Cost Management) และ
การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ส่งผลให้ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุมีปริม าณงานมาก และ
มีการดาเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และต้อง
มีความรับ ผิดชอบพร้ อมที่จะถูกตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน การพัสดุตามความหมายของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หมายรวมถึงกระบวนการบริหารพัสดุทั้งวงจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ จะครอบคลุมถึงการควบคุม
ทางบัญชีและทางทะเบียน การยืม การบารุงรักษาและการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งการควบคุมและบารุงรักษา
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารพัสดุ แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่องนี้น้อยกว่าการ
จัดหา ทั้งๆ ที่การใช้ประโยชน์ของพัสดุเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก
กรมวิชาการเกษตร ได้มีการกระจายอานาจในการบริหารงานด้านพัสดุไปให้หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น เนื่องจากการบริหารงานด้านพัสดุเป็นงานสนับสนุนที่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความชานาญและความสามารถเฉพาะด้าน จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
ช านาญงานด้า นพั ส ดุ ม ากเท่ า ที่ ค วร มี ป ริ ม าณงานและความรั บ ผิ ด ชอบงานค่ อ นข้ า งมาก หากเป็ น
หน่วยงานที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เป็นพนักงานราชการที่ยังไม่มีประสบการณ์ใน
การทางาน มีการปฏิบัติตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมกาหนดไว้ และมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุไว้ให้ศึกษา แต่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการควบคุม
ภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านพัสดุทราบ และ
ปฏิบัติตาม ด้านการควบคุมมีปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพียงบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานเล็กๆ
ที่มีวงเงินจัดหาไม่สูงมากนัก แต่เป็นงานที่มีปริมาณมาก จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ
แต่ละบุคคล จึงไม่มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้บริหาร เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความสาคัญหรือผลกระทบ
ในวงกว้างเหมือนงานก่อสร้างหรืองานที่มีวงเงินจัดหาสูง ปัญหาและอุปสรรคในด้านอื่นๆ เช่น การ
เปลี่ ย นตัว ผู้ ป ฏิบั ติงานด้านพัส ดุ เนื่ องจากเกษี ยณอายุราชการ ลาออก หรือโยกย้าย รวมถึงการจ้า ง
บุคคลภายนอก (Outsource) มาช่วยปฏิบัติงานแต่ทางานได้ไม่นานก็ลาออกทาให้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ ข าดความต่ อเนื่ องไม่เ ป็น ปั จจุ บั น และการสื บ ค้น ข้ อมู ล กระท าได้ ยาก นอกจากนี้
การศึ ก ษาจากระเบี ย บ หรื อ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารทางานสาเร็ จ ได้
แต่กระบวนการทางานที่มีขั้นตอนมากจะต้องดาเนินการอย่างรัดกุมและทันเวลา จาเป็นที่จะต้องอยู่
ภายใต้การกากับดูแลที่ดี การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ควรมีการจัดทาแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูล
ด้านการพัสดุของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน จัดอบรมเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทั้งเก่าและใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่ า งถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย สร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ส ดุ ใ ห้ ทุ ก ส่ ว นงานได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นางานพั ส ดุ
มีการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ปัญ หาการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูก ต้องและเหมาะสม
เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการปฏิ บัติงาน
ด้านพัสดุทุกส่วนงานของกรมวิชาการเกษตร
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บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของผลงำน
การบริหารงานโดยทั่วไป ส่วนราชการต่างๆ มักให้ความสนใจในการบริหารคนหรือบุคลากร
และการบริหารเงินหรืองบประมาณเป็นอย่างมาก ในขณะที่การบริหารงานด้านพัสดุมักจะไม่ได้รับความ
สนใจมากนัก ทั้งๆ ที่การบริหารงานด้านพัสดุเป็น ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้การบริหารงานของ
หน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ การบริหารงานด้านพัสดุที่ดีจะช่วย
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
นั้นๆ ได้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือในการ
ใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่การดาเนินงานที่ผ่านมามักประสบปัญหา
การทุจริต การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ให้ มี ค วามรั ด กุ ม และเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารน าระบบการจั ด หาพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
e-Auction และระบบ e-GP มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส
รวดเร็ว ประหยัด และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐอย่างแท้จริ ง รวมทั้งทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
GFMIS เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขาดความโปร่งใส ก็จะได้รับประโยชน์
ไม่คมุ้ ค่ากับเงินที่ได้ใช้จ่ายไป และเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
งานด้านพัส ดุเป็ น งานที่มีความเสี่ ยงในเรื่องของการเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากเป็นงาน
ที่เกี่ย วข้องกับ กฎหมาย ระเบี ย บ คาสั่ ง มติคณะรัฐ มนตรี รวมทั้งแนวปฏิ บัติของทางราชการที่ มี
การปรั บ เปลี่ ย นอยู่ เ สมอ ท าให้ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นพั ส ดุ ต้ อ งหมั่ น ศึ ก ษาติ ด ตาม และเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการบริหารพัสดุ ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็ นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดความคล่ องตัว มีป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติง าน ลดความเสี่ ยงในการ
ปฏิบัติงานที่หากเกิดข้อผิดพลาด จะมีผลความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนางานด้านพัสดุในอนาคตของกรมวิชาการเกษตร จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี มีความคุ้ มค่าในการใช้งบประมาณของแผ่นดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มิได้เป็นผู้ดารงตาแหน่งด้านพัสดุโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน มีภารกิจหน้าที่งานประจา และมีความเข้าใจ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
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ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้องชัดเจน ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่
จะดาเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
หรือการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักการจัดหาที่ดี ที่ต้องเปิดเผย โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มีความเสี่ยงต่อการรับโทษปรับทางการ
ปกครอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
การบริหารพัสดุภาครัฐ จะเป็นวงจรการบริห ารที่มีการดาเนินการหลายขั้นตอน และ
ต่อเนื่องกันเป็นวงจร เพื่อให้ได้มาและการใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย
การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การบารุงรักษา และการ
จาหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเริ่ มต้นวงจร
ใหม่ในการจัดหาพัสดุทดแทน เนื่องจากการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการประมาณความต้องการ
จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับการดูแลทรัพย์สินที่ได้มาจาก
ภาษีอากรของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารพัสดุค่อ นข้างมาก โดยใน
การดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน
เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะ อันเป็นข้อยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ ปัจจุบันรัฐบาลได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่เพื่อให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ
โดยเฉพาะงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การบริหารต้นทุน (Cost Management) และการบริหาร
สินทรัพย์ (Asset Management) ส่งผลให้ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุมีปริม าณงานมากและมีความเป็น
ทางการสูง กอปรกับที่ผ่านมาทางราชการได้มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ส่งผลให้บุคลากร
ในกรมวิชาการเกษตร มีการเปลี่ยนงานหรือลาออกจากราชการ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทาให้
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดความน่าเชื่อถือ บุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ หรือ
ผู้ที่เปลี่ยนตาแหน่งงานต้องศึกษาระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และระบบการทางาน
ทาให้ปัญหาการปฏิบัติงานมีปริมาณมาก อีกทั้งในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมี
การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เน้นการ
แข่งขัน เพื่อให้ได้บริการที่รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุผลความจาเป็นที่ผู้เสนอผลงาน
ต้องเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งๆ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
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๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีระบบการกากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี นาไปประยุกต์ ใช้ในการขจัด
ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทาให้การใช้ทรัพยากรของราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่า ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
๓. เป็ น แนวทางช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสารสนเทศข้ อ มู ล ด้ า นพั ส ดุ
ให้ทันสมัย และสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเชิงบริหาร
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิดในกำรดำเนินงำน
ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวความคิดที่ใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการ
พัสดุและสินทรัพย์ ครั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ดังนี้
๑. ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๓. แนวทางการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๔. แนวทางการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)
๕. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ และคู่มือ
การบัญชีภาครัฐสาหรับส่วนราชการ
๖. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
๗. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน
๘. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกรมวิชาการเกษตร
๙. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลั ง
พ.ศ. ๒๕๔๔
วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
วิธีดาเนินการในการเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
ของกรมวิชาการเกษตร มีวิธีการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้แนวทาง
๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒. ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับงานบริหารด้านการพัสดุ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ
ที่ใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
๓. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (e-GP)
การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔
๔. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส ารวจข้ อ มู ล และประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบควบคุ ม ภายในด้ า นทรั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร
๖. สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนกระบวนงานด้ า นพั ส ดุ แล้ ว รวบรวมข้ อ มู ล ปั ญ หา
อุปสรรค ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
๗. วิเคราะห์เปรีย บเทีย บผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยรับตรวจกับคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ ง หาสาเหตุ แ ละผลกระทบ เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๘. สรุปผลการตรวจสอบแล้วจัดทารายงานเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ และแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์
การบริ หารพัส ดุและสิ นทรัพย์ เป็นงานที่มีความส าคัญ อย่างยิ่งในการสนับสนุน อานวย
ความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness of Performance) ข้อเสนอ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ ทาให้มั่นใจว่า
๑. การบริหารงานด้านพัสดุ และทรัพย์สินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีระบบการกากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ และบู ร ณาการเข้ า กั บ ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรขององค์ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
๓. นากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดย
วางระบบ และกาหนดมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า ลดความ
ต้องการของสินทรั พย์ใหม่ที่ไม่จาเป็ น ขจัดปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ช่วยให้ การใช้
ทรัพยากรของราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสีย การรั่วไหลสิ้นเปลือง และเปล่าประโยชน์
เป็นการใช้สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. เป็ น แนวทางช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสารสนเทศข้ อ มู ล ด้ า นพั ส ดุ
และทรัพย์สินให้ทันสมัย และสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเชิงบริหาร
๕. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประเภทงบลงทุน และเพื่อการบริหาร
งบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕

บทที่ ๒
ระเบียบ ข้อบังคับ ควำมรู้ทำงวิชำกำร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานพัสดุมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารงานพัสดุจึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว การมีความ
พร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ จะสนับสนุนให้องค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ หากองค์กรใดขาด
หลักการบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินที่ดีแล้ว การทางานย่อมจะเกิดความซ้าซ้อนและสิ้นเปลือง ทาให้
องค์กรนั้นด้อยประสิทธิภาพ การวางแผนให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้ตลอดเวลา โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายพัสดุ ทาให้งานและโครงการนั้นจะประสบผลสาเร็จ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ไม่เพียงแต่กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับการ
จัดหาพัสดุเท่านั้น แต่การพัสดุตามความหมายของระเบียบฯ จะรวมถึงกระบวนการบริหารพัสดุทั้งวงจร
จึงได้มีข้อกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับการควบคุมพัสดุและการจาหน่ายพัสดุด้วย
หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุแล้ว จะต้องมีวิธีการจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การควบคุมพัสดุ เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ ซึ่งหลัก
ของการควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ จะครอบคลุมถึงการควบคุมทางบัญชีหรือทะเบียน การยืม การ
บารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และการตรวจสอบพัสดุ นอกจากนั้น หลังจากผ่าน
ขั้นตอนการควบคุมพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการใช้งานแล้ว และตรวจพบว่ามีพัสดุชารุดบกพร่องจนไม่สามารถ
ใช้งานได้อีกต่อไป หรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือเป็นพัสดุที่หมดความจาเป็นในการ
ใช้งานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัสดุคือต้องจาหน่ายพัสดุนั้นออกไปจากบัญชีหรือทะเบียน การ
จาหน่ายพัสดุเป็น การหาวิธีใช้ประโยชน์จากพัสดุจนหมดคุณค่าอย่างแท้จริง และเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ตลอดจนสามารถหมุนเวียนจัดหาพัสดุใหม่มาทดแทนได้
การควบคุมและบารุงรักษา เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารพัสดุ แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
จะให้ความสาคัญในเรื่องนี้น้อยกว่าการจัดหา ทั้ง ๆ ที่การใช้ประโยชน์ของพัสดุเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ
เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก เนื่องจาก การที่ไม่มีระบบการควบคุมที่ดีจะทาให้พัสดุเกิดการสูญ
หายหรือเสื่อมสภาพในเวลาอันไม่สมควร ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาใหม่หรือซ่อมแซมบารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม
แม้ว่าการบริหารพัสดุทั่วไป จะมีวงจรดังกล่าว แต่การบริหารพัสดุภาครัฐจะเริ่มต้นตั้งแต่การ
จัดหาจนถึงการจาหน่ายพัสดุ เนื่องจากการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการประมาณความต้องการ
จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินและงบประมาณ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๖
๑. คำจำกัดควำม และควำมหมำยของงำนพัสดุ
การพัสดุ หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนด
ไว้ในระเบียบ
พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้
จากต่างประเทศ
การดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ หมายความว่า การดาเนินการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
หรือการบริการที่เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภท
รายจ่ ายตามงบประมาณของส านั กงบประมาณ ตลอดจนการควบคุมและการจาหน่ายพัส ดุของทาง
ราชการ
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูก จ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
เงินงบประมาณ หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร
ที่ทาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่มีลักษณะทานอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น
เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๗
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด หรือข้าราชการอื่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ มี ๒ กรณี
 เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตาแหน่ง หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่ง ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัสดุ
 เจ้าหน้าที่พัสดุโดยการแต่งตั้ง หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ
ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกหรือต่ากว่าระดับแผนกที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก หัวหน้าส่วนราชการ เป็นหัวหน้า
หน่วยพัสดุเพื่อเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕๓ วรรคสาม ตามหนังสือ สร ที่ นร
(กวพ) ๑๓๐๕ / ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๔๒
๒. กำรปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เบิกจ่ำยเงิน
ค่ำพัสดุ

กำหนดควำมต้องกำรพัสดุ
(กำหนดแผนดำเนินงำน)

เป้าหมาย

จัดทำงบประมำณ

เป้าหมาย

จัดซื้อจัดจ้ำง

เป้าหมาย

ใช้งำนและควบคุมพัสดุ
จำหน่ำยพัสดุ

เป้าหมาย
เป้าหมาย

กระบวนกำรเกี่ยวกับพัสดุ

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑.จัดหาพัสดุทมี่ ีประโยชน์
ใช้สอยเหมาะสม
๒. จัดหาพัสดุให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
๓.จัดหาพัสดุด้วยต้นทุน
และแหล่งขายที่เหมาะสม

๘
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบนี้
ใช้บังคับแก่ ส่วนราชการซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ซึ่ง
ส่วนราชการได้รับไว้ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ แบ่งออกเป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ คือ
หมวด ๑ ข้อความทั่วไป แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นิยาม ส่วนที่ ๒ การใช้ข้อบังคับ
และการมอบหมายอานาจ ส่วนที่ ๓ บทกาหนดโทษ และส่วนที่ ๔ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
หมวดที่ ๒ การจัดหา แบ่งเป็น ๘ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ การซื้อการจ้าง
ส่วนที่ ๓ การจ้างที่ปรึกษา ส่วนที่ ๔ การจ้างออกแบบและควบคุม ส่วนที่ ๕ การแลกเปลี่ยน ส่วนที่ ๖
การเช่า ส่วนที่ ๗ สัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน
หมวดที่ ๓ การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ การยืม
ส่วนที่ ๒ การควบคุม ส่วนที่ ๓ การจาหน่าย
หมวดที่ ๔ บทเฉพาะกาล
หมวดที่ ๒ กำรจัดหำ ส่วนที่ ๒ กำรซื้อกำรจ้ำง
การจัดหาแบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ ๑.การจัดทาเอง ๒.การซื้อ ๓.การจ้าง ๔.การจ้าง
ที่ปรึกษา ๕.การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ๖.การแลกเปลี่ยน ๗.การเช่า
การจัดหาพัสดุมาใช้งาน มีหลักการปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑) การจัดหาพัสดุที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรจัดหาพัสดุที่มี
คุณสมบัติถูกต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณสมบัติที่ถูกต้อง คือ
 คุณสมบัติด้านเทคนิค คือ มีรูปแบบ คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ หรือ ส่วนประกอบ
ในตัวพัสดุถูกต้อง
 คุณสมบัติด้านความคุ้มค่า คือ มีความสมดุลระหว่างราคา อายุ การใช้งานและ
อรรถประโยชน์ที่ได้รับ
 คุณสมบัติเกี่ยวกับความแน่นอน คือ สามารถเชื่อถือได้ว่าพัสดุทุกชิ้นมีคุณภาพ
เดียวกัน และได้รับการตรวจสอบว่ามีมาตรฐานเดียวกัน
๒) การจัดหาพัสดุให้พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรจัดหาพัสดุในจานวน
ที่ถูกต้องและ ณ เวลาที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ ต่อการใช้งานอย่าง
สม่าเสมอในกระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีระดับพัสดุสารองพอเหมาะ และมีจังหวะเวลาที่สมดุล
ต่อการใช้งาน
๓) การจัดหาพัสดุด้วยต้นทุนและแหล่งขายที่เหมาะสม หากพิจารณาว่าการจัดหาพัสดุที่
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพียงพอ และทันเวลาแก่การใช้ปฏิบัติงาน เป็นการจัดหาพัสดุที่มี
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๙
ประสิทธิผลแล้ว การจัดหาพัสดุในราคาและจากแหล่งขายที่ถูกต้องก็คือ การจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากแม้จะได้พัสดุมาใช้ประโยชน์จนบรรลุผลสาเร็จในงานหนึ่งๆ แล้วก็ตาม แต่หากต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูงเกินไปก็ไม่อาจถือว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์การ พิจารณาได้ดังนี้
 ราคาที่ถูกต้อง หมายถึง เป็นราคาพัสดุที่ยุติธรรม ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับหรือ
พึงพอใจ เป็นราคาที่ผู้ซื้อพอใจในคุณภาพที่ได้รับ และผู้ขายได้รับผลกาไรเพียงพอ
ต่อการดาเนินธุรกิจ
 แหล่งขายที่ถูกต้อง หมายถึง ผู้ขายหรือแหล่งขาย มีความพร้อมในการจัดหาและ
นาส่งพัสดุได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ มีความซื่อสัตย์ และมีฐานะ การเงิน
มั่นคง
การจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จานวน ราคา เวลา และแหล่งขาย เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้ าหมายที่กาหนด เมื่อส่วนราชการได้รับทราบ
ยอดเงินงบประมาณ ที่จะนามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดาเนินการให้เป็นไปตามแผนและ
ตามขั้นตอนของระเบียบ เพื่อให้พร้อมจะทาสัญญาได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ผู้จัดหาต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าการพัสดุด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ง
กาหนดวิธีการจัดหา ตามวงเงินประมาณ และวิธีการ คือ
๑. วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และ
กระทาได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใด ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (สาหรับการซื้อ)
และ ข้อ ๒๔ (สาหรับการจ้าง) รวมทั้งการซื้อ หรือการจ้างสาหรับส่วนราชการใน
ต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ
๕. วิธีกรณีพิเศษ ไม่มีกาหนดวงเงิน ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ซึ่งเป็นผู้ผลิตพัสดุ หรือทางานจ้างนั้นเอง และ
นายกรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ ห้ ซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี นี้ ไ ด้ ห รื อ มี ก ฎหมายมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ก าหนดให้ ซื้ อ หรื อ จ้ า ง
ซึ่ ง กรณี นี้ ให้ ร วมถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ก ฎหมายหรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดด้วย
๖. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี ๒๕๔๙ ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๐
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยการลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน ออกเป็นหลายครั้ง
โดยไม่มีเหตุผล ความจาเป็น และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง เพื่อให้วงเงินต่ากว่าที่กาหนด เพื่อเปลี่ยนวิธีการ
จัดหาพัสดุ หรือเพื่อให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป จะกระทำมิได้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ ตามที่สานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลางกาหนด แบ่งเป็น ๕ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ – การกาหนดความต้องการและการของบประมาณ
ระยะที่ ๒ - การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะที่ ๓ - การจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะที่ ๔ - การบริหารสัญญา
ระยะที่ ๕ – การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
ระยะที่ ๑ กำรกำหนดควำมต้องกำร มี ๒ ประเภท
๑. ความต้องการในลักษณะนโยบาย คือ การสร้างเขื่อน การสร้างทาง การสร้างอาคาร
๒. ความต้องการในลักษณะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ เช่น การซื้ออุปกรณ์สานักงาน
การของบประมาณ เมื่อหน่วยงานรวบรวมความต้องการได้ ต้องของบประมาณประจาปี
ระยะที่ ๒ กำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลบังคับใช้ และส่วนราชการทราบ
งบประมาณของตนเองแล้ว ต้องดาเนินการดังนี้
๑. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างของทุกโครงการ/งาน ที่ได้รับงบประมาณ
๒. จัดเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๓. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๔. กาหนดช่วงเวลาการส่งมอบพัสดุ
๕. สาหรับงานจ้างก่อสร้าง ต้องกาหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วย
ระยะที่ ๓ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๑. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การยื่นเสนอราคา
๓. การพิจารณาผลการเสนอราคา
๔. การทาสัญญา

ระยะที่ ๔ กำรบริหำรสัญญำ
กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะต้องดาเนินการดังนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๑
๑. การคานวณค่าปรับ
๒. การแก้ไขสัญญา
๓. การยกเลิกสัญญา
ระยะที่ ๕ กำรควบคุมและจำหน่ำยพัสดุ
กำรควบคุม
วัสดุ : การทารายการรับ และการทารายการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ : การทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของแต่ละรายการ
กำรจำหน่ำย เพื่อลดภาระงบประมาณในด้านอื่นๆ
หมวดที่ ๓ กำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ว่าด้วยการควบคุมและ
การจาหน่ายพัสดุ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ ๑ กำรยืม
ข้อ ๑๔๖ การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จะกระทามิได้
ข้อ ๑๔๗ การให้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทาหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม
 การให้บุคคลยืมใช้ภายนอกสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อ ๑๔๘ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อยหากเกิดการชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้พัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่าง
เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างราชการ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อส่วน
ราชการผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และส่วน
ราชการผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะยืมให้ได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิดและ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๒
ข้อ ๑๕๐ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่
ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
ส่วนที่ ๒ กำรควบคุม
กำรเก็บรักษำพัสดุ
ข้อ ๑๕๑ พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในการควบคุมตาม
ระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้วให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สาหรับวัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียน
กำรเบิก-จ่ำยพัสดุ
ข้อ ๑๕๓ หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม หรือ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรมให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก
การเบิกพัสดุจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วน
ราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ากว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วย
พัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี
ส่วนราชการใดมีความจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ ให้แจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีทราบด้วย
ข้อ ๑๕๔ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้ว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๑๕๕ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุ
ไว้จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๓
ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่ง ตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้น
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสาเนา
รายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๑๕๖ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ๑๕๕ และปรากฏว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการดาเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ ๓ กำรจำหน่ำย
ข้อ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา
รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้
ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด การดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสาหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย
ข้อ ๑๕๘ เงินที่ได้จากการจาหน่วยพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธี การ
งบประมาณหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๔
กำรจำหน่ำยเป็นสูญ
ข้อ ๑๕๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ
ชดใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือมีตัวพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ให้อยู่ในอานาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๑๖๐ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลัง และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลง
จ่ายพัสดุนั้น
สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดด้วย
ข้อ ๑๖๑ ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ดาเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบ
อื่นใดกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๐ โดยอนุโลม
๓. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดาเนินการจัดทาประกาศจัดซื้อจัดจ้างสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ให้เป็นที่รู้กัน
อย่างกว้างขวาง ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรมบัญชีกลางในฐานะ
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แลการบริ ห ารพัส ดุ จึ งได้พัฒ นาระบบการจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิเ ล็ กทรอนิก ส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานจัดซื้ อจัดจ้าง
ผ่านระบบ On Line บนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตามขั้ นตอนที่ระเบียบฯ พัสดุ กาหนด เพิ่มความโปร่งใส
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๕
ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบลดความซ้าซ้อนการบันทึก
ข้อมูลและฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
ควำมหมำยของระบบ e-GP
e-GP ย่อมำจำก Electronic Government Procurement แปลว่ำ ระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็น
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
รู ป แบบต่างๆ เชื่อมต่ อข้อมู ล กับ แหล่ ง ข้อมูล ภายนอกที่ เกี่ย วข้อง เช่ น ส านัก งานตรวจเงินแผ่ นดิ น
กรมสรรพากร สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเป็นต้นแบบการประมูลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามสถานะ หรือความ
คืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Online real time ในระบบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ e-GP เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างจากแหล่งที่เกี่ยวข้องได้ สามารถติดตามได้ว่าขณะนี้
การดาเนินการอยู่ในระยะใดแล้ว และเพิ่มวิธีการดาเนินการในระบบ e-GP มากขึ้น โดยได้แบ่งการพัฒนา
เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ บังคับใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ GFMIS Web Online
ระยะที่ ๒ บังคับใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ซึ่งเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS หาก
ไม่มีข้อมูลจากระบบ e-GP จะสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS ไม่ได้
ระยะที่ ๓ เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบอย่างครบวงจร
ประกอบด้วย
๑. ระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e-catalog) เป็นฐานข้อมูลรายละเอียด
สินค้า งานบริการ งานรับจ้าง
๒. ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เป็นตลาดสาหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท หรืออาจกล่าวว่าเป็น
วิธีการที่หน่วยงานภาครัฐประกาศหาผู้ขายผู้รับจ้าง แล้วผู้ขายผู้รับจ้างเสนอราคาขายสินค้า หรือราคา
รับจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องมาพบปะหน้าตากัน
๓. ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เป็นการ
จัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
ระบบ e-catalog
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๖
๔. กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information) หรือระบบ GFMIS เป็นการดาเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้าน
การเงินการคลังของภาครัฐ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดาเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่
เน้นประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการดาเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร
อย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลั งภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบาย
การบริหารเศรษฐกิจของประเทศ ระบบ GFMIS จะประกอบด้วยงำน ๒ ด้ำนหลัก ได้แก่
๑. ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ซึ่งรองรับโดย Software SAP R/3
ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ บัญชีแบบ
เกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงิน
คงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล
๒. ระบบข้อมูลด้านการบริหาร หรือ Business Warehouse ซึ่งรองรับโดย Software SAP
BW ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสิ นใจ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงินการคลัง
แบบ Online Real Time สาหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม
ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน

ภาพรวม ระบบ GFMIS จะประกอบด้วยระบบใหญ่ ๕ ระบบงาน ดังนี้
๑. ระบบบริหำรงบประมำณ ( Fund Management หรือ FM ) ระบบนี้มีหน่วยงานกลาง
คือ สานักงบประมาณรับผิดชอบกากับดูแลในการส่งข้อมูลจากระบบงบประมาณ (Budget Information
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
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System หรือ BIS) เข้าสู่ระบบ GFMIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุมวงเงินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี โดยระบบจะทาการ
จองงบประมาณ และปรับ ลดยอดงบประมาณเมื่อมีการทาสั ญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้ทันทีเมื่อมีการบันทึกรายการดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานสามารถตรวจสอบเงินงบประมาณ
คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้อย่างสม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน

๒. ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง ( Purchasing Order หรือ PO ) เป็นระบบที่บันทึกควบคุมเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ และการตั้งหนี้ในระบบ GFMIS กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ แล้วหน่วยงานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลผู้ที่เสนอขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งใน
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๘
ระบบจัดซื้อจัดจ้างเรียกว่าผู้ขาย (Vendor) หากไม่มีรายชื่อผู้ขายอยู่ในระบบ ก็จะต้องดาเนินการขอสร้าง
ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบและส่งรายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่ออนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก
ผู้ขายก่อน จึงจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการส่งมอบและตรวจรับสินค้าหรือบริการแล้ว จึงเบิก
จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายต่อไป

๓. ระบบบัญชีกำรเงิน ( Financial Accounting หรือ FI )
๓.๑) ระบบการเบิกจ่ายเงิน (Account Payable หรือ AP) กรณีเบิกเงินผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง (PO) เมื่อมีการบันทึก PO และได้รับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งทาการตรวจรับในระบบ GFMIS
หน่วยงานจึงดาเนินการเบิกเงินเพื่อชาระเงินให้ผู้ขาย โดยกรมบัญชีกลางอนุมัติและสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้ขายตามที่หน่วยงานได้แจ้งและขอยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายรายดังกล่าวกรณีเบิกเงินผ่าน
หน่วยงานเพื่อนามาใช้จ่ายภายในหน่วยงาน เช่นจ่ายเงินให้ยืมตามสัญญายืมเงิน จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ
ของบุคลากร หรือกรณีจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่มิได้เบิกผ่าน PO ซึ่งกรณีนี้หน่วยงานจะต้องบันทึก
การจ่ายเงินในระบบด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๑๙

๓.๒) ระบบรับและนาส่งเงิน ( Receipt Process หรือ RP ) รายได้ของหน่วยงานภาครัฐ
ประกอบด้วย รายได้แผ่นดิน และรายได้เงินนอกงบประมาณ ทั้งที่เป็นรายได้ที่เกิดจากภารกิจโดยตรงของ
หน่วยงาน และเกิดจากการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ซึ่งในระบบมีทั้งกระบวนงานจัดเก็บและนาส่ง
เงิ น เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น หรื อ ฝากคลั ง แล้ ว แต่ ก รณี
โดยหน่ ว ยงานจะต้ อ งน าเงิ น ที่ จั ด เก็ บ ไปส่ ง ที่
ธนาคารกรุงไทยเพื่อนาส่งเงินเข้าบัญชีของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง รวมถึงบันทึกข้อมูลการ
จัดเก็บและนาส่งเงินในระบบให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓.๓) ระบบบริหารเงินสด ( Cash Management หรือ CM ) ประกอบด้วย ระบบกระทบ
ยอดด้านรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังกับข้อมูลใบแจ้งยอดของธนาคาร
การแสดงฐานะเงินสดในแต่ละธนาคาร เพื่อพยากรณ์สภาพคล่องโดยประมาณการกระแสเงินสดจากข้อมูล
ในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารเงินสดของภาครัฐ
๓.๔) ระบบสินทรัพย์ถาวร ( Fixed Asset หรือ FA ) เป็นระบบที่ใช้บันทึกและควบคุม
สินทรัพย์ในภาพรวมของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ การบันทึกการได้มาของ
สินทรัพย์จากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจากการรับบริจาคสินทรัพย์ การตัดจาหน่ายสินทรัพย์การประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาสิ้นงวด การเรียกดูข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ตั้งแต่ได้มาจนถึงตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ออกจากหน่วยงาน เนื่องจากการขาย เลิกใช้งานสูญหาย/เสียหาย เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๒๐

๓.๕) ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger หรือ GL) ระบบนี้ข้อมูลทางบัญชีส่วนใหญ่
จะได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบ
รับและนาส่งเงินระบบสินทรัพย์ถาวร โดยในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทมีกระบวนงานปรับปรุงและ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การประมวลผลสิ้นวัน / สิ้นเดือน การปิดงวดบัญชีประจาเดือนและประจาปี
เพื่อออกรายงานการเงินจากระบบต่อไป

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๒๑
๔. ระบบบัญชีต้นทุน ( Controlling หรือ CO ) เป็นระบบที่ช่วยในการประมวลผลการ
คานวณต้นทุนผลผลิตโดยใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีการเงิน ซึ่งมีการเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระดับศูนย์ต้นทุน
ที่เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนอยู่แล้ว เมื่อหน่วยงานต้องการทราบต้นทุนผลผลิตจะต้องมี
การปันส่วนต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าสู่หน่วยงานหลัก ต่อจากนั้นจึงปันส่วนต้นทุนของหน่วยงาน
หลักเข้าสู่กิจกรรมและผลผลิตของหน่วยงานตามลาดับ
๕. ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ( Human Resource Management หรือ HR ) เป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติของข้าราชการตั้งแต่เริ่ม
รับราชการ เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
บุคลากรภาครัฐแต่ละบุคคลด้วยเพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลในการบริหารบุคลากรภาครัฐในภาพรวมต่อไป
๕. กำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset Management)
การบริหารสินทรัพย์ก็คือ การทาอย่างไรให้สินทรัพย์ขององค์กรมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
องค์กรชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการนาแนวคิดของการบริหารสินทรัพย์มาใช้กับองค์กร และ
พบว่า ภายหลังจากการมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์แล้ว ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เกิดการใช้สินทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมให้มีต้นทุนที่ต่าลง และ
ลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จาเป็น ด้วยการวางแผนการจัดการที่เป็นระบบ การบริหาร
สินทรัพย์ที่กล่าวถึง จะมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์ถาวรที่ มีตัวตนหรือสินทรัพย์ในส่วนที่เป็น “ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์” ซึ่งใช้ในการดาเนินงานตามปกติ
สินทรัพย์ แบ่งเป็น สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะฯลฯ และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ได้แก่ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทขององค์กรหนึ่งนั้น จะขึ้นกับโครงสร้างและลักษณะของ
การดาเนินงานขององค์กร สินทรัพย์ก็มีวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของสินทรัพย์เหมือนคน ซึ่งมีการเกิด
แก่ เจ็บ และตาย การบริหารสินทรัพย์จึงทาตามวัฏจักรชีวิตของสินทรัพย์ โดยเริ่มจากมีการวางแผน
กาหนดความต้องการ (Planning) การจัดหาเพื่อให้ได้มา (Acquisition) การใช้งานของสินทรัพย์
(Operation) การซ่อมแซมและการบารุงรักษา (Maintenance) และการกาจัดสินทรัพย์ หรือการ
จาหน่ายสินทรัพย์เมื่อหมดความจาเป็น (Disposal) องค์กรควรจัดทาแผนบริหารสินทรัพย์ ซึ่งแสดงชัดเจน
ว่าจะจัดหาหรือพัฒนาสินทรัพย์ใหม่อะไร อย่างไร และเมื่อไร จะดาเนินการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ และ
บารุงรักษาหรือเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างไร และเมื่อไร เพื่อให้มั่นใจว่า การดาเนินงานขององค์กรจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่มีจากัดได้มากที่สุด

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๒๒
วงจรการบริหารสินทรัพย์ มีขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผนกาหนดความต้องการ
๒. การจัดหา
๓. การใช้งานและการบารุงรักษา
๔. การกาจัดหรือการจาหน่าย

วงจรกำรบริหำรสินทรัพย์
กำรวำงแผน

 สารวจความต้องการ
 วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กำรจัดหำเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์

กำรกำจัดสินทรัพย์







 การจาหน่ายสินทรัพย์
 การหาทดแทน
 สารวจพัสดุประจาปี


เลือกแหล่งขาย
การออกคาสั่งซื้อ/ทาสัญญา
ตรวจสอบใบส่งของและตรวจรับพัสดุ
แจกจ่ายพัสดุ
ติดตามและประเมินผล

กำรใช้งำนและกำรบำรุงรักษำ






การบริหารการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
การบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคา
การด้อยค่าของสินทรัพย์

๑. กำรวำงแผน
เป็นการวางแผนการจัดหาทรัพย์สินทั้งที่เป็นทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินหมุนเวียนที่
จาเป็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยกาหนดรายละเอียดการดาเนินงานในรูปของแผนงาน
งานและโครงการ หรือกิจกรรมให้ชัดเจน กาหนดปริมาณ ราคาและคุณลักษณะการใช้งานของพัสดุที่จะใช้
๑.๑ สารวจความต้องการใช้พัสดุ รายการวัสดุจากงบดาเนินงานให้ทาการสารวจ
ข้อมูล ชนิดหรือประเภทและจานวนวัสดุที่ต้องการใช้จากแต่ละส่วนงาน และรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผน
การจัดซือ้ พร้อมกันเพื่อความประหยัด ส่วนรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน ใช้ข้อมูล
จากแผนปฏิบัติงานประจาปีเพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๒๓
๑.๒ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้จัดซื้อควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทั้งลักษณะงาน ปริมาณ ราคา คุณสมบัติและระยะเวลาที่จะใช้พัสดุ นามากาหนดแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างในภาพรวมของทั้งองค์กร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
สามารถทาการวางแผนและหรือทาการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง ประหยัด และช่วยให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การมีพัสดุไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อการใช้งาน ป้องกัน
ปัญหาการจัดซื้อในลักษณะเร่งด่วน หรือจัดซื้อโดยไม่มีการเตรียมการที่ดีพอ
๒. กำรจัดหำ
เป็นการจัดการเพื่อให้ได้ทรัพย์สินตามประเภท จานวน และระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึง่ ในการจัดหาแต่ละครั้งประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่
 เป็นทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 มีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมกับราคา
 ได้ทรัพย์สินทันเวลาที่ต้องการใช้งาน
 มีวิธีการจัดการที่ชัดเจนตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด และสามารถตรวจสอบได้
๒.๑ ดาเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ระบุ
รายการที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน เหตุผลความจาเป็น วิธีการซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้มี
อานาจ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ การอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างจากผู้มีอานาจ
๒.๒ การทาสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี โดย
เงื่อนไขสาระสาคัญที่กาหนดในสัญญาซื้อจ้าง ได้แก่ คู่สัญญา รายการซื้อ/จ้าง จานวนเงินที่ซื้อ/จ้าง
วันครบกาหนดสัญญา ค่าปรับ หลักประกันสัญญา เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา ซึ่ง
การลงนามในสัญญา การแก้ไขสัญญา การต่อ/ขยายอายุ สัญญา การบอกเลิกสัญญา ต้องเป็นผู้มีอานาจ
และเป็นคู่สัญญาถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อทาสัญญาแล้วให้บันทึกรายการจัดซื้อ /จัดจ้าง (บันทึก PO)
และสร้างรหัสทรัพย์สินในระบบ GFMIS ด้วย
๒.๓ การส่งมอบพัสดุ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในเวลาที่กาหนด
ตามสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยส่งมอบพัสดุตามเงื่อนไข ณ สถานที่ที่กาหนด และมีหลักฐานการ
ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน
๒.๔ การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /งานจ้าง ทาการ
ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ภายในระยะเวลาตามระเบียบฯ กาหนด โดยจัดทาใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้างและ
เสนอผลการตรวจรับให้ผู้มีอานาจอนุมัติ กรณีมีกรรมการตรวจรับพัสดุบางรายไม่ยอมรับพัสดุ หรือกรณี
ผู้ขายส่งมอบพัสดุเกินกาหนดสัญญาหรือใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง และมีการปรับจะต้องคิดค่าปรับให้ถูกต้อง และ
บันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS ด้วย
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๓. กำรใช้งำนและกำรบำรุงรักษำ ควรให้มีเพียงพอกับความต้องการ การใช้งานทรัพย์สิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องคานึงถึงความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
บารุงรักษาให้เกิดความพร้อมในการใช้งานเสมอ อายุการใช้งานคุ้มค่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๔. กำรกำจัดสินทรัพย์หรือกำรจำหน่ำย ทรัพย์สินที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว หาก
ปรากฏว่าชารุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ หรือไม่จาเป็นต้อง
ใช้งานอีกต่อไป ให้พิจารณาจาหน่ายได้หลังจากการตรวจสอบแล้ว หากหมดความจาเป็นหรือหากใช้งาน
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากก็ให้จาหน่ายตามวิธีการของระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้แก่ การขาย การโอน การบริจาค การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ การนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
การแปรสภาพหรือทาลาย
๖. หลักกำรและนโยบำยบัญชีสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และคู่มือกำรบัญชีภำครัฐสำหรับส่วนรำชกำร
หลักกำรและนโยบำยบัญชีสำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
รัฐบาลได้ดาเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ แทนการควบคุมปัจจัยนาเข้าและกระจายความรับผิดชอบใน
การบริหารการเงิน ให้หน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีข้อมูลทาง
บัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอ ต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดาเนินงานทางการเงิน มีข้อมูล
ต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ และมีข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สินและการตรวจสอบกากับดูแลองค์กรของ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบัญชีตามเกณฑ์คงค้างจะช่วยวางกรอบในการผลิตข้อมูลทางบัญชี
ที่มีคุณภาพเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ควำมหมำยของคำศัพท์ที่ใช้ในหลักกำรและนโยบำยบัญชี
นโยบำยกำรบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์ หรือ
วิธีปฏิบัติที่หน่วยงานใช้ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงินรวม หมายถึง งบการเงินที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจนาเสนอเสมือนว่าเป็น
หน่วยงานเดียว
ประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ศักยภาพในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดแก่หน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
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มูลค่ำยุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินใน
ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง จานวนเงินที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของหน่วยงานหัก ด้วย
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ (สาหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย
เพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
รำคำทุน หมายถึง การบันทึกสินทรัพย์ด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่าย
ไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นาไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการ
บันทึกหนี้สินด้วยจานวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพัน หรือบันทึกด้วยจานวนเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้สินที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงาน
รำยได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสเข้า (Inflow) ซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวม
การเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ
ค่ำใช้จ่ำย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศั กยภาพในการให้บริการใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสออก (Outflow) หรือการลดลงของสินทรัพย์ หรือการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งมีผลทาให้สินทรัพย์สุทธิลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรส่วนทุนให้กับเจ้าของ
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ใน
อดีต และคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่
หน่วยงาน
สินทรัพย์ถำวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดาเนินงานและใช้ได้นาน
กว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีรูปธรรม
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจาหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
ศักยภำพในกำรให้บริกำร หมายถึง ขีดความสามารถของสินทรัพย์ในการส่งผลทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์
วิธีเส้นตรง หมายถึง วิธีหนึ่งของการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การตัดบัญชีค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า หรือบัญชีส่วนลด ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้ โดยการหารจานวนมูลค่าที่ต้องการตัดบัญชี
ด้วยอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ หรือจานวนงวดที่ต้องการปันส่วนวิธีนี้จะทาให้ได้ค่าใช้จ่ายที่
ตัดบัญชีในแต่ละงวดที่มีจานวนเท่ากัน
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๒๖
หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตและ
การชาระภาระผูกพันนั้นจะส่งผลให้หน่วยงานต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการ
ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงานหลังหัก
หนี้สินแล้ว
หลักกำรและนโยบำยบัญชีทั่วไป
๑. หน่วยงำนที่เสนอรำยงำน (Reporting Entities)
หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานที่ดาเนินงานโดยใช้
เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หรือส่วน
ราชการเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นหน่วยงานที่ถูกคาดการณ์
อย่าง สมเหตุผลว่า มีผู้จาเป็นต้องนาข้อมูลจากรายงานการเงินของหน่วยงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ และใช้ในการประเมินความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีต่อสาธารณะ
๒. งบกำรเงิน
งบการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และจัดทาขึ้นเพื่อสนองความต้องการข้อมูลร่วมของผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท ซึ่ง
ไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว เป็นงบการเงินรวมที่รวมเงินทุก
ประเภทและรวมทุกหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานภาครัฐนั้น งบการเงินของส่วน
ราชการระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ ยวกับเงินนอกงบประมาณ
ไม่ว่าจะเป็นเงินนอก
งบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้นาไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือกองทุนเงิน
นอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของส่วนราชการ
๓. ลักษณะเชิงคุณภำพของงบกำรเงิน
ลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการ
เปรียบเทียบกันได้
๔. ควำมเข้ำใจได้
ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูล
ที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงิน จึงต้องมีข้อ
สมมติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและ การบัญชี
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
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๕. ควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจ
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิ น ข้อมูลจะเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจได้ เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน และ
อนาคต รวมทั้งช่วยยืนยัน หรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้งบการเงินได้ ความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความมีนัยสาคัญของข้อมูลนั้น
๖. ควำมมีนัยสำคัญ
เกณฑ์การพิจารณาว่ารายการใดมีนัยสาคัญหรือไม่ ให้พิจารณาว่าหากละเว้นไม่เปิดเผย
หรือเปิดเผยผิดพลาดจะมีผลทาให้งบการเงินผิดไปจากความเป็นจริง และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจและ
การวิเคราะห์ของผู้ใช้งบการเงิน
๗. ควำมเชื่อถือได้
 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จะต้องเป็น
ข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งหมายถึง ข้อมูล
ที่ไม่มีความลาเอียง และสามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
 การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้องแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริง
เชิงเศรษฐกิจ มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทาขึ้นก็ได้
 ข้อมูลที่มีความเป็นกลางจะทาให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ งบการเงินจะขาด
ความเป็นกลางเมื่อหน่วยงานที่เสนอรายงานให้ข้อมูลที่มีผลทาให้ผู้ใช้งบการเงินเบี่ยงเบนการตัดสินใจไป
ตามความต้องการของหน่วยงานนั้น
 ในการจัดทางบการเงิน หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความไม่แน่นอน
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น หน่วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการเปิดเผยถึงลักษณะ
ผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์หรือรายได้
แสดงจานวนสูงเกินไป และมิให้หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจานวนต่าเกินไป
 ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจากัดของความมี
นัยสาคัญและต้นทุนในการจัดทา การไม่แสดงรายการบางรายการอาจทาให้ข้อมูลมีความผิดพลาด หรือ
จะทาให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด
๘. กำรเปรียบเทียบกันได้
ผู้ใช้งบการเงิน ต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของหน่ว ยงานในรอบระยะเวลา
ต่างกันเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น และยังต้อง
สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างหน่วยงาน เพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และการ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
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เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการ และ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจาเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม
๙. กำรบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง
เกณฑ์คงค้าง หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น
มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งทาให้รายการและเหตุการณ์ต่างๆได้รับ
การบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้น
ในทางบัญชี การรับรู้รายการเมื่อเกิดขึ้นเป็นการบันทึกสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้
และค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นที่ค่อนข้างแน่นอนว่าหน่วยงานจะได้รับหรือจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สามารถวัดมูลค่าของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถื อ ดังนั้นหน่วยงานอาจจะบันทึกรายการก่อนที่จะได้รับ
หรือจ่ายเงินสด งบการเงินที่จัดทาขึ้นตามเกณฑ์คงค้างนอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการในอดีตที่เกี่ยว
ข้องกับการรับและจ่ายเงินสดแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันที่หน่วยงานต้องชาระเป็นเงินสดใน
อนาคต และทรัพยากรที่จะได้รับเป็นเงินสดในอนาคต รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีด้วย เกณฑ์คงค้างจึงเป็นหลักการที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะ
เงินงบประมาณในปัจจุบันที่มีต่อความสามารถของหน่วยงานในการให้บริการและภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้ น
ในอนาคต
๑๐. รอบระยะเวลำบัญชี
งบการเงิน จะจัดทาขึ้นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี โดยใช้ปีงบประมาณเป็น
เกณฑ์ คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
๑๑. กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
การจั ด ท างบการเงิ น อยู่ บ นข้ อ สมมติ ฐ านของการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ของ
หน่วยงานนั้นหากหน่วยงานใด ไม่สามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป ให้เปิดเผยเกณฑ์การจัดทางบ
การเงิน และเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินงานอย่างต่อเนื่องไว้ในนโยบายบัญชีของหน่วยงานนั้น
๑๒. กำรโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงหน่วยงำน
 การโอนย้ ายสิ นทรัพย์และหนี้สิ นจากหน่ว ยงานหนึ่งไปยังอีกหน่ว ยงานหนึ่งตาม
นโยบายของรัฐบาล ให้รับรู้มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นเป็นรายการปรับปรุงส่วนทุน
ของหน่วยงานผู้โอนและผู้รับโอน
 การโอนย้ายสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หาก
เกิดจากดุลยพินิจและการตัดสินใจของหน่วยงานเอง และมีกาไรขาดทุนจากการโอนอันเนื่องมาจาก
ผลต่างระหว่างราคาที่โอนกับราคาตามบัญชี ให้บันทึกกาไรหรือขาดทุนนั้นเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานในงวดบัญชีนั้น
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
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๑๓. รำยกำรพิเศษ
รายการพิเศษ หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุก ารณ์ หรือรายการซึ่ง
เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปกติของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ รายการเหล่านี้จึงไม่ควร
เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือเกิดขึ้นเป็นประจา และเป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน เป็น
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติ และมีนัยสาคัญ ให้แสดงลักษณะและจานวนเงินของรายการพิเศษเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน โดยแสดงเป็นรายการต่อท้ายผลการ
ดาเนินงานจากกิจกรรมตามปกติของหน่วยงาน และเปิดเผยรายละเอียดของรายการพิเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
๑๔. รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
 การบันทึกรายการครั้งแรกของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้บันทึกเป็น
สกุลเงินบาท โดยการแปลงจานวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
 ณ วันสิ้นงวดการรายงาน ให้แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วย
ราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กาหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ระบบบัญชีภำครัฐ
ระบบบัญชีภาครัฐ หมายถึง ระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกิดจากการ
รับและจ่ายเงินภาครัฐในการดาเนินงานหรือดาเนินกิจกรรมของส่วนราชการ โดยนาข้อมูลทางการเงินตาม
ประเภทของเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้แผ่นดิน มาวิเคราะห์รายการ
ทางบัญชีเพื่อนาข้อมูลทางการเงินดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาบันทึกรายการบัญชี โดยจัดทาขึ้นตามมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อนาเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าส่วนราชการและส่งให้สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบ
องค์ประกอบของระบบบัญชีภาครัฐ ที่ใช้ในการจัดทาบัญชี และรายงานการเงินของส่ว น
ราชการ จะประกอบด้วย
 โครงสร้างระบบบัญชี
 หลักทั่วไปในการบันทึกรายการบัญชี
 ผังบัญชี
 การบันทึกรายการบัญชี
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โครงสร้ำงระบบบัญชี
โครงสร้างระบบบัญชีเป็นการกาหนดขั้นตอนการจัดทาบัญชี ตั้งแต่นาเอกสารทางการเงินมา
วิเคราะห์รายการทางบัญชี และนาไปบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัน ทึกรายการขั้นต้น ผ่านรายการไปยัง
สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย จนไปสิ้นสุดกระบวนการสุดท้ายของการจัดทาบัญชีคือ รายงานการเงิน
การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของส่วนราชการดาเนินการผ่านระบบ GFMIS โดย
มีร ายงานที่เกิดจากการบั น ทึกรายการในระบบงานต่างๆ ซึ่งเมื่อนารายงานจากระบบ GFMIS มา
เทียบเคียงกับโครงสร้างระบบบัญชี จะประกอบด้วยเอกสารและรายงาน ดังนี้
๑. เอกสำรประกอบกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีมาจากการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การรับและนาส่งเงิน ตลอดจนการปรับปรุงรายการ
บัญชี โดยมีเอกสารอย่างน้อย ดังนี้
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้ว ย ใบสั่ งซื้อ
ใบสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ข้อมูลหลักผู้ขาย/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ใบขออนุมัติสร้าง/แบบขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย) ใบตรวจรับที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามแล้ว (คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุตามระเบียบฯ พัสดุ)
๑.๒ การเบิกจ่ายเงิน
๑.๒.๑ กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีในการเบิกจ่ายเงิน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
ประกอบด้วย เอกสารตามข้อ ๑.๑ และมีใบเสร็จรับเงินของผู้ขาย กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ขายได้ ให้เรียกรายงานการจ่ายชาระเงินจากระบบ คาสั่งงาน ZAP_RPT506 กรณีจ่ายตรงผู้ขายพร้อม
แนบสาเนาหนังสือแจ้งสรรพากรพื้นที่ที่ผู้ขายตั้งอยู่
๑.๒.๒ กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
เอกสารประกอบการบันทึ กรายการบัญชีในการเบิกจ่ายเงิน กรณีจ่ายผ่ านส่ ว น
ราชการ ประกอบด้วย ใบแจ้งหนี้/หลักฐานขอเบิก และใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน/หลักฐานการ
จ่ายเงิน
๑.๓ การรับและนาส่งเงิน
เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีในการรับและนาส่งเงิน ประกอบด้วย สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน สาเนาใบนาฝาก และสาเนาใบรับเงินจากธนาคาร
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๑.๔ การปรับปรุงรายการบัญชี
เอกสารประกอบการบั น ทึ กการปรั บ ปรุง รายการบั ญ ชี ประกอบด้ว ย ใบส าคัญ การ
ปรับปรุงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยงข้องที่ใช้ในการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางบัญชี
๒. สมุดบันทึกรำยกำรขั้นต้น
เป็นสมุดที่ใช้ในการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น ซึ่งในระบบ GFMIS คือสมุดรายวันเอกสาร
คาสั่งงาน ZGL_RPT001 หรือ GFMIS Web Online รายงานสมุดรายวันทั่วไป-แบบแสดงรายละเอียด
๓. สมุดบันทึกรำยกำรขั้นปลำย
สมุดบัญชีแยกประเภท เป็นสมุดที่ใช้สาหรับการผ่านรายการที่บันทึกไว้ ในสมุดรายวัน
เพื่อมาแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรายการที่เกิดขึ้นเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งใน
ระบบ GFMIS คือรายงานการแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คาสั่งงาน FBL3N หรือ
GFMIS Web Online รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
๔. รำยงำนกำรเงิน
หลั ง จากที่ได้ มีการบั น ทึก ข้อมู ล ในระบบงานต่ างๆ ตามขั้ นตอนการปฏิบัติ งานในระบบ
GFMIS ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งระบบจะมีการบันทึกรายการบัญชีให้จากการปฏิบัติงานใน
ระบบงานต่างๆ ตามประเภทของเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลั งและเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์) รวมถึงเงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนกับ เอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละครั้ง และเมื่อสิ้ น
ปี งบประมาณให้ ส่ ว นราชการระดับ หน่ว ยเบิกจ่ ายปรั บปรุ งรายการบัญชีต ามเกณฑ์ค งค้า ง ณ วันสิ้ น
ปีงบประมาณ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทารายงานการเงินแบ่งตามลักษณะของหน่วยงาน และตามระยะเวลา ดังนี้
๑. ระดับหน่วยเบิกจ่าย
 รายงานประจาเดือน ได้แก่ รายงานงบทดลองประจาเดือน
 รายงานประจาปี ประกอบด้วย รายงานงบทดลองประจาปีงบประมาณ และ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ
๒. ระดับกรม
ส่วนราชการระดับกรมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทารายงานการเงินในภาพรวม จึง
ต้องมีการกากับและควบคุมส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดบันทึกข้อมูลในระบบงานต่างๆ เข้า
ระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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 รายงานประจาเดือน ได้แก่ รายงานงบทดลองประจาเดือน
 รายงานประจาปี ประกอบด้วย รายงานงบทดลองประจาปีงบประมาณ และ
รายงานการเงินของส่ วนราชการระดับกรมประจาปีงบประมาณที่จัดทาตาม
รูปแบบที่กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางกาหนด
หลักทั่วไปในกำรบันทึกรำยกำรบัญชี
๑. เงินสดในมือ ให้รับรู้เงินสดในมือในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
๒. เงินฝากธนาคาร ให้รับรู้เงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
๓. เงินฝากคลัง ให้รับรู้เงินฝากคลังที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
กรณีการรับเงินฝากคลังเป็นรายได้และเมื่อจ่ายให้รับรู้สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย กรณีการรับเงินฝากคลัง
เป็นหนี้สินและเมื่อจ่ายให้ปรับลดหนี้สินดังกล่าว แล้วแต่กรณี
๔. ลูกหนี้เงินยืม ให้รับรู้ลูกหนี้เงินยืมตามมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับ โดยไม่ต้องประมาณการ
หนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบัญชีลูกหนี้เงินยืมจะลดลงเมื่อมีการส่งใช้เงินหรือใบสาคัญ
๕. สินทรัพย์ถาวร ให้รับรู้เฉพาะสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าขั้นต่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.-บาทขึ้นไป
โดยให้รับรู้สินทรัพย์เมื่อตรวจรับ โดยมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดหา
สินทรัพย์นั้นให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ในครั้งแรกด้วย
สาหรับกรณีสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าต่ากว่า ๕,๐๐๐.-บาท และมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์
นั้นเกินกว่า ๑ ปี ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในชื่อบัญชี “ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์” และจัดทาทะเบียนคุม
สินทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
๖. เจ้าหนี้ ให้รับรู้ภาระหนี้สินที่มีต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์หรือบริการ
เมื่อได้รับสินทรัพย์หรือบริการแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตามระเบียบฯ พัสดุแล้ว และ
บันทึกตรวจรับในระบบ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นรับรู้ในชื่อบัญชี “รับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR)” เมื่อบันทึก
ขอเบิกจะล้างบัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR) และรับรู้ในชื่อบัญชี “เจ้าหนี้การค้า (ระบุประเภท)” ซึ่ง
บัญชีเจ้าหนี้การค้า (ระบุประเภท) จะลดลงเมื่อมีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
๗. ใบสาคัญค้างจ่าย ให้รับรู้ภาระหนี้สินที่มีต่อบุคคลภายในหน่วยงาน เมื่อได้รับหลักฐาน
ขอเบิกและบันทึกขอเบิกในระบบ ซึ่งบัญชีใบสาคัญค้างจ่ายจะลดลงเมื่อมีการจ่ายเงินให้บุคคลภายใน
หน่วยงานแล้ว
๘. รายได้ ให้ รั บ รู้ ร ายได้ ที่ มีค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ใ นการเกิด ขึ้ นของรายได้ และ
สามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
หรือค้างรับ
๙. ค่าใช้จ่าย ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย
และสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างน่าเชื่อถือ โดยรับรู้ค่าใช้จ่ายตามประเภทเมื่อเกิด
ค่าใช้จ่ายนั้นขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๓๓
ผังบัญชี
การจัดทาบัญชีภาครัฐ ปัจจุบันดาเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) กรมบัญชีกลางกาหนดให้ส่วนราชการใช้
ผังบัญชีมาตรฐานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 เป็นมาตรฐานเดียวกันในการบันทึกข้อมูลต่างๆ
เข้าสู่ระบบ GFMIS และให้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบัน
กรมบัญชีกลางได้จัดทาผังบัญชีมาตรฐานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 โดยได้ปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินงานของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้การรายงานข้อมูลบัญชีในงบการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กาหนดขึ้นใหม่หลายประเด็น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้
มีเครื่องมือในการจาแนกข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผังบัญชีมาตรฐานที่
ปรับปรุงให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีสาระสาคัญของการปรับปรุง ดังนี้
๑. บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นการปรับเพิ่มบัญชีบัญชีแยกประเภทในผังบัญชี
มาตรฐานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 จนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล
ในการรายงานขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานใหม่ที่เกิดขึ้น
๒. บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานใน Version 2551 และเปิดกลับมาใช้งานใหม่ หรือแก้ ไขชื่อ
บัญชีและคานิยามของบัญชีแยกประเภท เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีจากการประกาศใช้มาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่
๒.๑ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่องสัญญาเช่า
๒.๒ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
๒.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
๓. บัญชีแยกประเภทที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
รวมถึงคาอธิบายความหมายของบัญชีมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบ
มากขึ้น โดยเฉพาะบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย
๔. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือบัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้ระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของผังบัญชีมำตรฐำน
๑. ผังบัญชีมาตรฐานถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจาแนกข้อมูลทางการเงินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทาให้หน่วยงาน
สามารถรายงานข้อมูลในรูปแบบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินได้สะดวก
และรวดเร็ว
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๓๔
๒. ในปัจจุบันมีความต้องการข้อมูลภาพรวมทางการเงินขององค์กรภาครัฐในหลายระดับ
จากระดับกรม ระดับกระทรวง ไปจนถึงระดับแผ่นดิน รวมทั้งระดับกรมในมิติของจังหวัด การจัดทา
งบการเงินในระดับต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ต้องใช้ข้อมูลที่จาแนกไว้ตามผังบัญชีที่จัดโครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผังบัญชีมาตรฐานจึงต้องสนองวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงินรวม
ระดับต่างๆ นอกจากระดับกรมที่เป็นพื้นฐานด้วย ซึ่งการจัดทางบการเงินรวมทาให้จาเป็นต้องมีการแยก
ข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันไว้ในผังบัญชีมาตรฐาน เพื่อตัดรายการระหว่างกัน
ภายหลัง
๓. นอกจากวัตถุประสงค์ในการใช้จัดทางบการเงิ นแล้ว ผังบัญชีมาตรฐานยังจัดเก็บข้อมูล
บัญชีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย เช่น การเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการ โดยเฉพาะ
การเก็บข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อการคานวณต้นทุน
การสร้างบัญชีเพื่อรองรับขั้นตอนการทางาน
เฉพาะตัวในระบบ GFMIS
กำรบันทึกรำยกำรบัญชี
การบันทึกรายการบัญชีเกิดจากการรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งทางด้านการรับ และจ่ายเงิน
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่วนราชการได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และนาเงินส่งคลัง
จึงแบ่งการบันทึกรายการบัญชีตามประเภทของเงินเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. เงินงบประมาณ
๒. เงินนอกงบประมาณ
๒.๑ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
๒.๒ เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๓. เงินรายได้แผ่นดิน
และเพื่อให้การบันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามเกณฑ์คงค้างครบถ้วน จะต้องมีการปรับปรุง
รายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นงวดบัญชีตามปีงบประมาณด้วย
กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง
เกณฑ์คงค้างเป็นหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อ
มีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งทาให้รายการและเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการบันทึก
บัญชีและแสดงในรายงานการเงินภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
การจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของส่วนราชการดาเนินการตามรอบระยะเวลาบัญชีตาม
ปีงบประมาณ การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจึงต้องรับรู้ ณ วัน
สิ้ น ปี งบประมาณ ภายใน ๓๐ กัน ยายน และไม่ต้อ งคานึงว่ าเป็นวั นหยุดราชการหรื อไม่ ส าหรับการ
ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง มีดังนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๓๕
๑. รายได้ค้างรับ
๒. รายได้รับล่วงหน้า
 กรณีรับรู้เมื่อรับเงินเป็นรายได้
 กรณีรับรู้เมื่อรับเงินเป็นหนี้สิน
๓. รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
๔. วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ
 กรณีรับรู้เมื่อซื้อวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย
 กรณีรับรู้เมื่อซื้อวัสดุเป็นสินทรัพย์
๕. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๖. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 กรณีรับรู้เมื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย
 กรณีรับรู้เมื่อจ่ายเงินเป็นสินทรัพย์
๗. ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
๘. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
๗. แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถำวรในระบบ GFMIS
หลักกำรและนโยบำยบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถำวร
๑. การรับรู้สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์
ในอดีต และคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่
หน่วยงาน การพิจารณาว่ารายการใดจะรับรู้เป็นสินทรัพย์จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ๒ ประการ คือ
(๑) ความหมายของสินทรัพย์ ตามคาอธิบายศัพท์ข้างต้น และ
(๒) เกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ ดังนี้
(๒.๑) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์นั้น และ
(๒.๒) มูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
ตามความหมายของสิ นทรัพย์ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตส าหรับสินทรัพย์ใน
ภาครัฐให้หมายความรวมถึงศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ด้วยการพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดอยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน ให้พิจารณาว่าหน่วยงานนั้นสามารถควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต หรือควบคุมศักยภาพในการให้บริการที่จะเกิดจากการใช้สินทรัพย์นั้นได้หรือไม่ หน่วยงานจะ
สามารถควบคุมสินทรัพย์ได้หากหน่วยงานสามารถกระทาการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๓๖
(๑) ใช้สินทรัพย์นั้นในการผลิตผลผลิตของหน่วยงาน
(๒) ได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์นั้น
(๓) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์นั้น
(๔) สามารถอนุญาตหรือปฏิเสธการขอใช้สินทรัพย์นั้นจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น
๒. เกณฑ์มูลค่าขั้นต่าในการรับรู้
ให้หน่วยงานรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน เฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ขั้นต่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาทขึ้นไป นอกจากนั้นให้พิจารณาสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม ซึ่งหมายถึง
ระบบหรือชุดของสินทรัพย์ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งรายการที่ต้องใช้งานร่วมกัน และจัดหา
มาพร้อมกันในคราวเดียว หรือในเวลาใกล้เคีย งกัน ให้นาสินทรัพย์เหล่านั้นมารวมกันและรับรู้เป็นกลุ่ม
สินทรัพย์
๓. การวัดมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
 หน่ ว ยงานจะบันทึกมูล ค่าเริ่มแรกของสิ นทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดขึ้นในการ
จัดหาสินทรัพย์นั้น ราคาทุนดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ง าน
ได้ในครั้งแรกด้วย ราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ รวมภาษีนาเข้า ภาษีซื้อ
ที่เรียกคืนไม่ได้ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่
จะใช้งานได้ ส่วนลดการค้าต่างๆ และค่าภาษีที่จะได้รับคืนต้องนามาหักจากราคาซื้อ
 สินทรัพย์ที่หน่วยงานสร้างขึ้นเองโดยใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ให้บันทึกใน
ราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้นในการสร้างสินทรัพย์นั้น ต้นทุนดังกล่าวควรรวมทั้งค่าแรงงาน วัตถุดิบและ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการสร้างสินทรัพย์โดยตรง
 สิ น ทรั พ ย์ อื่ น นอกจากเงิ น สดที่ ห น่ ว ยงานได้ ม าโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ เสี ย
ค่าใช้จ่ายน้อยมากเสมือนได้เปล่า เช่น ได้มาจากการรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
ให้บันทึกบัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์นั้น
๔. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
 หน่วยงานอาจได้รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาจากการแลก เปลี่ยน
กับรายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์อื่นที่ไม่คล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานบันทึกราคา
ทุนของรายการดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่นาไปแลกเปลี่ยน ปรับปรุงด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่หน่วยงานต้องโอน
หรือรับโอนเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้นในกรณีนี้อาจมีการรับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนจาก
การแลกเปลี่ยนดังกล่าว
 ในบางกรณี หน่วยงานอาจได้รายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาจากการ
แลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ใช้สอยแบบเดียวกันในการ
ดาเนินงานลักษณะเดียวกัน และมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกัน ให้หน่วยงานบันทึกราคาทุนของสินทรัพย์ที่
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๓๗
ได้รับมาด้วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นา ไปแลกเปลี่ยน โดยไม่มีการรับรู้รายการกาไรหรือรายการ
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าว
๕. รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 หลังจากหน่วยงานบันทึกสินทรัพย์ถาวรแล้ว หน่วยงานต้องบันทึกรายจ่ายที่
เกิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง
หากรายจ่ายนั้นจะทาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนรายจ่ายประเภท
อื่นที่เกิดขึ้นในภายหลังให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
 หน่ ว ยงาน จะบัน ทึกรายจ่ ายเกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ ถาวรที่เ กิดขึ้ นในภายหลั ง เป็ น
สินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทาให้สินทรัพย์มีสภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน การปรับปรุงสินทรัพย์ซึ่งทาให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการ
ของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น รวมถึง
(๑) การปรับปรุงสภาพอาคารให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
(๒)
การปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพชิ้นส่วนของเครื่องจักร เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
(๓) การใช้วิธีการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถลดต้นทุนการดาเนินงานที่ประเมินไว้เดิม
อย่างเห็นได้ชัด
๖. ลักษณะของสินทรัพย์
สินทรัพย์ถำวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดาเนินงาน และใช้ได้
นานกว่า ๑ ปี และมิได้มีไว้เพื่อขาย ซึ่งเกณฑ์มูลค่าขั้นต่าการรับรู้เป็นสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ต้องมีมูลค่า
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ตามราคาทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้คานวณค่าเสื่อมราคาประจาปี
ครุภัณฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์ หมายถึง ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง ๕,๐๐๐.- บาท ให้บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่าย ประเภทครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ และให้บันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
สินทรัพย์ของทางราชการ แต่ไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคาประจาปี
วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมี
มูลค่า ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง ชิ้นส่วนอะไหล่ สามารถบันทึกเป็นวัสดุ
คงคลัง (สินทรัพย์) และรับรู้เป็นค่าวัสดุ (ค่าใช้จ่าย) โดยการควบคุม และบันทึกการรับจ่ายในบัญชีวัสดุ
เมื่อสิ้นปี งบประมาณให้ตรวจนับวัสดุคงคลังที่ตรวจนับได้จริงตามรายงานตรวจสอบพัสดุประจาปี
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๓๘
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๑) ฝ่ายพัสดุ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการดาเนินงานในระบบ GFMIS ในส่วน
ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) บางส่วน เช่น การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
การบันทึกรับสินทรัพย์ผ่าน PO การตรวจสอบทรัพย์สินประจาปีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ข้อมูลในระบบ GFMIS
๒) ฝ่ายบัญชีหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินและบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงานซึ่งข้ อมูลทางบัญชีมีทั้งในส่วนที่
ได้รับการบันทึกบัญชีจากระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องและในส่วนที่จะต้องทาการปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด/สิ้นปี
ตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้างที่กรมบัญชีกลางกาหนด สาหรับกระบวนงานในระบบสินทรัพย์ถาวรที่ฝ่าย
บัญชีรับผิดชอบประกอบด้วย การบันทึกรับบริจาคสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ระหว่างทาเป็นสินทรัพย์
การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน การล้างบัญชีพักสินทรัพย์การตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ซึ่งในระบบสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีการระบุบัญชี
แยกประเภทที่เกี่ยวข้อง/หมวดสินทรัพย์/เลขที่สินทรัพย์รายตัวด้วยเสมอ

ภำพรวมระบบสินทรัพย์ถำวร (Fixed Asset)
๒. กำรได้มำของสินทรัพย์
(ASSET Acquisition)

๑. กำรสร้ำงรหัสสินทรัพย์
(Asset Master)
เพื่อให้ระบบออกเลขที่
สินทรัพย์รายตัวให้ รองรับการ
บันทึกการได้มาของสินทรัพย์
และคานวณค่าเสื่อมราคาใน
ระบบ GFMIS

o
o
o
o
o

การจัดซื้อจัดจ้าง
สินทรัพย์สารวจพบ
สินทรัพย์รับบริจาค
รับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม

รำยงำน

๔. ประมวลสิ้นงวด/สิ้นปีบัญชี/อื่นๆ
(Periodic Processing)
o คานวณค่าเสื่อมราคาทุกเดือน
o ประมวลผลสิ้นปี
o การตรวจนับสินทรัพย์
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๓. กำรจัดจำหน่ำย
(Asset Retirement)
o
o
o
o

บริจาคสินทรัพย์
ขายสินทรัพย์
สินทรัพย์สญ
ู หาย
การจาหน่ายทางบัญชี

๓๙
ระบบสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย ๔ กระบวนงานหลัก ดังนี้
๑. การกาหนดรหัสสินทรัพย์ เพื่อให้ระบบออกเลขที่สินทรัพย์ ๑๒ หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๑
และตามด้วยลาดับที่ (Running Number) เพื่อใช้ในการบันทึกรับสินทรัพย์ในกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
โดยหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ที่จาเป็นเช่น มูลค่าของสินทรัพย์ อายุการใช้งาน แหล่งของเงิน
ศูนย์ต้น ทุนที่ใช้สินทรัพย์นั้น เป็น ต้นและใช้ข้อมูลดังกล่ าวเป็นฐานในการคานวณค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ในระบบต่อไป
๒. การได้มาของสินทรัพย์ เมื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดหาสินทรัพย์มาใช้ในการดาเนินงาน
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องควบคุมดูแลการบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบตามกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาจากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องบันทึกประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
บัญชีพักสินทรัพย์ (S) หน่วยงานผู้เบิกต้องโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เป็นบัญชีสินทรัพย์รายตัว หรือ เป็น
ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณีในระบบ GFMIS ภายในสิ้นเดือนที่ได้จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
 การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS
 การโอนล้างบัญชีพักงานระหว่างทา เป็นบัญชีงานระหว่างทา
 การโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เป็นค่าใช้จ่าย
๒.๒ สินทรัพย์ที่สารวจพบ หมายถึง สินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ที่หน่วยงาน
ผู้เบิกสารวจพบภายหลัง และไม่ได้ยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดซื้อจัดจ้างมาตั้ งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ แต่ได้บันทึกรับรู้เมื่อจัดหาเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
๒.๓ สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค หมายถึง การได้รับสินทรัพย์จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจจะ
เป็นส่วนราชการอื่น หรือจากบุคคลภายนอก
๒.๔ สินทรัพย์ที่ได้มาจากการโอนระหว่างหน่วยงาน ใช้ในการโอนสินทรัพย์รายตัวที่อยู่ใน
ระบบ GFMIS จากศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยเบิกจ่ายเดิม ไปศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยเบิกจ่ายใหม่ หรือกรณีที่
โอนจากหมวดครุภัณฑ์เดิมไปครุภัณฑ์ใหม่
๒.๕ สินทรัพย์ที่ได้มาจากการรับโอนระหว่างกรม หมายถึง การรับโอนสินทรัพย์รายตัวที่มี
อยู่ในระบบ GFMIS แล้วระหว่างส่วนราชการ (ผู้โอน) กับส่วนราชการ (ผู้รับโอน)
๓. การตัดจาหน่าย กรณีหน่วยงานเลิกใช้งานสินทรัพย์แล้ว เนื่องจากมีการสูญหาย รื้อถอน
บริจาค หรือขายสินทรัพย์ หน่วยงานจะต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และทาการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน ต่อจากนั้นจึงนา
ข้อมูลการตัดจาหน่าย (เลขที่เอกสารจากระบบ) ไปอ้างอิงกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเก็บและ
นาส่งรายได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเป็นรายได้เงินนอกงบประมาณของ
หน่วยงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๐
๔. การประมวลผลค่าเสื่อมราคา กรณีที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลรายตัวของสินทรัพย์ใน
ระบบ คือมีเลขที่สินทรัพย์ ๑๒ หลักแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมจะต้องสั่งประมวลผลค่าเสื่อมราคา
ในภาพรวมของหน่วยงานเป็นรายงวด (เดือน) ตั้งแต่งวดที่ ๑ เดือนตุลาคมถึงงวดที่ ๑๒ เดือนกันยายน
ของปี ถัดไป โดยหน่ ว ยงานต้น สังกัดจะต้องดาเนินการล้ างบัญชีพักสิ นทรัพย์เป็นบัญชีสิ นทรัพย์ห รือ
ค่าใช้จ่ายก่อนทาการประมวลผลค่าเสื่อมราคาของแต่ละงวด ทั้งนี้ระบบจะไม่ประมวลผลค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ประเภทที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากที่ดนิ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมราคา ส่วนงาน
ระหว่างก่อสร้างจะเริ่มใช้งานก็ต่อเมื่อมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยหน่วยงานจะต้องโอนงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ตามประเภทก่อน ระบบจึงเริ่มคานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นั้น
รำยงำนในระบบสินทรัพย์ถำวร
รายงานในระบบสินทรัพย์ถาวรนี้ไม่ครอบคลุมสินทรัพย์ที่ไม่มีข้อมูลรายตัวในระบบ GFMIS
ได้แก่ สินทรัพย์-ไม่ระบุรายละเอียด หมายถึงสินทรัพย์ที่ยกยอดโดยไม่มีฟอร์ม A (ข้อมูลรายละเอียด
สินทรัพย์ของหน่วยงาน) หรือมีฟอร์ม A แต่ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนตามฟอร์ม C (งบทดลอง) และ
สินทรัพย์-Interface ที่หน่วยงานมีระบบบันทึกควบคุมสินทรัพย์แยกต่างหากของหน่วยงานเอง
หลักเกณฑ์กำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวรหน่วยงำนภำครัฐ
ค่าเสื่อมราคา คือ การปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ น ทรั พ ย์ ค่ า เสื่ อ มราคาเกิ ด จากการสู ญ เสี ย ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารของสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรอั น
เนื่องมาจากเวลา การใช้งาน และความล้าสมัย หน่วยงานภาครัฐจะต้องรับรู้การสูญเสียศักยภาพในการ
ให้บ ริการของสิ นทรั พย์ถาวรในรูปของค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่ อมราคาสะสมเป็นประจาในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
การคานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในหน่วยงานภาครัฐให้คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตาม
หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ โดยใช้ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรหารด้วย
อายุ ก ารใช้ ง านโดยประมาณ และรั บ รู้ เ ป็ น ค่ า เสื่ อ มราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ ต้ อ งถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในปี นั้ น
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ใช้ราคาซื้อ รวมภาษีนาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ในกรณีที่
ได้รับบริจาคสินทรัพย์หรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่ วยงานอื่น ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ให้หรือบริจาคระบุไว้
เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ กรณีมิได้ระบุมูลค่าหรือราคาไว้ ให้ใช้วิธีตีราคาตามราคาตลาด ณ วันที่ที่ได้รับ
สินทรัพย์ และใช้ราคาตลาดเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้น
๒. ไม่กาหนดราคาซากของสิ นทรัพย์ แต่ให้คงเหลือราคาตามบัญชีไว้ จานวน ๑.-บาท
ในปีสุดท้ายที่คานวณค่าเสื่อมราคา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๑
๓. ให้ ห น่ ว ยงานใช้ดุล พินิจในการกาหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยใช้ตารางการ
กาหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๔. คานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง โดยคานวณหักตามระยะเวลาที่ได้สินทรัพย์มาในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี
๕. สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ากว่า ๕,๐๐๐.-บาท ให้บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งจานวนในปีที่ซื้อสินทรัพย์นั้น โดยไม่ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ แต่ต้องบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียน
คุมทรัพย์สินทุกรายการ
๘. แนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ควำมหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยรับตรวจ กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่ างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. การดาเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ
๒. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้
ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น
แนวคิดของกำรควบคุมภำยใน
(๑) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
(๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ
(๓) การควบคุมภายในให้ ความมั่นใจอย่ างสมเหตุสมผลว่ าการปฏิบัติงานจะบรรลุ วัตถุ
ประสงค์ตามที่กาหนด
ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรต่อกำรควบคุมภำยใน
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๒
ผู้บริหำรระดับสูง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกาหนดหรือออกแบบและประเมินผล
การควบคุมภายใน รวมถึงการกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆภายใต้
ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจอยู่เสมอ ควรกาหนดบทบาทของหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยทาหน้าที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับ
ตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผู้บริหำรระดับรองลงมำทุกระดับ มีหน้าที่กาหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วน
งานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนด และสอบทานหรือ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมภายในที่นามาใช้
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ COSO ซึ่ง
กาหนดโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน คือ
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ประกอบทั้ง ๕ ประการนี้ เป็นมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเป็นรากฐานที่จะทาให้องค์ประกอบอื่นๆ ดารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานสาคัญทาให้องค์ประกอบอื่นๆ มีการปฏิบัติ
ตามซึ่งนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อกำรติดตำมประเมินผล
ผู้บริหาร ต้องกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานและจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรดาเนินการดังนี้





พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการใดๆ ตามข้อเสนอแนะ

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๓
กำรดำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ทาได้ ๒ ลักษณะ คือการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing
Monitoring) หรือการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง
(Separate Evaluation) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ
ผังภำพกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
ผู้บริหารสูงสุด
พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วย
รับตรวจ

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/
คณะทางาน

 อานวยการและประสานงาน





ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
และผูป้ ฏิบัติงานในส่วนงาน
ย่อย
 ประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA)

จัดทาแผนการประเมินผลองค์กร
ติดตามการประเมินผล
 ติดตามผล
สรุปภาพรวมการประเมินผล
 สรุปผลการประเมิน
จัดทารายงานระดับหน่วยรับตรวจ  จัดทารายงานระดับส่วนงานย่อย

ผู้ตรวจสอบภายใน

 ประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (CSA)
 สอบทานการประเมินผล
 สอบทานรายงาน
 จัดทารายงานแบบ ปส.

ประเภทของกำรควบคุมภำยใน
โดยทั่วไประบบการควบคุมภายใน จะมี ๒ ประเภท คือ
๑. การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) เป็นการควบคุมที่ฝ่ายบริหารกาหนดขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผังโครงสร้างหน่วยงาน
นโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ คู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการมีข้อบังคับหรือบทลงโทษผู้กระทาผิด
๒. การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) เป็นการควบคุมที่เกิดจากจิตสานึก การ
กระทา ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่ง
ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง
ความรับผิดชอบต่อการที่ได้รับมอบหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๔
อย่างไรก็ดี ในการกาหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผู้บริหารควรพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการจัดให้มีระบบ การควบคุมภายในว่าคุม้ ค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ รวมทั้งควรลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากพิจารณาแล้วเห็น
ว่าต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่จะได้รับในการป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๙. แนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน ของกรมวิชำกำรเกษตร
มำตรกำรควบคุมภำยในทำงรำชกำร
การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกาหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เกิดผลลัพธ์ของการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดองค์กร
การควบคุม ภายในเป็ น วิ ธีการที่ ผู้ บ ริห ารน ามาใช้ ในการบริ ห ารงาน เพื่อ ควบคุม ให้ การ
ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน เป็ น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ และขั้น ตอนที่ กาหนดไว้ เป็น ไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ โดยให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด มีการบันทึกเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้ง
สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาด้วย
ประเภทของระบบการควบคุมภายใน อาจขยายความได้เป็น ๒ นัย คือ
๑. ระบบกำรควบคุมภำยในทำงกำรบัญชี (Internal Accounting Control) หมายถึง
การจั ดองค์ การและกระบวนวิธีป ฏิ บั ติงาน และการบันทึก รายการต่า งๆ ที่ เกี่ยวกับการพิทัก ษ์รักษา
ทรัพย์สิน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมดังกล่าวกาหนดขึ้นมาเพื่ อให้เป็นที่
มั่นใจว่า :
ก) รายการต่างๆ ได้มีการดาเนินการ โดยมีการอนุมัติถูกต้อง
ข) รายการต่างๆ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ
กันทั่วไป
ค) การเข้าไปใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ จะต้องได้รับคายินยอมโดยผู้บริหารที่มีอานาจอนุมัติ
ง) การบันทึกบัญชีทรัพย์สินจะต้องบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและตัวทรัพย์สินจะต้องมีอยู่จริง
หากมีข้อแตกต่างใด ๆ เกิดขึ้นก็ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดาเนินการกับข้อผิดที่
แตกต่างเหล่านั้น

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๕
๒. ระบบกำรควบคุมภำยในทำงกำรบริหำร (Administrative Control) เป็นเรื่องของ
ระบบบริ หารต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการบริห ารองค์การให้ บรรลุเป้าหมาย หรือนโยบายที่กาหนด ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดองค์การแบ่งส่วนงาน กระบวนวิธีปฏิบัติงาน และการบันทึกรายการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการตัดสินใจอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้ดาเนินการใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลจากการอนุมัติของฝ่ายบริหารนั้นจะเป็นเรื่องต่อเนื่องให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ควบคุมทางการบัญชี
ลักษณะของกำรควบคุมที่ดี
ในการกาหนดการควบคุม ผู้บริหารที่รับผิดชอบ ควรพิจารณาลักษณะของการควบคุมที่ดี
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
๑. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินควร การควบคุมที่มากเกินไปย่อมสิ้นเปลืองทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย
โดยไม่คุ้มค่า และเสียขวัญต่อการปฏิบัติงาน
๒. ควบคุมในจุดที่สาคัญ หากไม่แก้ไขตรงจุดนี้จะมีผลกระทบสาคัญ ความเสียหายสูง
๓. เหมาะสมและเข้าใจง่าย สามารถสะท้อนสถานการณ์ที่ประเมินได้ดี และผู้ถูกประเมิน
เข้าใจและยอมรับผลการประเมิน
๔. สอดคล้องกับเป้าหมาย เป็นการควบคุมที่ตรงเป้าหมาย และให้ผลการประเมินที่แม่นยา
กำรจัดระดับประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยใน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นต่อระบบการ
ควบคุมภายใน ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ ๗๐ ถือว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพสูง
ระดับที่ ๒ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในน้อยกว่าระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๗๐ หรือไม่เป็นนัยสาคัญ ถือว่าการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพพอใช้
ระดับที่ ๓ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในน้อยกว่าระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือเป็นนัยสาคัญ ถือว่าการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ
การคานวณระดับความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายใน สามารถคานวณได้ ดังนี้
ร้อยละของความเชื่อมั่น = จานวนข้อของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน X ๑๐๐
จานวนข้อของแบบการประเมินการควบคุมภายในทั้งหมด

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๖
ระบบควบคุมภำยในด้ำนทรัพย์สินของกรมวิชำกำรเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ได้จัดวางระบบควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อให้หน่วยงาน
ได้นาไปประยุกต์ใช้ กาหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลอยู่ เ สมอ ประโยชน์ ที่จ ะได้ รั บจากการควบคุม ภายในจะช่ ว ยลดความ
ผิ ดพลาดความเสี ย หายที่อ าจจะเกิ ดขึ้น ทาให้ ก ารใช้ทรั พยากรมี ความคุ้ม ค่าป้ องกั นการรั่ว ไหล การ
สิ้นเปลือง และเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ห น่ วยงานต่างๆ มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหา และการดูแลทรัพย์สินของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการจ าหน่า ยทรัพ ย์ สิ นมี ค วามโปร่ ง ใส และเป็ น ไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓. เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. เพื่อให้มีระบบการควบคุมเก็บรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้
ขอบเขตการควบคุม
เป็นการควบคุมทรัพย์สินตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ การเก็บ
รักษาและซ่อมบารุง ตลอดจนจาหน่ายทรัพย์สิน
แนวปฏิบัติกำรควบคุมภำยในด้ำนทรัพย์สิน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

การจัดหา
ทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

- ไม่มีนโยบายและแผนการจัดหาทรัพย์สิน
หรือมีแต่ไม่ชัดเจน
- ไม่มีการจัดลาดับความจาเป็นในการจัดหา
ทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินที่จัดหามีคุณภาพไม่ตรงตาม
มาตรฐาน
- การมอบหมายหน้าที่ในการจัดซือ้ หรือ
จัดหาทรัพย์สินให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาทรัพย์สิน
ขาดความรู้

- กาหนดนโยบายแผนจัดหา
ทรัพย์สินให้ชัดเจน
- จัดทาแผนการจัดหาและพิจารณา
ความสาคัญตามลาดับ
- จัดให้มีการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดคุณลักษณะของทรัพย์สนิ
ตาม มอก.หรือเป็นที่ยอมรับทั่วไป
- แบ่งแยกหน้าที่การจัดซื้อจัดหา
ให้ชัดเจน
- จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบจัดหาทรัพย์สิน

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๔๗
แนวปฏิบัติกำรควบคุมภำยในด้ำนทรัพย์สิน (ต่อ)
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
การใช้
การควบคุม
และ
การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน

การซ่อมแซม
และ
การบารุงรักษา
ทรัพย์สิน

การจาหน่าย
ทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ และคู่มือการใช้และดูแล
ทรัพย์สิน
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชานาญ และ
จิตสานึกที่ดีในการใช้ และดูแลทรัพย์สิน
- ไม่มีการบันทึกทะเบียนทรัพย์สนิ
ให้เป็นปัจจุบัน
- ทรัพย์สินสูญหาย
- สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษาทรัพย์สิน
ไม่เหมาะสม

- กากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด
- จัดทาคู่มือการใช้ทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทให้เหมาะสม
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก
แก่เจ้าหน้าที่
- จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน
- จัดให้มีระบบการรายงานการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน/วัสดุ
ประจาปี
- จัดให้มีสถานที่ตดิ ตั้ง และ
เก็บรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัย
และเหมาะสม

- ไม่มีนโยบายและแผนการซ่อมบารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เหมาะสม
- ไม่มีผรู้ ับผิดชอบดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะ
- ทรัพย์สินที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับบัญชี และ
ทรัพย์สินคงเหลือเสื่อมคุณภาพ
- ไม่มีการจัดทาทะเบียนประวัติทรัพย์สิน
และการซ่อมบารุง
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงผิดปกติ

- กาหนดแผนซ่อมบารุงรักษา
ประจาปีให้ชัดเจน
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ
หรือสอบทานทรัพย์สินอย่าง
สม่าเสมอ
- จัดทาทะเบียนประวัติ และการ
ซ่อมบารุงทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบนั
- มีการตรวจสอบทะเบียนการซ่อม
บารุงกับรายงานการซ่อมบารุง

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจาหน่าย
ทรัพย์สินไม่ชัดเจน

- ศึกษาทบทวนนโยบายหลักเกณฑ์
การจาหน่ายทรัพย์สิน
- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินทุกครั้ง ก่อนมีการ
จาหน่าย
- กากับดูแลการจาหน่ายทรัพย์สิน
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- ให้มีการรายงานการจาหน่าย
ทรัพย์สิน และบันทึกการจาหน่าย
ทั้งทางทะเบียนและทางบัญชี

- มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ยังมีสภาพ
การใช้งานที่ดีออกจากระบบ โดยไม่มี
การตรวจสอบ
- การจาหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียน
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
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๔๘
๑๐. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยวินัยทำงงบประมำณและกำรคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบี ยบฯ ได้กาหนดไว้ในหมวด ๒ ความผิ ดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ส่ว นที่ ๖
ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ (ข้อ ๓๗-๔๙) ให้กาหนดอัตราโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ กรณีความผิด
เกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย การจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติโดยมิชอบเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย กาหนดราคากลางหรือคุณลักษณะเฉพาะในการ
ประกวดราคา/สอบราคาโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
การไม่ปิดประกาศ/ไม่ส่งประกาศ รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหาย ไม่พิจารณาให้ซอ้ื หรือจ้างผู้เสนอราคารายต่าสุดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทาสัญญาซื้อขาย
หรือจ้างอันมิชอบเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย การควบคุมงาน/การตรวจการจ้างมิชอบ การตรวจรับพัสดุ
โดยมิชอบเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย กรณีผู้กระทาหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้บังคับบัญชา ต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองในชั้นที่สูงกว่าอัตราโทษปรับที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นหนึ่งชั้น เว้นแต่ความผิดนั้น
กาหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไว้ในชั้นที่ ๔ แล้ว (ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ และทาให้
ส่วนราชการเกิดความเสียหาย ) สาหรับอัตราโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒ เป็นกรณีความผิดเกี่ยวกับ
การจัดทาบัญชีหรือทะเบียนพัสดุโดยมิชอบ การไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปีเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหาย และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยยานพาหนะโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหาย
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๔๙

บทที่ ๓
วิธีกำรดำเนินงำน กำรตรวจสอบกำรบริหำรพัสดุ
แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การบริหารพัสดุ หมายถึง การบริหารกิจการที่อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผลผลิต
เช่น พัสดุ สิ่งของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลฯลฯ ออกจากผู้ผลิตและหรือผู้ขายไปยังลูกค้า
หรือผู้ใช้ ให้ได้ทันเวลาและตามปริมาณที่ต้องการ ได้คุณภาพที่เหมาะสม และ ณ จุดที่ต้องการ และอีก
นัยหนึ่ง หมายถึง การจัดงานพัสดุ เช่น การสะสมพัสดุ การเพิ่มเติมพัสดุและการควบคุมรักษาพัสดุที่อยู่
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การบารุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีสภาพดีอยู่
เสมอ และในขั้นตอนสุดท้ายคือ การจาหน่ายพัสดุออกจากบัญชี เมื่อไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับดีได้โดย
คุ้มกับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง การนาเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัด
พัสดุ เพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ โครงการให้ดาเนินไปได้
ตามเป้าหมาย กิจกรรมดังกล่าวมีหลายขั้นตอนซึ่งต่อเนื่องกันเป็นวงจร นับตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การ
วางแผน การกาหนดหรือประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การเก็บรักษา การ
ขนส่ง การบารุงรักษาและการจาหน่ายพัสดุออกจากบัญชี เป็นขั้นตอนสุดท้าย

กระบวนกำรบริหำรพัสดุ
การกาหนดความต้องการพัสดุ
(กาหนดแผนดาเนินงาน)

การจัดทางบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

การควบคุมพัสดุ

การจาหน่ายพัสดุ
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การเบิกจ่ายเงิน
ค่าพัสดุ

๕๐

กระบวนกำรตรวจสอบกิจกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
แผนกำรตรวจสอบ

กาหนดให้ตรวจสอบ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกิจกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กาหนดประเด็น
การตรวจสอบ

กาหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ซึ่ง
อาจทาให้การบริหารงาน และการดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยอาจพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากขั้นตอนการ
วางแผน การตรวจสอบและหรือจากการสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

กาหนดวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ

กาหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ และให้ทราบถึงความมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และเหมาะสมของกิจกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กาหนดขอบเขต
การตรวจสอบ

กาหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบ และให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่กาหนดไว้ โดยขอบเขตอาจครอบคลุมถึง
ระบบงาน เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สิน

กาหนดแนวทาง
การตรวจสอบ

กาหนดแนวทางการตรวจสอบที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต
การตรวจสอบที่กาหนดไว้และครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ รวมทั้ง
ระบุ วิธีก ารและเทคนิค การตรวจสอบให้ชัดเจนและมี รายละเอี ยดเพีย ง
พอที่จะปฏิบัติตามได้

ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ติดตำมผล
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๕๑
ผู้ตรวจสอบภายในนอกจากต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การปฏิบัติงาน เมื่อทาการประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นความเสี่ยงสาคัญ ที่
จะต้องกาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) ก่อนการลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบ ควร
จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญเพื่อเป็นการกาหนดรายละเอียด
การตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มจากกาหนดประเด็นการตรวจสอบที่เป็นความเสี่ยงสาคัญ
ที่จะทาให้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่จะตรวจสอบไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
แนวทางวิธีการหรือเทคนิคในการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบนั้ น พร้อมดาเนิน การตรวจสอบ
ตามแผนการปฏิบัติงาน และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานผล
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวด้วย ซึ่งการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนี้
ผู้ เสนอผลงานได้วิ เคราะห์ ตามแนวทางของกรมบัญ ชีก ลางในฐานะหน่ว ยงานกลางที่ก ากั บดู แลการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการ การจัดทาแนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต้อง ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และการบริ ห ารจั ด การด้ า นพั ส ดุ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด และ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีรายละเอียด
ในการดาเนินการในขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
๑. กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
การกาหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ควรเริ่มจากการ
กาหนดว่าจะมีประเด็นการตรวจสอบใดที่เป็นความเสี่ยงสาคัญ ที่อาจทาให้การบริหารงานและการดาเนิน
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่มีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล และไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้า
หมายที่กาหนด โดยการกาหนดประเด็นการตรวจสอบ อาจกาหนดจากข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจ การ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
หรือจากคาสั่งของหัวหน้าส่วนราชการให้ตรวจสอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
จากข้ อ ร้ อ งเรี ย น หรื อ จากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ ดที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากส่ ว นราชการ หรื อ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่จะตรวจสอบ เป็นต้น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังกล่าว
ถ้ามีรายละเอียดเพียงพอที่จะนามากาหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็ควรนา
ข้อมูลนั้น มาพิจารณากาหนดประเด็นการตรวจสอบ แต่ถ้าข้อมูลดังกล่าวมีไม่เพียงพอที่จะกาหนดเป็น
ประเด็นการตรวจสอบ ก็ควรทาการสารวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยดาเนินการดังนี้
(๑) การรวบรวมและศึกษาข้อมูล โดยการรวบรวม และศึกษา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม การจัดซื้อจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจากแหล่งต่างๆ เช่น
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๒
 รายละเอียดแผนงาน งานและโครงการที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง จากเอกสาร
แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานขององค์การ เช่นเหตุผลหรือความเป็นมาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลาวงเงินงบประมาณที่จะดาเนินการ ดัชนี วัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ผลผลิต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน งานและโครงการ ที่มี
รายการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารงบประมาณหรือตามแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ
 ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานและหรือในระดับกิจกรรมในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน (กรณีได้เคยดาเนินการประเมินผลมากกว่า
หนึ่งครั้งภายใน ๑ ปี) ซึ่งอาจได้มาจากการประเมินผลของผู้ประเมินอิสระหรือจากการประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) หรือการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายใน
 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและหรือผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีก่อนของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหรือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สตง. ป.ป.ช.
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน/ไตรมาส รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนของฝ่ายพัสดุหรือ
ผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานผู้ใช้พัสดุของปีก่อนและปีปัจจุบัน และหรือกฎระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย
 ผังการไหลของงาน (Flowchart) หรือผังงาน (Workflow) ของการจัดซื้อจัด
จ้างและ ของระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผังงานบัญชี ผังงานการเงิน ผังงานงบประมาณ และผังงาน
ของแผนงาน งานและโครงการต่างๆ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูล แล้วพบว่า มีความเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงาน ให้ผู้ตรวจสอบภายในนาความเสี่ยงนั้นไปพิจารณากาหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบ แต่ถ้ายัง
ไม่สามารถพบประเด็นการตรวจสอบ ต้องนาข้อมูลที่รวบรวมและศึกษามาวิเคราะห์เ พื่อกาหนดประเด็น
การตรวจสอบโดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
การประเมินความเสี่ยง โดยเริ่มจากการระบุปัจจัยเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่
สาคัญที่จะทาให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือปัจจัยเสี่ยงตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างก็ได้ ทาการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จะมีโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยงและมีผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็สรุปว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ต่อจากนั้นให้นาปัจจัยเสี่ยงนี้ไปประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ต่อไป
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๓
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมหรือของทางราชการกับผลประโยชน์
ส่วนตัว เช่น ผู้เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการของผู้เข้าเสนอราคา
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการคานึงถึงเงินปันผลที่ตนจะได้รับจากกาไรในกิจการของผู้ขายหาก
ชนะการเสนอราคา กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก เป็นต้น
 ไม่มีการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการใช้พัสดุก่อนการจัดซื้อ เช่น ไม่
มีการสารวจสถิติการใช้พัสดุ ไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ
 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบ่งซื้อโดย
ไม่คานึงถึงการจัดซื้อรวมที่ให้ประโยชน์กับทางราชการสูงสุด
 บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีการฝึกอบรมให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มี
ความรู้ในการตรวจคุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ ไม่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการกาหนดความต้องการพัสดุ
 มีรายการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเร่งด่วนฉุกละหุก เช่น มีการจัดทาโครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ A ขึ้นมาโดยกาหนดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็วจนเกินไป
 มีการติดต่อสืบราคาหรือตกลงราคากับผู้ขายรายเดิมๆ อยู่เป็นประจาหรือบ่อยครั้ง
จนผิดสังเกต เช่น จัดซื้อวัสดุจากบริษัท A. อยู่เป็นประจาตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา หรือเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างส่งจดหมายสอบราคาให้กับกลุ่มบริษัทผู้ขายวัสดุสานักงานรายเดิมๆ มาโดยตลอด
 พัสดุส่วนใหญ่มีการส่งซ่อมแซมหรือมีการขอเปลี่ยนพัสดุทั้งชุดหรือชิ้นส่วนประกอบ
ที่เสียเป็นพัสดุตัวใหม่หรือชุดใหม่หรือชิ้นส่วนใหม่มาทดแทนอยู่เป็นประจาทั้งที่อยู่ในระหว่างระยะเวลา
รับประกันและหรือหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันได้ไม่นาน
 มีการกาหนดคุณลักษณะ(สเปค)/คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือ
ของผลสาเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาในลักษณะเจาะจงอย่างผิดปกติ โดยไม่
เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและหรือความประหยัดหรือราคา
ของตัวพัสดุ หรือผลสาเร็จของงานหรือของความน่าเชื่อถือของผู้เข้าแข่งขันอย่างชัดเจน หรืออีกนัยหนึ่ง
กาหนด ในลักษณะกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพัสดุหรือผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคารายอื่นๆ
 มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดที่ ส าคั ญ ของรายการพั ส ดุ ห รื อ รายละเอี ย ดของ
แผนงาน งานและโครงการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ลดคุณลักษณะ(สเปค)พัสดุ เพื่อ
ประหยัดวงเงินจัดซื้อเดิม แต่ภายหลังกาหนดคุณลักษณะ(สเปค) เพิ่มและเพิ่มวงเงินจัดซื้อทาให้วงเงิน
จัดซื้อโดยรวมสูงขึ้นจากเดิม
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๔
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อทราบแล้วว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีความ
เสี่ยงใดบ้าง ขั้นตอนต่อไป ควรประเมินว่าในความเสี่ยงดังกล่าว ได้มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุม
อะไรบ้างและเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจาก ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้
ประเมินไว้ก่อนแล้ว เช่น การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) การประเมินผลการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอกและหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย แต่ถ้า
ประเมินมาก่อนแต่นานมาแล้วหรือ ยังไม่มีการประเมิน ผู้ตรวจสอบภายในอาจเข้าไปประเมินโดยสอบ
ทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ หากผลประเมินระบบการควบคุมภายในไม่
ว่าจะโดยวิธีใดพบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว ก็
ควรนาความเสี่ยงนั้น มาพิจารณากาหนดเป็นประเด็นการตรวจสอบต่อไป
เรื่องที่อาจประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 การบริหารโครงการ (ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง) อาจประเมินการควบคุมเกี่ยวกับ
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ การวางแผนและควบคุมติดตามประเมินผลโครงการ การมอบหมาย
และแบ่งอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ และการสั่งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการ
 การกาหนดความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจประเมินการควบคุมเกี่ยวกับการสารวจ
และรวบรวมความต้องการ การพิจารณาสอบทานหรือทบทวนความต้องการ
 การดาเนินการด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และหรือคู่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง อาจ
ประเมินการควบคุมเกี่ยวกับการกาหนดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือการฝึกอบรมสัมมนา การบังคับใช้
การลงโทษ และการทบทวนปรับปรุง
 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาจประเมินการควบคุมเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติ
รายการ การอนุมัติรายการ การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การหาแหล่งขายและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การจัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมติดตามกากับดูแลการ
ปฏิบัติตามสัญญา การดาเนินการชาระหนี้ค่าจัดซื้อจัดจ้าง การแจกจ่ายและส่งมอบพัสดุให้ผู้ใช้งาน
(๓) การสรุปผลการสารวจ
ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมความเสี่ยงสาคัญที่ได้ มาพิจารณาสรุป เป็นประเด็นการ
ตรวจสอบสาหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ รายการประเด็นการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับการดาเนินงานหรือ
การดาเนินโครงการเท่าที่ควร พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเท่าที่ควร
การได้รับพัสดุไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
การจัดซื้อจัดจ้างขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๕
๒. กำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
เมื่อได้ประเด็นการตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป ควรกาหนดวัตถุประสงค์ว่าในประเด็นการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะตรวจสอบเพื่อให้ทราบในเรื่องใดบ้าง โดยควรเน้นเพื่อให้ทราบในเรื่องความมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความถูกต้องเหมาะสมของการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยทั่วไปมักมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่สาคัญ เช่น
(๑) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้อย่างเหมาะสม
(๒) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ และ
หรือหลักการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
(๓) เพื่อให้ทราบลักษณะความเสี่ยง หรือปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งสาเหตุที่เกิ ดขึ้น หรืออาจ
เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เหมาะสม
(๔) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ทบทวน ชะลอและหรือยกเลิกหรือมิให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. กำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ
เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบแล้ว ลาดับ
ต่อไป ควรกาหนดขอบเขตการตรวจสอบให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ โดยขอบเขตการ
ตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทางานต่างๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการกาหนดขอบเขตดังกล่าวให้คานึงถึงทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบด้วย เช่น คน เงิน
เวลา ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ มีดังนี้
(๑) การตรวจสอบเกี่ยวกับความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นการตรวจสอบเหตุผลความเป็นมา และหรือการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการพัสดุ ที่
ต้องการ ก่อนได้รับการอนุมัติภายในส่วนราชการให้ตั้งงบประมาณมาจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นรายการ
พัสดุที่จะจัดซื้อเพื่อใช้ในงานประจา หรือใช้ประโยชน์ในงานทั่วไป หรือเป็นรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นส่วน
หนึ่งในแผนงาน งานและโครงการต่างๆ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ ในลักษณะเฉพาะกิจหรือการใดการหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุก เนื่องจากผลการตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(๒) การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็ น การตรวจสอบกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายหลังจากได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณให้ไปจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้จัดทาแผนงาน งานและโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หรือได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และหรือระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๖
จนเสร็จสิ้นการตรวจรับพัสดุ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบในลักษณะกึ่งรุกและรับ เนื่องจากผลการ
ตรวจสอบอาจให้ข้อเสนอแนะได้ ทั้งเพื่อแก้ไขปรับปรุงและป้องกันข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่ เกิดขึ้น
แล้วหรือที่อาจเกิดขึ้น
๔. กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องกาหนดแนวทางการตรวจสอบให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนดไว้ รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ โดยแนวทางดังกล่าวควร
ระบุวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบที่ชัดเจนและมี รายละเอียดเพียงพอที่จะปฏิบัติตามได้ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติผู้ตรวจสอบภายในควรกาหนดแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการตรวจสอบที่กาหนดไว้เท่านั้น เช่น
(๑) แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นการตรวจสอบที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินการกาหนดความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนขอตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วนของการกาหนดความต้องการของผู้ใช้พัสดุ และการรวบรวม
ความต้องการพัสดุของผู้จัดซื้อ โดยตรวจสอบว่า การกาหนดความต้องการพัสดุในเรื่องรายการปริมาณ
ราคา และคุณสมบั ติ มี ความสมเหตุส มผลหรือความสอดคล้ องสั มพันธ์กับเหตุผ ลความจาเป็น /
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/วิธีการใช้งาน/ประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์จากการใช้พัสดุนั้นหรือไม่อย่างไร รวมทั้ง
อาจตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติหรือปรับลดรายการพัสดุ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกาหนด
ความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งสอบถาม สัมภาษณ์ หรือสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานที่ใช้พัสดุ เอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบ ได้แก่
- หนังสือขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
- รายการพัสดุที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว
- รายการพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
- รายงานผลการพิจารณา/สรุปผลการรวบรวมความต้องการเพื่อขอตั้งงบประมาณ จัดซื้อจัด
จ้าง
- แบบสารวจความต้องการพัสดุ
- บัญชี/ทะเบียน/บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือ และหรือรายงานขอทาลายหรือจาหน่ายพัสดุ
ของพัสดุในประเภทเดียวกันที่ได้จัดซื้อมาก่อนแล้ว
- สถิติ/บัญชีหรือรายงานสรุปยอดรวมของการใช้ /เบิก/จ่าย/ค่าใช้จ่ายด้านพัสดุของ ปีก่อน/
ปีปัจจุบัน/ของการจัดซื้อจัดจ้างครั้งสุดท้าย
- แผนกลยุทธ์และหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือรายละเอียดโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๗
- รูปถ่ายสภาพปัญหาที่ต้องการนาพัสดุไปใช้แก้ไขปัญหานั้น
- หนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ผลสังเกตการณ์หรือรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวของ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
- รายงานการวิจัย/การประเมินความเหมาะสมความคุ้มค่าหรือรายงานการสารวจ ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหา/แผนงาน งานและโครงการ
- รายงานการประชุมหนังสือสั่งการ/หนังสืออนุมัติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
(๒) แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ความสาคัญกับแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีแนวทางการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
(๒.๑) การตรวจสอบการขอจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบว่า ได้มีการขอซื้อ/ขอจ้าง การ
จัดทาและปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยถูกต้องเหมาะสมตามที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยตรวจสอบด้วย
การเปรียบเทียบขั้นตอนและช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จริง จากเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับ
- วิธีการเผยแพร่ แบ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยตรงต่อผู้ขาย/ให้บริการที่มีรายชื่ออยู่ใน
ทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ให้บริการ ทั้งที่ส่วนราชการผู้จัดซื้อจัดทาขึ้นหรือที่องค์การอื่นจัดทาขึ้น เป็นการ
ตรวจสอบว่า ส่วนราชการผู้ซื้อได้จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นธรรมให้กับผู้ขาย/ให้บริการทุก
รายหรือไม่ มีจานวนรายของ ผู้ขาย/ให้บริการเท่าใดที่ได้รับทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นจานวน
รายที่เหมาะสมเพียงพอแก่การที่ส่วนราชการผู้ซื้อ จะมีทางเลือกในการพิจารณาตัดสินใจหรือต่อรองราคา
คุณภาพ และเงื่อนไขการขายของพัสดุที่เป็นประโยชน์กับทางราชการมากที่สุด หรือมีจานวนรายที่
เหมาะสมแก่การมีผู้ขาย/ให้บริการเข้ามาเสนอขายได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ยากแก่การสมยอมราคา
ระหว่างผู้ขาย/ให้บริการด้วยกันหรือไม่ และการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป ซึ่งได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบว่าส่วน
ราชการผู้จัดซื้อ ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรม
ประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทาง
ราชการ เวปไซต์ของส่วนราชการผู้ซื้อหรือทางอินเทอร์เน็ต หรือไม่
- ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล เป็นการตรวจสอบว่า ส่วนราชการผู้ซื้อได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการปิด-ปลดประกาศ การขายเอกสาร และการเปิด-ปิดรับซองสอบราคา/ประกวดราคา ภายใน
กาหนดระยะเวลาที่ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกัน หรือเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง หรือไม่เกิดความล่าช้า
อย่างผิดปกติ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๘
- เนื้อหาสาระของการเผยแพร่ข้อมูล เป็นการตรวจสอบว่า ใบประกาศและเอกสารการ
สอบราคา/ประกวดราคา มีข้อความรายการครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามที่กฎระเบียบ ข้อบังคับได้กาหนด
ไว้ และเอกสารที่เผยแพร่และที่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับนั้นมีข้อความเนื้อหาตรงกันหรือไม่
(๒.๓) การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ขาย เป็นการตรวจสอบที่เกี่ยวกับ
- การรับและเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคาของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบว่ามี
ความถูกต้องและมีความเรียบร้อยปลอดภัยในการรับ การเก็บรักษา การส่งมอบและการเปิดซองสอบ
ราคา/ประกวดราคา
- การพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ให้บริการ โดยการตรวจสอบว่า การต่อรองตกลงราคาและ
หรือการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ให้บริการ เป็นไปโดยถูกต้องชัดเจนตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อกาหนดความต้องการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นๆ หรือหลักเกณฑ์/หลักวิชาการสากล หรือมีเหตุผลอย่าง
วิญญูชนพึงปฏิบัติและหรือคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ให้มากที่สุด
(๒.๔) การตรวจสอบการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เป็นการตรวจสอบว่า ได้มีการดาเนินการผูกพัน
จัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างส่วนราชการผู้จัดซื้อ /จัดจ้าง กับผู้เสนอราคาที่ได้รับการตัดสินคัดเลือกแล้วอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
(๒.๕) การตรวจสอบการควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจ้างพัสดุ เป็นการตรวจสอบ
ว่า การควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจ้างพัสดุ ได้มีการดาเนินการอย่างชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบที่ไม่เป็นธรรมทั้งกับส่วนราชการผู้จัดซื้อจัดจ้างและผู้ขาย/ให้บริการ
(๒.๖) การตรวจสอบการดาเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eAuction) เป็นการตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
(๒.๗) ตรวจสอบผลสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบว่า ผลสาเร็จของการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในเรื่องผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และหรือความจาเป็นในการ
ใช้งานหรือไม่
(๒.๘) การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ เช่น
- การตรวจสอบการจัดทาทะเบียนหรือฐานข้อมูลผู้ขาย/ให้บริการ เป็นการตรวจสอบว่า
ได้มีการจัดทา/ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย/ให้บริการ เช่น ชื่อผู้ขาย/ ที่อยู่/เลขทะเบียนประจาตัว
นิติบุคคล ชื่อสกุล/หมายเลขประจาตัวประชาชน หรือผู้เสียภาษีอากรของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่มี
อานาจดาเนินการในกิจการผู้ขาย/ให้บริการ สภาพความมั่นคงทางธุรกิจ ประเภท/ลักษณะธุรกิจ ราคา
ของสินค้า/บริการที่ขาย ประวัติการขาย/ให้บริการ/การรับประกัน และการซ่อมแซมพัสดุให้กับส่วน
ราชการผู้ซื้อในอดีตที่ผ่านมา อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพียงใด
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๕๙
- การตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจ
สอบว่า ได้มีการคัดเลือก แต่งตั้ง และหรือมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
พิจารณาถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อัตรากาลัง ระดับตาแหน่ง ประวัติ ความพร้อม และหรือความ
เป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างระมัดระวังรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใสหรือไม่
- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะผิดปกติ เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่า มี
ร่องรอยความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ เช่น การแบ่งแยกการจัดซื้อจัดจ้าง การ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการสมยอมราคา ซึ่งหากทราบหรือเห็นร่องรอยดังกล่าว ควรตรวจสอบเพิ่มเติมตามแนว
ทางการตรวจสอบที่ได้กล่าวมาแล้ว หรือแนวทางการตรวจสอบอื่นที่เหมาะสมจาเป็นตามควรแก่กรณี
ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบกำรบริหำรพัสดุ
จากผังกระบวนการบริหารพัสดุ สามารถนามากาหนดวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวงจร
การบริหารพัสดุ ได้ดังนี้
๑. การบริหารงานพัสดุ
 สอบทานว่าหน่วยงานมีการจัดทาขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work flow)
ของแต่ละวิธีไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงานหรือไม่
 มีการกาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและขั้นตอนการ
จัดหา เป็นอย่างไร
 หน่วยงานกาหนดให้มีหน่วยจัดหาพัสดุไว้หรือไม่และมีเพียงใด
๒. กำรวำงแผนกำหนดควำมต้องกำรพัสดุ
เป็นการวางแผนการจัดหาพัสดุ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนและทรัพย์สินถาวรที่จาเป็นต่อ
การดาเนินงานของหน่วยงาน โดยการสารวจความต้องการใช้พัสดุ รายการวัสดุจากงบดาเนินงาน ให้ทา
การสารวจข้อมูลชนิด หรือประเภท และจานวนวัสดุที่ต้องการใช้จากแต่ละส่วนงาน และรวบรวมข้อมูล
เพื่อวางแผนการจัดซื้อในคราวเดียวกัน เพื่อความประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุ รายการครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน ใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
การตรวจสอบการวางแผนกาหนดความต้องการ จะตรวจสอบว่า มีการวางแผนหรือไม่
กรณีทมี่ ีการวางแผนให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่ ดังนี้
 มีการสารวจความต้องการใช้พัสดุ หรือมีการระบุความต้องการใช้พัสดุชัดเจน มีการ
รวบรวมข้อมูลความต้องการทั้งหมดมาวางแผนในการซื้อ/จ้าง ว่าควรซื้อพัสดุรายการใด จานวนเท่าใด
ควรจัดซื้อ/จัดจ้างเมื่อใด และให้มีการจัดซื้อ/จัดจ้างจากแหล่งใด การวางแผนกาหนดความต้องมีการ
ปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๖๐
 แผนกาหนดความต้องการมีความถูกต้อง และเหมาะสมเพียงใด โดยตรวจสอบจาก
เอกสารต่างๆ เช่น แผนการปฏิบัติงานประจาปี แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เอกสารรายงานการประชุม
๓. กำรจัดหำ
เป็นการจัดการเพื่อให้ได้ทรัพย์สินตามประเภท จานวนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการจัดหาพัสดุดาเนินการได้หลายลักษณะได้แก่ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงานการแลกเปลี่ยนและการเช่า ในการจัดหาแต่
ละครั้ง ประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่
 เป็นทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสม
กับราคา
 ได้ทรัพย์สินทันเวลาที่ต้องการใช้งาน
 มีวิธีการจัดการที่ชัดเจนตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนดและสามารถตรวจสอบได้
ขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่สำคัญ มีดังนี้
๑) ตรวจสอบงบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะ และราคามาตรฐานของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะซื้อ
จัดหารายชื่อผู้ขาย ที่อยู่ และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เพื่อสามารถทาสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับเงิน
ดาเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยตรวจสอบความถูกต้อง ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 ตรวจสอบรายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ตรวจสอบการดาเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
๒) จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง โดยระบุรายการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน เหตุผลความ
จาเป็น วิธีการซื้อ/การจ้าง เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้มีอานาจ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้มีอานาจ
 ตรวจสอบสาระสาคัญในรายงานขอซื้อขอจ้างโดยพิจารณา
๑) ความครบถ้วน คือ เหตุผลความจาเป็นในการซื้อ/จ้าง วิธีการซื้อ/จ้าง กาหนดเวลาที่
ต้องการใช้ พัส ดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่โดยองค์ประกอบของกรรมการเป็นไปที่ตาม
ระเบียบกาหนด และผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้าง
๒) ตรวจสอบว่า มีการดาเนินการซื้อ/จ้างก่อนได้รับอนุมัติหรือไม่ การกาหนดวิธีการ ขอ
ซือ้ /ขอจ้างเป็นไปตามวงเงินที่ระเบียบกาหนด ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ และแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวิธีการซื้อจ้าง ดังนั้น แนวการตรวจสอบจะมีรายละเอียดต่างกัน
ในแต่ละวิธีที่ซื้อ /จ้าง ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวที่ระเบียบฯ กาหนดแต่ละวิธี
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๓) ตรวจสอบการทาสัญญา จัดทาสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
แล้วแต่กรณีที่ซื้อ/จ้าง โดยเงื่อนไขสาระสาคัญที่กาหนดในสัญญาซื้อจ้าง ได้แก่ คู่สัญญา รายการซื้อ/จ้าง
จานวนเงินที่ซื้อ/จ้าง วันครบกาหนดสัญญา ค่าปรับ หลักประกันสัญญา เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงื่อนไขใน
การต่ออายุสัญญา ซึ่งการลงนามในสัญญา การแก้ไขสัญญา การต่อ/ขยายอายุสัญญา การบอกเลิก
สัญญา ต้องเป็นผู้มีอานาจ และเป็นคู่สัญญาถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อทาสัญญาแล้วให้บันทึกรายการ
จัดซื้อจัดจ้าง (บันทึก PO) และสร้างรหัสทรัพย์สิน กรณีจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใน
ระบบ GFMIS โดยตรวจสอบว่า
 คู่สัญญาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถูกต้องหรือไม่ ทาสัญญาตามเวลาที่กาหนด รายการ
ซื้อ/จ้างถูกต้อง รูปแบบการทาสัญญา/ข้อตกลงมีสาระสาคัญเป็นไปตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
(กพว.) กาหนด เช่น หลักประกัน สัญญา เงินมัดจาประกันสัญญา การส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ ระยะเวลา
ของสัญญา เป็นต้น และผู้ลงนามในสัญญาเป็นผู้มีอานาจถูกต้อง
 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึก PO) ในระบบ GFMIS โดย
ตรวจสอบหลักฐานการซือ้ /การจ้าง กับรายงานสถานะติดตามการจัดซื้อ/จ้าง (ZMM_ME2N) ทุกสิ้นวัน
๔) การส่งมอบพัสดุ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในเวลาที่กาหนดตาม
สัญญา หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง โดยส่งมอบพัสดุตามเงื่อนไข ณ สถานที่ที่กาหนด และมีหลักฐานการส่งมอบ
ถูกต้องครบถ้วน โดยตรวจสอบว่า
 มีหลักฐานการส่งมอบถูกต้องครบถ้วน กรณีส่งมอบพัสดุ/งานจ้างล่าช้า มีการแจ้งการ
เรียกค่าปรับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างและสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ กรรมการตรวจรับได้ทาการตรวจรับ
และมีการจัดทาหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยระบุวันที่ที่ทาการตรวจรับและรายละเอียดพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วน
 ตรวจสอบการบันทึกรายการตรวจรับในระบบ GFMIS โดยการตรวจสอบหลักฐานการ
ตรวจรับกับรายงานตรวจรับในระบบ GFMIS หรือรายงานสถานะติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง (ZMM_ME2N)
ทุกสิ้นวัน
๕) การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ทาการตรวจรับ
พัสดุ/งานจ้างภายในระยะ เวลาตามระเบียบกาหนด จัดทาใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง และเสนอผลการ
ตรวจรับให้ผู้มีอานาจอนุมัติ กรณีมีกรรมการตรวจรับพัสดุบางราย ไม่ยอมรับพัสดุ หรือกรณีผู้ขายส่งมอบ
พัสดุเกินกาหนดสัญญาหรือใบสั่ งซื้อ/สั่งจ้าง และมีการปรับจะต้องคิดค่าปรับให้ถูกต้อง และบันทึกการ
ตรวจรับในระบบ GFMIS
๖) เจ้าหน้าที่พัสดุนาใบตรวจรับพัสดุที่กรรมการได้ลงนามตรวจรับแล้ว พร้อมสาเนา ใบ
ส่งสินค้า (กรณีซื้อ) ส่งให้หน่วยควบคุมพัสดุเพื่อลงบัญชี วัสดุ/ทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน /บันทึกประวัติการ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
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๔. กำรควบคุมพัสดุและกำรจำหน่ำย
การตรวจสอบการควบคุมพัสดุและการจาหน่าย ได้ดาเนินการสอบทานระบบควบคุม
ภายในด้านทรัพย์สิ น การบันทึกบัญชีวัสดุ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน การควบคุมทรัพย์สิน และ
การควบคุมเกี่ยวกับรถราชการ ตามลักษณะของพัสดุที่ได้มาตามระเบียบฯ พัสดุ ดังนี้
๔.๑ ระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
ให้มีการสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สินของหน่วยงาน ว่า ได้
มีการนาระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิ นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพียงใด มีการกาหนดกิจกรรม
ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
๔.๒ การควบคุมพัสดุและบารุงรักษา
การควบคุมและบารุงรักษา เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารพัสดุ แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่องนี้น้อยกว่าการจัดหา ทั้งๆ ที่การใช้ประโยชน์ของพัสดุเป็นเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก เนื่องจาก การที่ไม่มีระบบการควบคุมที่ดีจะทาให้พัสดุ
เกิดการสูญหายหรือเสื่อมสภาพในเวลาอันไม่สมควร ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาใหม่หรือซ่อมแซม
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม
๔.๒.๑ วัสดุ
พัสดุที่ได้ดาเนินการจัดหาแล้ว จะต้องมีวิธีการจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งหลักของการควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ จะครอบคลุมถึงการควบคุมทาง
บัญชีหรือทะเบียน การยืม การบารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ การตรวจสอบการ
ควบคุมวัสดุ ดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบการมอบหมายหรือแต่งตั้งให้มีหัวหน้าหน่วยพัสดุประจาหน่วยงานหรือไม่
- ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ควบคุมคลังวัสดุ และผู้บันทึกบัญชีออกจากกันหรือไม่
- ตรวจสอบการจัดทาบัญชีวัสดุตามแบบที่ กวพ.กาหนด หรือไม่
- ตรวจสอบใบเบิกวัสดุว่ารายละเอียดข้อมูลมีสาระสาคัญครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบการลงบัญชีวัสดุว่าได้ลงบัญชีวัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีหลักฐานประกอบ
รายการบันทึกถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
- สอบทานการตรวจนับวัสดุคงเหลือเทียบกับบัญชีวัสดุ ณ วันสิ้นงวดบัญชี (๓๐ กันยายน
ของทุกปี) และได้บันทึกเป็นรายการปรับปรุงวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ด้วยหรือไม่ รวมทั้งได้บันทึก
เป็นยอดยกมาในปีงบประมาณถัดไป
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๔.๒.๒ ทรัพย์สิน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์)
- ตรวจสอบการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินว่าเป็นไปตามแบบที่ กวพ.กาหนด หรือไม่
- ตรวจสอบการบัน ทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ว่าได้ บันทึกข้อมูลที่มีส าระส าคัญ
ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ เช่น วันเดือนปีที่ได้มา ราคาที่ได้มา จานวนหน่วย เป็นต้น
- สอบทานทะเบียนคุมทรัพ ย์สินว่าได้จัดทาครบถ้วนทุกรายการที่อยู่ในความควบคุมของ
หน่วยงานหรือไม่
- ตรวจสอบการบันทึกค่าเสื่อมราคาประจาปี และค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน (สาหรับ
ทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา) ว่าได้บันทึกครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตาม
อัตราที่กรมวิชาการเกษตร กาหนดไว้หรือไม่
- ตรวจสอบการบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ด้ า นหลั ง ทะเบี ย นคุ ม
ทรัพย์สินรายการนั้นๆ ว่าได้บันทึกครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่
- สอบทานการเขียนเลขรหัสสินทรัพย์รายตัวหรือเลขรหัสครุภัณฑ์ไว้ที่ตัวครุภัณฑ์แต่ละ
รายการ ครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินทรัพย์แต่ละรายการว่าครบถ้วนหรือไม่ สภาพของสินทรัพย์
เป็นอย่างไร
- สอบทานการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี ว่าผลเป็นอย่างไร และได้รายงาน
ภายในระยะเวลาที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดหรือไม่
๔.๒.๓ รถราชการ
- ตรวจสอบการจั ด ท าบั ญ ชี ร ถราชการส่ ว นกลางตามแบบ 2 ท้ า ยระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตรวจสอบการจัดทาตราเครื่องหมายประจาส่วนราชการฯ ของรถราชการ
- ตรวจสอบการจัดทาใบขออนุญาตใช้รถว่ามีข้อความที่มีสาระสาคัญครบถ้วนหรือไม่
- ตรวจสอบการบันทึกสมุดการใช้รถว่าบันทึกถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่
- ตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดการซ่อมบารุงรถราชการว่าถูกต้องตามแบบ 6 ท้าย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
- ตรวจสอบว่ า มี ก ารจั ด ท าเกณฑ์ ก ารใช้ สิ ้ น เปลื อ งเชื ้ อ เพลิ ง ของรถยนต์ แ ต่ ล ะคั น
ถู ก ต้ อ ง เป็นปัจจุบันหรือไม่
๔.๓ การจาหน่าย
หลังจากผ่านขั้นตอนการควบคุมพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการใช้งานแล้ว และตรวจพบว่ามีพัสดุ
ชารุดบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือเป็น
พัสดุที่หมดความจาเป็นในการใช้งานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัสดุคือต้องจาหน่ายพัสดุนั้นออกไป
จากบัญชีหรือทะเบียน การจาหน่ายพัสดุเป็นการหาวิธีใช้ประโยชน์จากพัสดุจนหมดคุณค่าอย่างแท้จริง
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
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ดังนั้น จึงต้องมีการสอบทานว่าทรัพย์สินแต่ละรายการนั้นได้ผ่านการตรวจสอบประจาปี ว่า
มีอยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และได้รับอนุมัติ ให้จาหน่ายจากผู้มีอานาจหรือไม่ รวมทั้งได้ดาเนินการตาม
ขั้น ตอนที่ร ะเบี ย บฯ กาหนดไว้อย่ างไร และเจ้าหน้าที่พัส ดุเสนอรายงานต่อหัว หน้าส่ ว นราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ขาย
(๒) แลกเปลี่ยน
(๓) โอน
(๔) แปรสภาพหรือทาลาย
เมื่อได้ดาเนินการตามวิธีการที่ระเบียบฯ กาหนดแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันทีหรือไม่ โดยการบันทึกการจาหน่ายในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบันทึกรายการ
จาหน่ายออกจากบัญชีสิ นทรัพย์ ในระบบ GFMIS รวมทั้งได้แจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่ นดินหรือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุหรือไม่
๔.๔ การตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินกับระบบ GFMIS
 จัดทาข้อมูลแยกตามประเภทของทรัพย์สิ น ตามผั งบัญชี Version ๒๕๕๑ เช่น
ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารสานักงาน อาคารเพื่อประโยชน์อื่น สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
เพื่อนาข้อมูลไปตรวจสอบกับงบทดลองในระบบ GFMIS
 จัดทาข้อมูลแยกตามศูนย์ต้นทุน (กอง/สถาบัน/สานัก/หน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกอง
คลัง) เพื่อตรวจสอบกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานต่างๆ
 ตรวจสอบข้อมูลชุดที่แยกตามประเภทของทรัพย์สินว่าบันทึกถูกต้องตามประเภทของ
ทรัพย์สินที่กรมบัญชีกลางกาหนดไว้ในผังบัญชี Version ๒๕๕๑ หรือไม่
 ตรวจสอบยอดรวมของสินทรัพย์แต่ละประเภท พร้อมค่าเสื่อมราคาประจาปี ค่าเสื่อม
ราคาสะสม จากรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว (ระบบสินทรัพย์ถาวร) ว่าจานวนเงินถูกต้องตรงกับข้อมูล
ที่
ปรากฏตามงบทดลองในระบบ GFMIS (ระบบบัญชีแยกประเภท) หรือไม่
 น าข้อมูลชุ ดที่ แยกตามศู นย์ ต้นทุ น มาตรวจสอบกับทะเบียนคุ มทรั พย์ สิ นของแต่ ละ
หน่วยงาน ว่าทรัพย์สินที่มีรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS หน่วยงานแต่ละแห่งมีการบันทึกควบคุมไว้ใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานหรือไม่ บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตรงกันหรือไม่
 ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีทรัพย์สินใดบ้างที่เข้าเกณฑ์ต้อง
ตีร าคาเพื่อบั น ทึกในระบบบั ญชีเกณฑ์คงค้าง (บัญชีมือ) ซึ่งต่อมาได้พัฒ นาเป็นเกณฑ์คงค้างในระบบ
GFMIS แต่ไม่ได้นามาบันทึกในระบบเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
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 สอบทานทะเบียนคุมทรัพ ย์สินของแต่ละหน่วยงาน ว่าได้บันทึกทรัพย์สินประเภท
อาคารสิ่งปลูกสร้างหลักๆ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่
๕. ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
หลังจากได้มีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในได้ลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กาหนดภายใต้กรอบระยะเวลาที่วางไว้ โดยดาเนินการตรวจสอบทั้งด้านเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการเข้าตรวจสอบภาคสนามโดยการเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของ หน่วย
รับตรวจ การสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค แล้วจด
บั น ทึกข้อมูล ที่ไ ด้ใ นกระดาษท าการ เก็บรวบรวมไว้ส าหรับการจัดทารายงานผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๖. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมผล
เมื่อได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว ข้อตรวจพบที่ได้มีการรวบรวมและ
จดบันทึกไว้ในกระดาษทาการ เพื่อจัดทารายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทาการต่างๆ ที่ได้บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบไว้ พร้อมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
(๒) นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาพิจารณาจัดลาดับ และคัดเลือกว่าข้อตรวจพบใดเป็น ความ
เสี่ยงที่มนี ัยสาคัญหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน
(๓) เมื่อคัดเลือกข้อตรวจพบที่เป็นความเสี่ยงที่มนี ัยสาคัญ หรือปัญหาที่มีความซับซ้อนแล้ว
จึงสรุปผลจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบเสนอหน่วยรับตรวจให้แสดงความคิดเห็น
(๔) หลังจากหน่วยรับตรวจได้แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้
เข้าใจตรงกันแล้ว จึงจัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๕) รายงานผลการตรวจสอบที่ อ ธิ บ ดี เ ห็ น ชอบและพิ จ ารณาสั่ ง การให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ได้จัดส่งให้หน่วยรับตรวจดาเนินการต่อไป แล้วให้รายงานผลการดาเนินการ
กลับมายังกลุ่มตรวจสอบภายในเวลาที่กาหนด
(๖) หลังจากที่หน่วยรับตรวจได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว รายงานผลการดาเนินการ
กลับมายังกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการสรุปผลการดาเนินการเสนออธิบดีอีกครั้ง เป็นอันสิ้นสุด
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บทที่ ๔
ผลกำรตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
จากการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบการบริ ห ารพั ส ดุ ที่ มี ก ารด าเนิ น การหลายขั้ น ตอน และ
ต่อเนื่องกันเป็นวงจร เริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา
การแจกจ่าย การควบคุม การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และสามารถนาไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเริ่มต้นวงจรใหม่ในการจัดหาพัสดุทดแทน ได้กาหนดขอบเขตโดย
สอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน แนวทางการบริหารพัสดุ การตรวจสอบ
ใบสาคัญคู่จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการบันทึกในระบบ GFMIS การสอบทานข้อมูลรายงานการเงินจาก
ระบบ GFMIS การสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอบทานความมีอยู่จริง การเข้า สังเกตการณ์ และการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบ เป็นดังนี้
๑. กำรจัดหำพัสดุ
๑. การบริหารพัสดุ
- หน่วยงานส่วนใหญ่จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work flow) ของแต่ละ
วิธีไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้กาหนดขั้นตอนการสารวจความต้องการ
พัสดุ แล้วรวบรวมจัดทาเป็นแผนการจัดหาพัสดุ หรือไม่มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ
- ไม่ได้กาหนดนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและขั้นตอนการจัดหา
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ เช่น การซื้อจากผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
นั้นๆ โดยตรง
- มีหน่วยจัดหาพัสดุหลายหน่วย โดยกรมฯ มอบอานาจให้ ผอ.ประจากลุ่มฯ อนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้างได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท ถ้าเกินวงเงินที่กาหนดจะเป็นอานาจอนุมัติของ ผอ.สานักฯ
๒. การกาหนดความต้องการ
- ผู้ใช้พัสดุ จะเป็นผู้กาหนดความต้องการพัสดุ โดยระบุรายการ ประเภท ปริมาณพัสดุ
ที่ต้องการและกาหนดเวลาต้องการใช้พัสดุอย่างชัดเจน โดยแต่ละกลุ่มวิจัยฯ จะดาเนินการจัดหาพัสดุเอง
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๓. การจัดหา
- มีการสารวจความต้องการพัสดุ และรวบรวมจัดทาแผนการจัดหาพัสดุเป็นรายไตรมาส
เมื่อสารวจความต้องการแล้วจะดาเนินการจัดซื้อทันที เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้
- ไม่ได้จัดทาทะเบียนประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หน่วยงานจะเก็บใบเสนอราคา สาเนาใบแจ้ง
หนี้/ใบส่งของ และรายงานขอซื้อขอจ้าง (๗ ข้อ) ไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อครั้งต่อไป
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- มีการจัดทาราคากลางเฉพาะงานจ้างเพื่อใช้เปรียบเทียบราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ ส่วนการ
จัดซื้อใช้การเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหลายแหล่งและมีการเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุด
- หลายหน่ ว ยงานไม่ มี ก ารหมุ น เวี ย นเจ้ า หน้ า ที่ จั ด หา หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เว้ น แต่
เกษียณอายุราชการหรือลาออกไป ซึ่งมีบางหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เนื่องจากอาจทาให้งาน
จัดหามีความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้มากขึ้น รวมทั้งมีข้อจากัดทางด้านอายุของบุคลากร/การยอมรับ
ที่จะเรียนรู้ และการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงระบบการทางาน
- ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ไม่ได้สาเนาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เช่น กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้แจ้ง
ความต้องการ แต่จะสาเนาให้กับงานคุมการเบิกจ่ายพัสดุทราบ
- ระบุเหตุผล และความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างในรายงานขอซื้อขอจ้าง (๗ ข้อ) ไม่สอด
คล้องกับรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะต้องจ้าง เช่น รายการที่จะซื้อฝาหม้อน้า ขาคันเร่ง
แต่ระบุเหตุผลที่จะต้องซื้อหรืองานที่จะต้องจ้างเป็นการซ่อมระบบไฟ เป็นต้น
- การจัดหาพัสดุบางประเภท ไม่ได้จัดหาจากผู้ขายหรือผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างที่มีอาชีพนั้นๆ
โดยตรง เช่นการจัดซื้อจัดจ้างกับ ร้าน บีพี คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แต่มีการจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มและซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์สานั กงาน เช่น เก้าอี้ และโต๊ะทางานด้วย
หรือการจ้างพิมพ์หนังสือที่ใช้สาหรับการอบรมจากร้านโพสต์เทค ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบกิจการ
จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์สิ่งพิมพ์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น
๔. การตรวจรับและการชาระเงิน
- พัสดุที่สาคัญหรือมีมูลค่าสูง หน่วยงานจะแต่งตั้งกรรมการผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความ
ชานาญในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ และตรวจรับพัสดุ/งานจ้างภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ กาหนดและมี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายทุกครั้ง
๕. ใบสาคัญคู่จ่ายและทะเบียนคุมต่างๆ
๕.๑ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง (๗ ข้อ) ระบุเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เช่น
- ใบสั่งซื้อ สวร. ๖๒/๕๕ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง
ระบุเหตุผลว่าเพื่อใช้ในงานวิชาการ
- ใบสั่งซื้อ สวร.๗๐/๕๕ ลว. ๘ ส.ค. ๕๕ ซื้อครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ (เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์,จอคอมพิวเตอร์,เครื่องสารองไฟ และอุปกรณ์ รายการละ ๔ หน่วย) ออกใบสั่งเป็นการซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ระบุว่าซื้อครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนครุภัณฑ์เดิมหมายเลขใด
๕.๒ หลักฐานประกอบการจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น
- หนังสือมอบอานาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ระบุรายละเอียดการมอบอานาจ
ไม่ตรงกัน โดยหนังสือมอบอานาจระบุรายละเอียดไว้ว่ามีอานาจลงนามรับเช็ค แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ
มาเซ็นรับใบสั่งซื้อ
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- หนังสือมอบอานาจที่ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท บางฉบับนามาถ่ายเอกสารเพื่อใช้
แนบกับใบสาคัญคู่จ่าย ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นการมอบอานาจให้กระทาเพียงครั้งเดียว
- ใบสั่งซื้อเลขที่ สปผ.ซ ๓๐๖/๕๕ จานวนเงิน ๑๐,๑๙๑.๗๕ บาท หนังสือมอบ
อานาจของ หจก.เอส ซายน์ อุปกรณ์เคมี ไม่ได้ติดอากรแสตมป์
- ใบตรวจรับพัสดุระบุรายละเอียดไม่ถู กต้อง เช่น ตรวจรับพัสดุรายละเอียดตามใบ
เสนอราคาที่แนบ
- สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเลขที่ สวย. ๗/๒๕๕๕ ลว. ๒๑ ธ.ค.๕๔ ระหว่าง
สวย. โดย นายสุจินต์ แม้นเหมือน (ผู้เช่า) กับ บจก.ฟูจิซีร็อค (ประเทศไทย) ผู้ให้เช่า ปรากฏว่านายสุจินต์
แม้นเหมือน และคู่สัญญา ลงนามเป็นผู้รับจ้างทั้ง ๒ ฝ่าย
- สั ญญาเลขที่ สวย. ๑๙/๒๕๕๕ ลว. ๓ พ.ค.๕๕ จัดซื้อจัดจ้างระบบรักษาความ
ปลอดภัย จากบจก.ครีเอเตอร์ ดีไซน์ ซิสเต็มส์ วงเงิน ๑,๖๙๐,๐๐๐.-บาท ติดตั้ง ๔ หน่วยงาน คือ ศวย.
ฉะเชิงเทรา, สตย.สงขลา, สตย.สุราษฏร์ธานี และศวป.กระบี่ แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับแต่ละ
คณะเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทาใบตรวจรับงานจ้างฉบับเดียวกัน ให้คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างของทุกหน่วยลงนามร่วมกันแต่หมายเหตุระบุวันที่ตรวจรับตามจริงของแต่ละหน่วยงาน
- ใบสั่งจ้างเลขที่ สวย. ๒๘๖/๒๕๕๕ ลว. ๑๗ ส.ค.๕๕ จ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับการ
พัฒนายางพาราไทย จากนายสุชาติ ชื่นประดิษฐ์ ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ได้เรียกเก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากสวย. เกินสิทธิ์เป็นเงิน ๖,๓๐๐.- บาท
- ใบสั่งจ้างเลขที่ สวย. ๒๘๕/๒๕๕๕ ลว. ๑๗ ส.ค.๕๕ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง
จาก บจก.โอ เอ อิ น เตอร์ เ ทรด วงเงิ น ๘๙,๘๘๐.- บาท พบว่ าครุ ภั ณฑ์ ดั ง กล่ า วได้ ม าจากเงิน นอก
งบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ และพ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งค่าซ่อมแซมมีมูลค่าสูงใกล้เคียงกับการจัดซื้อใหม่
ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากไม่คุ้มค่า
๕.๓ ทะเบียนคุมที่จัดทาและการบันทึก
- ทะเบี ยนคุมใบสั่งซื้อ/สั่ งจ้าง บันทึกแยกคนละเล่ม มีการเรียงลาดับเลขที่ใบสั่ ง
แยกประเภทใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างชัดเจน
- จัดทาทะเบียนคุมสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บันทึกเรียงลาดับเลขที่ตาม
สัญญา แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
- ทะเบี ย นคุ ม หลั ก ฐานขอเบิ ก มี ก ารบั น ทึ ก รายการ แต่ ไ ม่ เ ป็ น ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
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๒. การควบคุมทรัพย์สินและการจาหน่าย
๑. ระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
๑.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในด้านทรัพย์สิน จึงไม่ได้นาระบบควบคุมภายในที่กรมฯ กาหนดไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และให้มี
ประสิทธิผลเพียงพอ
๑.๒ หน่วยงานมีการควบคุมเกี่ยวกับการใช้พัสดุและการเก็บรักษาทรัพย์สินของราชการ
รวมถึงการอนุญาตใช้รถราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่
ไม่ได้กาหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์การควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สิน การซ่ อ มแซม การบารุ ง รั ก ษา
และการจาหน่ายทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
๑.๓ ไม่ได้จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การควบคุมและการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของราชการไว้อย่างชัดเจน
๑.๔ ไม่ได้จัดทาแผนการซ่อมแซม และบารุงรักษาทรัพย์สินแต่ละประเภทที่อยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยงาน โดยเมื่อทรัพย์สินชารุดใช้งานไม่ได้ จึงทาบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมให้ใช้งานได้
รวมถึง มีการรายงานพัส ดุที่ห มดความจาเป็น หรือหากใช้ต่ อไปจะสิ้ นเปลื องค่าใช้ จ่ายมากก็ใ ห้ มีการ
จาหน่าย
๒. การควบคุมพัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
๒.๑ พัสดุ
๒.๑.๑ มีหลายหน่วยงานที่จัดให้มีหน่วยพัสดุ ภายในหลายแห่ง โดยไม่ได้แต่งตั้ง
ข้าราชการเป็น หัว หน้าหน่ วยพัส ดุ และไม่ได้แบ่งแยกหน้าที่ผู้ควบคุม พัส ดุออกจากผู้บันทึกบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมพัสดุ ให้บุคคลเดียวกันทาหน้าที่ทั้งควบคุมพัสดุและบันทึกบัญชี
๒.๑.๒ หน่วยงานส่วนใหญ่มีการจัดทาบัญชีวัสดุแยกเป็นแต่ละประเภท และชนิด
ของวัสดุตามแบบที่ กวพ. กาหนด แต่มีบางหน่วยงานที่ไม่ได้จัดให้มีการควบคุมพัสดุหรือจัดทาไม่ถูกต้อง
๒.๑.๓ การรับ – จ่ายพัสดุ มีหลักฐานการรับเข้าบัญชี และหลั กฐานการจ่ายตามใบ
เบิกวัสดุ แต่มีบางหน่วยงานหลักฐานไม่ครบถ้วนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ หรือไม่มีใบเบิกวัสดุเป็นหลักฐาน
ประกอบ
๒.๑.๔ ใบเบิกวัสดุบันทึกรายละเอียดข้อมูลมีสาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น ผู้มีอานาจ
สั่งจ่ายพัสดุไม่ลงนามอนุมัติ ไม่ลงลายมือชื่อผู้เบิก/ผู้รับของ ไม่ระบุเลขที่ใบเบิก ฯลฯ และมีการจ่ายวัสดุไป
ใช้ก่อนจัดทาใบขอเบิก
๒.๑.๕ บัน ทึก บัญ ชีวัส ดุไ ม่ถูก ต้อ ง ไม่ค รบถ้ว น และไม่เ ป็น ปัจ จุบัน เช่น ไม่ไ ด้
บันทึกราคาต่อหน่วยที่จัดซื้อ หรือบันทึกโดยไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่กระทบยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ
ทุกครั้งที่มกี ารจ่าย บางรายการมีบันทึกบัญชีแต่ไม่มีหลักฐานใบเบิกวัสดุ ทาให้บัญชีวัสดุคลาดเคลื่อน
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๒.๑.๖ ณ วันสิ้นงวดบัญชี ( ณ ๓๐ ก.ย. ของปีงบประมาณ ) พบว่ามีบางหน่ว ยงาน
ได้จัดทารายงานวัสดุคงเหลือและตีราคาไม่ถูกต้อง โดยรายงานจานวนหน่วยวัสดุคงเหลือ และตีราคาไม่
ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ หรือไม่ครบถ้วนทุกรายการตามที่มีวัสดุคงเหลืออยู่จริง และบันทึกเป็น
ยอดยกมาในปีงบประมาณถัดไปไม่ครบถ้วนทุกรายการ หรือไม่ได้บันทึกเป็นยอดยกมาในปีงบประมาณ
ถัดไป
๒.๒ ทรัพย์สิน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และรถราชการ)
๒.๒.๑ ไม่ได้บั นทึกทะเบี ยนคุมทรัพย์สิ นเป็นลั กษณะฐานข้ อมูล ทรัพย์สิ น ของ
หน่วยงาน โดยจัดพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินส่งกองคลังทุกปี บางหน่วยงานให้แต่ละกลุ่มงานแยกกันจัดทา
ทะเบียนคุมทรัพย์สินเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มฯ
๒.๒.๒ จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินตามที่ปรากฏข้อมูล สินทรัพย์ รายตัว ในระบบ
GFMIS ไม่ครบถ้วนทุกรายการ และส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกเลขรหัสสินทรัพย์รายตัวที่ระบบกาหนดให้
ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๒.๒.๓ ทะเบียนคุมทรัพย์สินบันทึกข้อมูลที่มีสาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น วันเดือนปี
ที่ได้มา มูลค่าที่ได้มาหรือบันทึกมูลค่าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราค่าเสื่อม อายุใช้งาน ไม่ระบุเลขรหัส
สินทรัพย์ หรือมีบางรายการบันทึกเลขรหัสสินทรัพย์ซ้า ฯลฯ
๒.๒.๔ มี สิ น ทรั พย์ ป ระเภทครุ ภั ณ ฑ์ที่ เ ข้ าหลั ก เกณฑ์ การตี ราคาทรั พ ย์ สิ น หลาย
รายการ ได้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยระบุเลขรหัสสินทรัพย์ตามที่ระบบกาหนดให้ เป็นของหน่วยงาน
แต่ไม่ปรากฏข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ของหน่วยงาน
๒.๒.๕ มีสินทรัพย์บางรายการที่มีจานวนหน่วยมากกว่า ๑ หน่วย/รายการ แต่ระบบ
กาหนดเลขรหัสสินทรัพย์เป็นเลขรหัสเดียวทุกหน่วยของสินทรัพย์ ตามที่ปรากฏข้อมูลในระบบ GFMIS
เช่น อาคารต้นแบบผลิตปุ๋ย ๔ แห่ง กาหนดเลขรหัสสินทรัพย์เป็น ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๕๗๑ รหัสเดียว เป็นต้น
๒.๒.๖ มีทรัพย์สินที่จัดซื้อจากเงินนอกงบประมาณ แต่ได้บันทึก รายการข้อมูล
สินทรัพย์เข้าในระบบ GFMIS ได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดซื้อจากเงินงบพิเศษค้นคว้ายาง ๕ %
๒.๒.๗ การปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง หน่วยงานได้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และบันทึกรายการข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ทาการปรับปรุง ไม่พบข้อมูล
สินทรัพย์หลักในระบบ GFMIS เช่น การปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ที่ตั้งส านั กงานของ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร) มีการบันทึกข้อมูลปรับปรุงในระบบ
GFMIS แต่ไม่พบตัวอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สานักงานอธิบดี) ที่ปรากฏ
รายการข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
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๒.๒.๘ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๗๙ รายการ ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS
ระบุเลขรหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๙๑๒ เป็นศูนย์ต้นทุนของกรมฯ วันที่ได้มา ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ มูลค่าที่
ได้มา ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏว่า กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษ สังกัด กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร ได้ บั น ทึ ก ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจ านวน ๒๙ รายการ เป็ น เงิ น
๒๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยระบุเลขรหัสสินทรัพย์เป็น ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๙๑๒ รหัสเดียวทุกรายการ แต่
ส่วนที่ขาดหายไปไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
๒.๒.๙ บันทึกค่าเสื่อมราคาประจาปีและค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่อยู่ในระบบ
GFMIS ตามที่กลุ่มพัสดุ กองคลังแจ้ง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ
๒.๒.๑๐ ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ได้บันทึกประวัติการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินรายการนั้นๆ หรือบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมด้านหลังทะเบียนคุมฯ โดยแยกแฟ้มข้อมูลประวัติ
การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินไว้ต่างหาก และมีบางหน่วยงานไม่มีการบันทึกประวั ติการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สิน
๒.๓ รถราชการ
๒.๓.๑ จัดทาบัญชีรถราชการส่วนกลางตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ ครบถ้วน แต่มีบางหน่วยงานไม่ได้บันทึก
รถจักรยานยนต์รวมอยู่ด้วย
๒.๓.๒ หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ตราเครื่องหมายประจากรมวิชาการเกษตร โดยวิธีพ่นด้วย
สีด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง ยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่มีตราเครื่องหมายประจากรมวิชาการเกษตรติดไว้
และรถยนต์บางคันตราเครื่องหมายลบเลือนมองเห็นไม่ชัดเจน
๒.๓.๓ มีการจัดทาใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ ครบถ้วนแต่มีบางครั้งที่มีการนารถออก
นอกที่ตั้งสานักงานโดยไม่ได้จัดทาใบขออนุญาตใช้รถ และไม่ได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งกรณีเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัดไม่ได้จัดทาใบขออนุญาตใช้รถ
๒.๓.๔ สมุดบันทึกการใช้รถจัดทาตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่มีบางหน่วยงานบันทึกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่ระบุเวลาและเลขไมล์เมื่อออกเดินทาง และกลับถึงสานักงาน บันทึกสถานที่ไปกับใบขอ
อนุญาตใช้รถไม่ตรงกัน ไม่ได้ระบุชื่อผู้ขอใช้รถ ไม่ได้บันทึกจานวนน้ามันทุกครั้งที่เติม
๒.๓.๕ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดการซ่ อ มบ ารุ ง ถู ก ต้ อ งตามแบบ ๖ ท้ า ยระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม เป็ นส่ ว นใหญ่ แต่บั น ทึก ข้อ มู ล
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่บันทึกเลขระยะกิโลเมตรเมื่อเข้าซ่อม และบางหน่วยงานบันทึกรายละเอียดการซ่อม
บารุงไว้ด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินเท่านั้น
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๒.๓.๖ ไม่ได้จัดทาหรือมี ก ารจั ด ทาเกณฑ์ ก ารใช้ สิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง ของรถยนต์ แต่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง มีหลายหน่วยงานจัดทาเป็นสรุปจานวนน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ประจาเดือนแต่ละคัน
๓. การจาหน่าย
๓.๑ ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี แต่มีบางหน่วยงานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กาหนด พร้อมจัดพิมพ์หรือถ่ายสาเนาทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกรายการ ส่งให้กองคลังด้วยเป็นประจาทุกปี
๓.๒ มีบางหน่วยงานได้รับอนุมัติให้จาหน่ายครุภัณฑ์ชารุด และได้บันทึกการตัดจาหน่าย
ออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการตัดจาหน่ายทางบัญชี ทาให้ยังปรากฏรายการข้อมูล
สินทรัพย์รายตัวที่จาหน่ายแล้วในระบบ GFMIS
๓. การตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินกับระบบ GFMIS
จากการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS (ระบบบัญชี) รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวที่มี
รหัสสินทรัพย์ในระบบ (ระบบสินทรัพย์) และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน มีข้อตรวจพบ ดังนี้
๑. บัญชีสิน ทรัพย์แต่ล ะประเภทที่ปรากฏตามงบทดลองในระบบ GFMIS (ระบบบัญชี) ณ
๓๐ ก.ย.๕๗ ตรงกับรายละเอียดสินทรัพย์รายตัวในระบบ (ระบบสินทรัพย์ถาวร) ยกเว้น
 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสานักงาน งบทดลองแสดงมูลค่า ๒๒๙,๖๙๑,๓๙๗.๑๙ บาท
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวมีมูลค่า ๒๒๙,๖๙๑,๓๙๗.๑๕ บาท ผลต่าง ๐.๐๔ บาท
 บั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ งบทดลองแสดงมู ล ค่ า ๙๓๕,๑๘๒,๐๒๓.๓๙ บาท
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวมีมูลค่า ๙๓๕,๑๘๒,๐๒๓.๔๐ บาท ผลต่าง (๐.๐๑) บาท
 บั ญ ชี ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า ส ะ ส ม ค รุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ง บ ท ด ล อ ง แ ส ด ง มู ล ค่ า
๗๘๓,๐๐๓,๘๙๒.๖๓ บาท รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวมีมูลค่า ๗๘๓,๐๐๓,๘๙๒.๖๒ บาท ผลต่าง ๐.๐๑ บาท
ผลต่ า งดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการบั น ทึ ก รายการในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่ เ ป็ น
ข้อผิดพลาดตั้งแต่ยกยอดข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
๒. สินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร) บันทึก ผิดประเภทสิ นทรัพย์ตาม
ความหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ในผังบัญชี Version 2551 อาทิเช่น
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นอาคารสานักงานแต่บันทึกเป็นอาคารสานักงาน เช่น เรือน
เพาะชาและรายการปรับปรุง โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ เรือนปลูกพืชทดลอง อาคารโรงสีข้าว เรือนกระจก
ป้อมยาม โรงเก็บพัสดุ/โกดัง โรงอาหาร โรงเลี้ยง โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี โรงเก็บเมล็ดพันธุ์สาเร็จรูป
(เคลื่อนย้ายได้) ฯลฯ
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 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นแต่บันทึกเป็นอาคารเพื่อประโยชน์
อื่น เช่น รั้วลวดตาข่าย ลวดหนาม ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถังน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนป้องกันดิน
ทะลาย ลานตากเมล็ดพันธุ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา บ่อบาดาล ลานจอดรถ ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
บ่อพักน้าเสีย ป้าย ฯลฯ
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น สิ่งปลูกสร้างแต่บันทึกเป็นสิ่งปลูกสร้าง เช่น หม้อแปลง
ไฟฟ้าถาวร จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคารที่ทาการ ปรับปรุงห้องทางานในอาคาร ระบบระบายน้า
ถมดินและปรับพื้นที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์สานักงาน แต่บันทึกเป็นครุภัณฑ์สานักงาน เช่น
ตู้เก็บตัวอย่างพืชและสัตว์/ตู้พรรณไม้ ตู้เก็บ สารเคมีและเครื่องแก้ว ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น กล้องถ่ายภาพ
ถังเก็บน้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ลิฟต์โดยสาร ระบบทาความเย็น และความชื้น
โรงเพาะเห็ด ฯลฯ
 สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า แต่ บั น ทึ ก เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า เช่ น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร โทรทัศน์ ฯลฯ
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น ครุภัณฑ์การเกษตรแต่บันทึกเป็นครุภัณฑ์การเกษตร เช่น
ถังเก็บน้าสแตนเลส เครื่องนวดแป้ง เครื่องหาความละเอียดแป้ง
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์โรงงานแต่บันทึกเป็นครุภัณฑ์โรงงาน เช่น เครื่อง
ชงกาแฟ
 สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ไ ด้มี ลั กษณะเป็น ครุภั ณ ฑ์ก่ อ สร้ างแต่บั น ทึก เป็ น ครุ ภั ณฑ์ ก่อ สร้า ง เช่ น
ปรับปรุงโรงเรือน ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่บันทึกเป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เช่น กล้องดิจิตอล เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่บันทึกเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เช่น ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ดาวเที ยม โปรแกรม
ประมวลผลระยะไกล จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซด์กรม ระบบเชื่อมโยง National Single Window ระบบ
ควบคุมจัดเก็บเมล็ดพันธ์อัตโนมัติ และระบบงานต่างๆ ฯลฯ
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น ครุภัณฑ์อื่นแต่บันทึกเป็นครุภัณฑ์อื่น ได้แก่ งานปรับปรุง
โปรแกรมประยุกต์ด้านงานบริหาร
๓. ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร) สินทรัพย์ประเภทเดียวกันแต่
บันทึกเป็นสินทรัพย์ตา่ งประเภทกัน อาทิเช่น
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๗๔






อาคารฝึกอบรม บันทึกเป็นอาคารสานักงาน หรืออาคารเพื่อประโยชน์อื่น
เรือนเพาะชา โรงเรือนปลูกพืช บันทึกเป็นอาคารสานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
รั้วลวดตาข่าย ลวดหนาม บันทึกเป็นอาคารเพื่อประโยชน์อื่น หรือสิ่งปลูกสร้าง
หม้อแปลงไฟฟ้า บันทึกเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้า
เครื่ อ งปรั บ อากาศ บั น ทึ ก เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า หรื อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน หรื อ ครุ ภั ณ ฑ์

วิทยาศาสตร์
 เครื่ องคอมพิว เตอร์ และเครื่องพิ มพ์คอมพิว เตอร์ บันทึกเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน หรือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ไมโครโฟน บันทึกเป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้า หรือครุภัณฑ์โฆษณา
 ระบบ/โปรแกรมคอมฯ บันทึกเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์อื่นๆ
๔. ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประเภทอาคารประโยชน์อื่นหลายรายการบั นทึก
คาอธิบายของสินทรัพย์ไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน เช่นบันทึกว่า ปรับปรุง/ต่อเติม จึงไม่สามารถทราบได้ว่าเป็น
การปรั บ ปรุ ง หรื อต่ อ เติ ม สิ น ทรั พ ย์ ร ายการใด ซึ่ งต้ อ งบัน ทึ กตามประเภทของสิ น ทรั พ ย์ นั้น ด้ ว ย ตาม
ความหมายของสินทรัพย์ประเภทอาคารทั้งหลายที่กาหนดไว้ในผังบัญชีให้รวมถึ งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของอาคาร หรือดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้นกว่าเดิม
๕. สิ น ทรั พ ย์ ร ายตั ว ในระบบ GFMIS ที่ บั น ทึ ก รหั ส ศู น ย์ ต้ น ทุ น เป็ น กรมวิ ช าการเกษตร
(0700900000) ซึ่งจัดซื้อในนามกรมวิชาการเกษตร หรือจัดซื้อในขณะที่หน่วยงานยังไม่มีรหัส ศูนย์
ต้นทุนในขณะนั้น (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน) พบข้อผิดพลาด ดังนี้
 รายตัวในระบบ GFMIS ยังไม่ได้ตัดโอนให้หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ แต่หน่วยงาน
เจ้าของสินทรัพย์บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานแล้ว
 หลายรายการไม่ปรากฏว่าสินทรัพย์เป็นของหน่วยงานใดที่เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากไม่
มีการบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานใด อาทิเช่น
๑) สิ ่ง ปลูก สร้า งพืช สว นโ ลก ๒ รายการ จ านวนเงิ น ๘,๗๙๕,๘๙๐.-บาท และ
๙๙๓,๕๒๒,๕๒๒.๑๘ บาท
๒) ครุภัณฑ์พืชสวนโลก จานวนเงิน ๑๔๑,๒๙๘,๔๖๕.๘๔ บาท
๓) ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ จานวนเงิน ๓๕,๙๕๘,๗๔๑.-บาท
๔) พื้นที่แปลง ๓๖ ปีกรมวิชาการเกษตร จานวนเงิน ๗,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
๕) อาคารที่จอดรถ จานวนเงิน ๗,๔๓๗,๐๐๐.-บาท

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๗๕
๖) รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง โตโยต้า จานวน ๘ คัน (รหัสสินทรัพย์
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๐๑๐ – ๑๔ และ รหั ส สิ น ทรั พ ย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๐๑๖ – ๑๘ ) ราคาคั น ละ
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๖. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/สรุปรายการตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน บันทึกการจาหน่ายหรือ
ตัดโอนให้หน่วยงานอื่น หรือไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ว แต่ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ยัง
ปรากฏรายการอยู่ (มีการบันทึกตัดจาหน่ายหรือตัดโอนทางทะเบียนคุมฯ แต่ไม่ได้บันทึกตัดออกทางบัญชี)
อาทิเช่น
๑) กองคลัง
- รหัสสินทรัพย์ 100000000622 เครื่องปรับอากาศ จานวนเงิน 40,000.-บาท
- รหั ส สิ น ทรั พย์ 100000000626 เครื่ องโทรสาร จานวนเงิน 30,000.-บาท
หน่วยงานบันทึกว่าได้จาหน่ายตามบันทึกที่ กษ 0903.06/313 ลงวันที่ 12 ก.ย.54
๒) กองการเจ้าหน้าที่
- รหัสสินทรัพย์ 100000003546 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวนเงิน 8,550.-บาท
- รหั ส สิ น ทรั พย์ 100000000611 – 12 เครื่อ งพิมพ์คอมพิว เตอร์ จานวนเงิ น
31,773.65 บาท และ 31,993.-บาทตามลาดับ
- รหั ส สิ น ทรั พ ย์ 100000002520 เครื่ อ งถ่ า ยถอดสั ญ ญาณภาพ จ านวนเงิ น
168,566.-บาท
- รหัสสินทรัพย์ 100000006188 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวนเงิน 15,000.-บาท
หน่วยงานบันทึกว่าขายทอดตลาดตามประกาศกรมฯ ที่ 6/57 ลงวันที่ 9 ก.ค.57 (58 รายการ)
๓) สานักงานเลขานุการกรม
- รหัสสินทรัพย์ 100000000619 รถยนต์นั่งเก๋ง จานวนเงิน 2,400,000.-บาท
(แต่ปรากฏข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินของ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม บันทึกว่ารับโอนจากสานักงาน
เลขานุ ก ารกรมที่ กษ 0901/670 ลงวั น ที่ 9 มี . ค.54 ทะเบี ย น วต 9993 กทม. จ านวนเงิ น
800,000.-บาท และข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินของ สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ บันทึกว่ารับ
โอนจากสานักงานเลขานุการกรม ที่ กษ 0901/670 ลงวันที่ 9 มี.ค.54 ทะเบียน วต 9996 กทม.)
๔) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
- รหัสสินทรัพย์ 100000000832 เครื่องสูบน้า จานวนเงิน 194,500.-บาท (ใน
ทะเบีย นคุมทรัพย์สิ นของหน่วยงานบั นทึก 2 เครื่องๆ ละ 97,250.-บาท และบันทึกว่าได้ตัดโอนให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง 1 เครื่อง ตามหนังสือที่ กษ 0917.3/1211 ลงวันที่ 26 พ.ย.52)
- รหั ส สิ น ทรั พย์ 10000000874 เครื่องพิมพ์ คอมพิว เตอร์ (Laser) จ านวนเงิ น
36,380.-บาท บันทึกจาหน่ายตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 5383 เลขที่ 269130 ลงวันที่ 6 ก.ย.56
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๗๖
๗. ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ได้มีการตัดโอนทางบัญชีออกจากรหัสศูนย์ต้นทุน
ของหน่วยงานจัดหาแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกการตัดโอนทางทะเบียนคุมทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่นซึ่งยัง
ปรากฏรายการอยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานจัดหา (เดิม) อาทิเช่น
๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๗๘๕๒ – ๕๖ คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
- รหั ส สิ น ทรั พ ย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๑๑ – ๓๗, ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๓๙ – ๔๒,
๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๔๔ – ๖๐ คอมพิวเตอร์สานักงานยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton ราคาเครื่องละ ๑๔,๒๓๑.-บาท
- รหั ส สิ น ทรั พ ย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๖๑ – ๗๒ , ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๗๔ – ๘๕
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ Acer ราคาเครื่องละ ๓๐,๘๖๕.๘๐ บาท
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๘๖, ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๗๙๒ – ๙๕ เครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิด LED สีแบบ Network ราคาเครื่องละ ๑๘,๙๙๒.๕๐ บาท
- ร หั ส สิ น ท รั พ ย์ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๗ ๙ ๖ – ๘ ๐ ๙ , ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๘ ๑ ๑ ,
๑๐๐๐๐๐๐๐๙๘๑๓, ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๘๑๕ – ๒๒, ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๘๒๔ – ๓๕ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ขาวดา/ชนิด LED ขาวดา ราคาเครื่องละ ๑๒,๙๔๗.-บาท
๒) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๒๐๔ – ๕ อุปกรณ์ชุดฟันบดตัวอย่างแบบ ๖ ซี่ ราคา
ชุดละ ๘๓,๔๖๐.-บาท
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๒๐๖ อุปกรณ์ชุดฟันบดตัวอย่าง จานวนเงิน ๘๒,๙๒๕.-บาท
๓) สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๗๙๖ เครื่องประมวลผลระดับสูง จานวนเงิน ๓๐,๔๓๓.-บาท
๔) สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๘๙๙ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ IBM จานวน
เงิน ๓๔,๒๔๐.-บาท
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๗๒๘๖ รถบรรทุก ทะเบียน ฆอ – ๘๐๒ จานวนเงิน
๗๗๖,๐๐๐.-บาท
๕) สถาบันวิจัยพืชสวน
- รหั ส สิ น ทรั พ ย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๔๒๙ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด ๖ ตั น ๖ ล้ อ
ทะเบียน ๙๘ – ๘๑๔๑ กทม. จานวนเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.-บาท
- รหั ส สิ น ทรั พ ย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๙๘๗๙ รถขุ ด ไฮโดรลิ ค ตี น ตะขาบ ยี่ ห้ อ คู โ บต้ า
จานวนเงิน ๙๘๙,๙๙๙.๙๙ บาท
๖) สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
- รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๗๒๘๕ รถยนต์บรรทุกทะเบียน ฆอ ๗๙๑ จานวน
เงิน ๗๐๙,๔๐๐.-บาท

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๗๗
๘. ทรัพย์สินหลายรายการที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องคานวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชี โดยเฉพาะ
รายการประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกรมบัญชีกลางกาหนดให้บันทึกบัญชีทุกรายการ แต่ไม่ มีการบันทึก
ข้อมูลทรัพย์สินเข้าระบบบัญชี GFMIS อาทิเช่น อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
(สานักงานเลขานุการกรม) อาคารศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
(กองวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วและแปรรู ป ผลิ ต ผลเกษตร) อาคารหอพั ก สะเดา
(สานักงานเลขานุการกรม) เป็นต้น และบางรายการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน เช่น
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินทะลาย (สานักคุ้มครองพันธุ์พืช) บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๓ งวด
(๒๑๐,๖๐๐ + ๒๑๐,๖๐๐ + ๒๘๐,๘๐๐) แต่บันทึกรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMIS ๒ งวด โดยใช้
รหั ส สิ น ทรั พ ย์ ๑๐๐ ๐๐ ๐๐๐ ๒๑ ๐๘ จ า นว น เงิ น ๒ ๑๐ , ๖๐ ๐. -บาท แ ละร หั ส สิ น ท รั พ ย์
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๐๙ จานวนเงิน ๒๘๐,๘๐๐.-บาท
๙. การกาหนดรหัสสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS บางรายการไม่ได้กาหนดรหัสเป็นแต่ละตัว
แต่กาหนดรวมหลายตัวต่อหนึ่งรหัสสินทรัพย์ เช่ น รหัสสินทรัพย์ ๑๐๐๐๐๐๐๑๑๓๔๑ เครื่องชั่งทศนิยม
๔ ตาแหน่ง (สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ) จานวนเงิน ๑๒๔,๘๖๙.-บาท ซึ่งในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
บันทึกเป็น ๒ เครื่องๆ ละ ๖๒,๔๓๕.-บาท เป็นต้น
๑๐. จากการสอบทานทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานที่จัดส่งให้กลุ่มพัสดุ กองคลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน (เฉพาะทรัพย์สินรายตัวที่มี
ข้อมูลในระบบ) หลายรายการบันทึกไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ดังนี้
 ไม่ได้บันทึกมูลค่าการได้มา วันเดือนปีที่ได้มา จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินทรัพย์
รายตัวในระบบหรือไม่
 บันทึกมูลค่าการได้มาของสินทรัพย์รายตัวไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับสินทรัพย์รายตัวในระบบ
หรือบันทึกโดยไม่รวมยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือบันทึกโดยราคาที่ได้มารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว หรือไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือบันทึกราคาโดยใช้ราคารวมของการจัดซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด
 ไม่ได้ระบุรหัสสินทรัพย์รายตัวที่ระบบกาหนดให้ หรือมีการระบุแต่ไม่ตรงกับข้อมูลรายตัว
ในระบบ ซึ่งกรณีได้รับสินทรัพย์แบบชนิดเดียวกัน ราคาเดียวกัน มาพร้อมกันหลายชิ้น ทาให้ไม่ทราบว่า
สินทรัพย์ชิ้นใดอยู่ที่กลุ่มงานใด
 ไม่ได้บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ หรือ มีการบันทึกแต่ไม่ตรงกับข้อมูลค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS
 จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วนทุกรายการตามที่ปรากฏข้อมูลสินทรัพย์รายตัว
ในระบบ GFMIS
 สินทรัพย์ อัน เดียวกัน บางรายการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินทั้งสองแห่ง เช่น ที่ฝ่าย
บริหารทั่วไป และที่กลุ่มงานวิจัย ซึ่งบางรายการข้อมูลทั้งสองแห่งไม่ตรงกัน
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๔. สำเหตุ
จากผลการสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีข้อตรวจพบซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน จึงไม่ได้นา
ระบบควบคุมภายในที่กรมฯ กาหนดไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
๒. เจ้า หน้า ที่ข าดความเข้า ใจและไม่ใ ห้ค วามสาคัญ เกี่ย วกับ การจัด ทาผัง ขั้น ตอนการ
ปฏิบั ติงาน (Work Flow) การควบคุมและการเก็บรักษาทรัพย์สินเท่าที่ควร
๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า – ออกบ่อย และไม่มีการส่งมอบงานใน
หน้าที่ราชการจึงทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลสูญหายและไม่ถูกต้อง
๔. เจ้ าหน้ าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ ความส าคั ญ เกี่ย วกับการปฏิ บัติงานการ
ควบคุมพัสดุ และการเก็บรักษาทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้แต่งตั้งข้าราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ
๕. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายการบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ เนื่องจากการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่จริงตามทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ได้บันทึกรายการในระบบ
GFMIS
๖. เจ้ าหน้ าที่ ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์ การตี ราคาทรั พย์ สิ น ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๗. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ และไม่ให้ความสาคัญกับการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี เนื่องจากรายงานล่าช้า และระเบียบฯพัสดุ ไม่ได้กาหนดรูปแบบการรายงานให้ถือปฏิบัติ
๘. ผู้ควบคุมกากับดูแลขาดการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสม่าเสมอ
๕. ผลกระทบ
สืบเนื่องจากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้
๑. การที่หน่วยงานไม่ได้กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมแซม
บารุงรักษาและการจาหน่ายทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ชัดเจน อาจมีผลทาให้ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับความเสียหายจากการใช้หรือการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ
๒. การไม่ได้จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การควบคุมและการเก็บรักษา
ทรัพย์สิน อาจทาให้ทรัพย์สินสูญหายหรือมีผู้นาไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน
๓. การที่หน่วยงานไม่มีการควบคุมพัสดุหรือบันทึกบัญชีวัสดุไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
อาจทาให้พัสดุสูญหาย รั่วไหล หรือมีผู้นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงข้อมูลบัญชีวัสดุและการรายงาน
วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ไม่ถูกต้องอาจทาให้รายงานการเงินของกรมวิชาการเกษตร ขาดความน่าเชื่อถือ
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๔. รายงานทรัพ ย์ส ิน ที่เ ข้า หลัก เกณฑ์ก ารตีร าคาสิน ทรัพ ย์ บัน ทึก ข้อ มูล สิน ทรัพ ย์ใ น
ระบบ GFMIS ไม่ครบถ้ว น หรือบัน ทึกครบถ้ว นในระบบ GFMIS แต่ไม่ถูกต้อง อาจทาให้ทรัพย์ สิน
สูญ หาย และข้อ มูล ทรัพ ย์ส ิน ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ รวมถึ ง รายงานการเงิ น ของกรมวิ ช าการเกษตร
ไม่ถูกต้อง
๕. จากการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านกลุ่มพัสดุ
กองคลัง เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ พิมพ์หรือถ่ายสาเนาทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกรายการ ส่งให้กองคลัง
ท าให้สิ ้น เปลือ งเวลาและค่า ใช้จ ่า ยโดย ไม่ จ าเป็ น และเป็ น ภาระ เนื่ อ งจากทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
ควรจัดทาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานเพียงชุดเดียว
๖. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสอบทานระบบควบคุมภายในและการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และข้อตรวจพบดังกล่าวข้างต้น เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง ดังนี้
กำรจัดหำพัสดุ
๑. ขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow) ควรกาหนดให้มีขั้นตอนการสารวจ
ความต้องการพัสดุ ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดหาก่อนขั้นตอนการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ รวมทั้งให้จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (Work Flow) ของแต่ละวิธีการจัดหา
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
๒. การบริ หารพั ส ดุควรมีการกาหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างจากผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้รับจ้างที่มีอาชีพนั้นๆ โดยตรงรวมถึงวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
๓. การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ให้ระบุเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจัดซื้ อจัดจ้างให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้รวมถึงการซ่อมแซมทรัพย์สินให้ระบุเลขรหัสครุภัณฑ์
หรือเลขรหัสสินทรัพย์ที่ระบบกาหนดให้ด้วยทุกครั้ง
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบในการจัดหา ควรจัดทาทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งประเภท/
ชนิด/ราคาของพัสดุเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบการจัดหาครั้งต่อๆ ไป
๕. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างควรสาเนาแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อใช้เปรียบเทียบและ
สอบยันความถูกต้องของรายการพัสดุกับใบส่งของหรือใบส่งงานจ้างทุกครั้ง
๖. การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบควรดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองาน รวมถึงการให้บริการหลังการขายด้วย
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๗. การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ควรกาหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน กรณีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือโยกย้ายไปที่อื่น
๘. การเบิกจ่ายตามใบสาคัญคู่จ่ายที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ ให้กองคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
๙. ให้ทุกหน่วยงานบันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
๑๐. ผู้ เกี่ย วข้ องด้า นพัส ดุค วรถือปฏิบัติต ามจรรยาบรรณของผู้ ปฏิบัติ งานด้ านพัส ดุ พ.ศ.
๒๕๔๓ อย่างเคร่งครัด
การควบคุมทรัพย์สินและการจาหน่าย
1. ทุก หน่ ว ยงานควรน าระบบควบคุม ภายในด้ านทรั พย์ สิ นของกรมวิ ช าการเกษตร ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิผล
๒. ควรกาหนดนโยบายหลั กเกณฑ์ การควบคุม ดูแล เก็บรักษาและซ่ อมบารุงทรัพย์สิ น
เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด รวมถึงรถราชการที่เป็นของหน่วยงาน รวมทั้งที่หน่วยงานให้ยืมหรือนามา
ปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หน่วยนั้นด้วย โดยลาดับตามความสาคัญของทรัพย์สินที่มูลค่าสูง
3. ควรจัด ทาขั้น ตอนการปฏิบัติง าน (Work Flow) การควบคุม และการเก็บ รัก ษา
ทรัพย์สินเป็ น ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
4. ทุกหน่วยงานควรจัดให้มีหน่วยพัสดุเพียงหน่วยเดียว และให้แต่งตั้งข้าราชการเป็น
หัวหน้าหน่วยพัสดุ เพื่อทาหน้าที่ควบคุมและสั่งจ่ายพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 153 วรรคสาม
5. การมอบหมายงาน ควรกาหนดแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ควบคุมพัสดุกับผู้บันทึกบัญชี
ออกจากกัน เพื่อให้มีการสอบยันข้อมูลระหว่างกันตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
6. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ รถราชการ ระเบียบข้อบังคับ มติครม. รวมถึง
หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และหลักการนโยบายการบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. ให้ ทุกหน่วยงาน กาหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน ในการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เป็นลักษณะฐานข้อมูล ถาวรของหน่วยงานเพียงชุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลทรัพย์สินถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สิน และการควบคุมทรัพย์สินของราชการ
8. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน และความมีตัวตนของสินทรัพย์ในหน่วยงานที่
เข้าหลักเกณฑ์การตีราคาสินทรัพย์ หรือบันทึกไม่ถูกต้อง หากมีการจัดซื้อ รับบริจาค รับโอน จาหน่าย
หรื อ ตั ด โอนให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ให้ ส่ ง หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ลุ่ ม พั ส ดุ กองคลั ง เพื่ อ บัน ทึ ก บั ญ ชีใ นระบบ
สินทรัพย์รายตัวให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานและเป็นปัจจุบัน

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๘๑
9. การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบที่ ไ ด้ รั บ แต่ง ตั ้ง ทุ ก หน่ ว ยงาน
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๕๕
โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกรายการ ส่งให้กองคลังด้วยเป็นประจาทุกปี
10. ให้กองคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมทรัพย์สินของกรมวิชาการเกษตร และจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
1๑. ทุกหน่วยงานควรมอบหมายให้มีการกากับดูแลสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างเป็นระบบและสม่าเสมอ เพื่อให้ข้อมูลทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ
การตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินกับระบบ GFMIS
๑. บัญชีสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ปรากฏตามงบทดลองในระบบ GFMIS (ระบบบัญชี) กับ
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS (ระบบสินทรัพย์) จะต้องถูกต้องตรงกัน สาหรับผลต่างที่
ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบ ให้หาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
๒. การจาแนกประเภทสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกาหนดไว้
ในผังบัญชี Version 2551 โดยสินทรัพย์ที่บันทึกผิดประเภท และสินทรัพย์ประเภทเดียวกันแต่บันทึก
ต่างกัน ตามรายงานผลการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ GFMIS (ระบบสินทรัพย์) ให้
ถูกต้องทุกรายการ
๓. การบันทึกคาอธิบายของสินทรัพย์ต้องชัดเจนเพียงพอที่จะใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นได้
และรายการประเภทปรับปรุง/ต่อเติมสินทรัพย์เดิม ต้องบันทึกอยู่ในประเภทเดียวกับสินทรัพย์เดิม ตาม
ความหมายที่กาหนดไว้ในผังบัญชี ซึ่งให้รวมถึงรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง
ต่อเติม ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้นกว่าเดิม
๔. สินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ที่บันทึกรหัสศูนย์ต้นทุนเป็นกรมวิชาการเกษตร ให้
กลุ่ มพั ส ดุ กองคลั ง ตั ดโอนข้อมู ล สิ น ทรัพย์ รายตั ว ในระบบไปให้ ห น่ว ยงานเจ้า ของที่ ครอบครองหรื อ
รับผิดชอบสินทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน และความมี
ตัวตนอยู่จริงของทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกัน
๕. ตามข้อตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบ กลุ่ม พัสดุ กองคลัง ควรประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของที่ครอบครองหรือรับผิดชอบสิน ทรัพย์ โดยส่งรายการทรัพย์สินรายตัวในระบบ GFMIS
(นอกเหนือจากการส่งข้อมูลประจาปี) ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ และรับรองข้อมูลสินทรัพย์ของตนเอง
หากมีการจาหน่ายหรือตัดโอนให้หน่วยงานอื่น หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ต้องส่งหลักฐาน ให้กลุ่มพัสดุ
กองคลัง เพื่อบันทึกการตัดจาหน่ายหรือตัดโอนทางบัญชีในระบบสินทรัพย์รายตัวให้เป็นปัจจุบันต่อไป
และหากหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ยังไม่ได้บันทึกการตัดจาหน่าย หรือตัดโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
จะได้บันทึกทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๘๒
๖. ทรัพย์สินประเภทที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้บันทึกบัญชีทุก
รายการ กองคลัง ต้องสอบยันความถูกต้องโดยส่งข้อมูลรายละเอียดสิ นทรัพย์รายตัวให้แต่ละหน่วยงาน
ตรวจสอบว่ามีครบถ้วนตรงตามรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินอยู่จริงในหน่วยงานหรือไม่
แล้วแจ้งบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกัน
๗. การกาหนดรหัสสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ควรกาหนดเป็นแต่ละตัวตามจานวน
หน่วยนับ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล และการตัดจาหน่ายหรือตัดโอนสินทรัพย์ในทางบัญชี
๘. ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลทรัพย์สินให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้
เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม การสืบค้นทรัพย์สิน หรือการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี

การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๘๓

บทที่ ๕
บทสรุป และข้อเสนอแนะแนวทำงที่มีประสิทธิภำพ
ปัจจุบันงานด้านพัสดุมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ และวิ ธี ด าเนิ น งานของผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
คุณภาพพัสดุ และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดาเนินงานการบริหารงานพัส ดุภาครัฐ จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดปัญหาต่างๆ และนามาซึ่งประโยชน์สูงสุด
แก่การดาเนินการภาครัฐ จึงมีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการบริหารพัสดุภาครัฐในปัจจุบัน การ
บริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น จะต้องอาศัยกลไกในการบริหารที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร หน่วยงานกลาง กระบวนการของระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีจิตสานึกที่ดี ในการปฏิบัติตาม
บทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การบริหารพัสดุซึ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลให้ความสาคัญกับการนาพัสดุไปใช้
ให้คุ้มค่าเป็นประโยชน์มากที่สุดตามความต้องการใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องนี้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Government)
งานบริหารการพัสดุของกรมวิชาการเกษตร ให้สามารถดาเนินการได้ตามวงจรการบริหาร
พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้

ภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ตำมวัฏจักรชีวิตของสินทรัพย์
ในการจะเริ่มต้นการบริหารสินทรัพย์นั้น เราจะเริ่มต้นจากการจัดทาข้อมูลสินทรัพย์ของ
หน่วยงานโดยการเก็บข้อมูลในปัจจุบันว่า หน่วยงานของเราในขณะนี้มีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้าง ทั้งที่ใช้งาน
ได้อยู่และไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งจะนาข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่นั้น มาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรัพย์ อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความสูญเสีย จะส่งผลดีต่อ
องค์กรในระยะยาว ซึ่งการบริหารสินทรัพย์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน

๘๔
๑. กำรวำงแผนกำหนดควำมต้องกำรสินทรัพย์
การวางแผนเป็นรากฐานที่สาคัญของการสร้างความสาเร็จในการบริหาร ความสาเร็จ
ขององค์กรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้แผน (PLAN) เป็นเข็มทิศ หรือแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการ ดังนั้น การวางแผนกาหนดความต้องการสินทรัพย์กับการดาเนินงานจึงเป็นสิ่งที่จะต้องดาเนิน
การควบคู่กันไป เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานเริ่มต้นจาก
 การกาหนดผลลัพธ์ หรือจุดมุ่งหมายเป็นอันดับแรก
 การกาหนดผลงาน หรือวัตถุประสงค์
 การกาหนดกระบวนการ หรือวิธีการ
 การกาหนดทรัพยากร โดยระบุทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมถึง
งบประมาณในการดาเนินการ
การดาเนินการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) จะเป็นการทางานเพื่อให้ได้ผลงาน
ที่ดีโดยการใช้ทรัพยากรที่ประหยัด และหากต้องการให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จาเป็น
ต้องจัดหา “สินทรัพย์” ที่มีปริมาณ คุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและได้มาในเวลาที่ต้องการใช้ คาว่า
“ประหยัดมากที่สุด” มิได้หมายถึง ใช้สินทรัพย์ให้น้อยที่สุด แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ สินทรัพย์ให้
เต็มศักยภาพของสินทรัพย์นั้นๆ ดังนั้นในการดาเนินการจัดหามาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการดาเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) สินทรัพย์ที่ต้องการนามาใช้งานชนิดนั้นมีอยู่เดิมบ้างหรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร
๒) หากสินทรัพย์นั้นมีอยู่เดิม ต้องพิจารณาดูว่ามีการใช้งานเต็มศักยภาพหรือไม่
๓) สามารถใช้สินทรัพย์ชนิดนั้นร่วมกับแผนงาน โครงการอื่นได้อีกหรือไม่
๔) พิจารณาว่า จานวนสินทรัพย์เหล่านั้น มีความจาเป็นต้องจัดหามาเพิ่มเติมจานวน
เท่าใด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้
การจัดทาแผนความต้องการพัสดุ มีรายละเอียดที่ควรดาเนินการ ดังนี้
๑. หน่วยงานผู้ใช้ต้องมีการสารวจข้อมูลพัสดุ ข้อมูลคุณลักษณะ และความต้องการจริง
ก่อนการจัดทาแผนการความต้องการ
๒. หน่วยงานผู้ใช้ต้องมีการประสานงาน ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ใช้พัสดุและ
หน่วยพัสดุ ในการร่วมกันจัดทาแผน
๑.๓ จัดส่งแผนความต้องการพัสดุให้หน่วยงานพัสดุกลางให้รวดเร็วตามเวลาที่กาหนด
๑.๔ มีการพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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๒. กำรซื้อสินทรัพย์ สร้ำงสินทรัพย์ หรือรับโอนสินทรัพย์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ในการใช้งานสินทรัพย์ และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ได้แก่ ความยั่งยืน เงินลงทุน (Capital Cost)
การออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง การทดสอบการใช้งาน และการรับประกันของผู้จาหน่ายหรือ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่า จะซื้อใหม่หรือสร้างขึ้นเอง หรือรับโอนมาจากหน่วยงาน
อื่นหรือโครงการอื่น โดยคานึงถึงระยะเวลาที่จะใช้ และจานวนชั่วโมงการใช้งานต่อวัน หากเป็นการใช้
งานเพียงครั้งเดียว ก็ควรพิจารณาเช่า หรือยืมมาจากโครงการอื่น หรือหน่วยงานอื่น เป็นต้น แต่หากเป็น
การใช้อย่างเต็มเวลาหรือตลอดเวลา ก็ควรพิจารณาซื้อมาใช้งาน
การดาเนินการจัดหา มีรายละเอียดที่ควรดาเนินการ ดังนี้
๑. ทุกหน่วยงานควรให้ความสาคัญ ในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทันตามกรอบ
เวลาที่กาหนด และหน่วยงานพัสดุควรจัดหาข้อมูลพัสดุ แคตาล็อคสินค้า ไว้สาหรับใช้เป็นทางเลือกใน
การสืบค้นข้อมูล
๒. พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
ปรับทัศนคติที่ดีต่อกัน เพิ่มความยืดหยุ่นในการทางาน และลดข้อขัดแย้ง
๓. ควรมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง มีการจัดหาให้รวดเร็วตามความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
๔. การตรวจรับ พัสดุหรืองานจ้าง ควรจัดตั้งคณะกรรมการกลาง และมีการแจ้งให้
หน่วยงานผู้ใช้ คณะกรรมการตรวจรับ ทราบล่วงหน้า
๓. กำรใช้งำน และกำรบำรุงรักษำสินทรัพย์ การใช้งานเป็นเรื่องของการใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ หรืออาคาร ต่างๆ ส่วนการบารุงรักษาประกอบด้วย การซ่อมบารุงเพื่อป้องกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อยืดอายุการใช้งานและการซ่อมบารุงเพื่อแก้ไข (Reactive Maintenance) ในกรณี
ที่ไม่สามารถใช้งานสินทรัพย์ได้ ซึ่งผู้บริหารควรคานึงถึงความคุ้มค่าในในการใช้งานและการบารุงรักษา
เช่น รถยนต์ยุโรปนอกจากจะมีราคาสูงแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาที่สูงอีกด้วย
การใช้งาน การควบคุม และการบารุงรักษา มีรายละเอียดที่ควรดาเนินการ ดังนี้
๑. ควรกาหนดผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ควบคุมทางทะเบียนและผู้ควบคุมพัสดุ
๒. หน่วยงานผู้ใช้ต้องให้ความสาคัญกับการควบคุมพัสดุ และหากมีการเคลื่อนย้าย
ครุภัณฑ์ไปจากที่เดิม หรือมีการยืม ให้ผู้รับผิดชอบจัดทาหลักฐานไว้ให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อสะดวกใน
การตรวจสอบ
๓. พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ และสร้างจิตสานึกให้มากขึ้นในการใช้พัสดุ
ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด การให้ความใส่ใจในการดูแลรับผิดชอบและการบารุงรักษาร่วมกัน
๔. ทุกหน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการเก็บรักษาพัสดุ และจัดให้มีสถานที่เก็บพัสดุให้
เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย
๕. นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการจัดทา
บัญชี ให้ถูกต้อง เช่น ระบบการควบคุมทรัพย์สิน ระบบการเบิก - จ่ายวัสดุ ฯลฯ
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๔. กำรติดตำมประเมินสภำพ และผลกำรทำงำนของสินทรัพย์ เพื่อหาว่า การทางานของ
สินทรัพย์จะล้มเหลวเมื่อไรและอย่างไร หากใช้งานไม่ได้จะต้องดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้โดยการ
บารุงรักษา การฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ใช้งานได้อีก หรือการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
หรือสินทรัพย์นั้นหมดความจาเป็นอีกต่อไป หรือนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
การประเมินสภาพ และติดตามผลการทางานของสินทรัพย์ มีรายละเอียดที่ควรดาเนินการ
ดังนี้
๑. หน่วยงานผู้ใช้ ควรมีการดูแลตรวจสอบพัสดุหรือสินทรัพย์ อย่างต่อเนื่องและให้อยู่
ในสภาพทีใ่ ช้งานได้อยู่เสมอ
๒. จัดทาแผนให้มีการซ่อมบารุงตามระยะเวลา เพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานและ
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หากปล่อยให้ชารุดมากๆ
๓. ทรัพย์สินใดที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ไม่มีประโยชน์ ควร
ให้มีการสารวจและดาเนินการจาหน่ายจะได้ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บรักษา
๔. ให้มีสถานที่ในการจัดเก็บทรัพย์สินที่ชารุดเพื่อรอจาหน่ายไว้ในที่ปลอดภัย
๕. ทรัพย์สินที่จาหน่ายแล้ว ให้มีการบันทึกการตัดจาหน่ายทั้งทางทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และหรือทางบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
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