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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น และควำมส ำคัญ 

 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าของรัฐหรือเอกชนต้องด าเนินการตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีทั้งระบบ
การบริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนกลาง ดังเช่น การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษา
ชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งการค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ความโปร่งใส ความถูกต้อง การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ตามมาตรา 7 
และมาตรา 8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558) โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการพัสดุ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารภารกิจ ของมหาวิทยาลัย  
 การปฏิบัติงานพัสดุ เป็นปัจจัยหนึ่งทีม่ีความส าคัญในการบริหารงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่คณะ หน่วยงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุได้แก่ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายและระเบียบที่วางหลักเกณฑ์การควบคุมข้ันตอนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและบริการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับใช้งาน ตามความต้องการของคณะและ
หน่วยงาน และในแต่ละสิ้นงบประมาณของทุก ๆ ปีจะต้องมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารพัสดุตามระเบียบการะทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อ 213 หมวด 9 ส่วนที่ 4 การจ าหน่าย การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีคณะ หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือ
รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุที่ไม่ใช่เจ้าหน้าตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด หนึ่งปีที่
ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นปีงวดนั้น การตรวจสอบพัสดุในวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ มีจ านวนพัสดุคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่อย่างใด มีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพ่ือเหตุใด และหน่วยงานต่อไปต้องให้เสนอรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุคงเหลือต่ออธิการหรือผู้แต่งตั้งภายในสามสิบวันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการในการ
ตรวจสอบพัสดุดังกล่าว จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบันพบปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบพัสดุประจ า 
คือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดประสบการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับระเบียบการตรวจสอบพัสดุของบุคลากรค่อนข้างน้อย  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือรับผิดชอบในการ
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ตรวจสอบพัสดุที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงส่งให้ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นล่าช้า จึงจ าเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
 จากความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ และปัญหาอุปสรรคดังกล่าวในฐานะต าแหน่งนักวิ ชาการ
พัสดุ ปฏิบัติการที่รับผิดชอบการก ากับดูแล การบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ รวมถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการด าเนินการโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ส านักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง จึงมีความมุ่งมั่นและมีความสนใจที่จะเขียนคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง    การ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการอ้างอิง
ในการปฏิบัติงานและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 
1.2 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการอ้างอิงในการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีได้  
 2) เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1) ใช้เป็นเอกสารประกอบการอ้างอิงในการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีได้  
 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุสามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแทนกันได้และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
 
1.4.  ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ได้แก่ ขั้นตอน การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุ การ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี การรายงานการตรวจสอบพัสดุปีต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และการ
จ าหน่ายพัสดุ เท่านั้น  

 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
มหำวิทยำลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กอง หมายความว่า กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อธิกำรบดี หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองอธิกำรบดี หมายความว่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้อ ำนวยกำรกอง หมายความว่า ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หัวหน้ำงำน หมายความว่า หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พัสด ุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและ

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการ
ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

กำรควบคุมพัสดุ หมายความว่า เป็นการด าเนินการควบคุมใช้งานพัสดุเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
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แผนงาน โครงการในการใช้พัสดุนั้น รวมทั้งสร้าง
ความเป็นระเบียบและมีการบริหารงานพัสดุ ตาม
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรบริหำรพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นก าหนดหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของรัฐ 

กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี หมายความว่า ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ตั้งวันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน 
จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน ว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญ
ไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในงาน
ต่อไป 

ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึง
วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 

กำรรำยงำนพัสดุประจ ำปี  
 

หมายความว่า พัสดุหลังการจากการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว ว่า
การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  มี พัสดุใดช ารุด เสื่อม
คุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่
จ าเป็นต้องใช้ในงานต่อไป 

กำรจ ำหน่ำยพัสดุ หมายความว่า จากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดที่หมดความจ าเป็น
หรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้
เจ้าหน้าที่ พัสดุ เสนอรายงานต่ออธิการบดี เ พ่ือ
พิจารณาสั่งให้ด าเนินการ 
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บทที่ 2 
โครงสร้ำงองค์กร และบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1) ประวัติกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์หลัก และสมรรถนะหลัก 
 3) โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 4) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

2.1 ประวัติกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประกาศให้แบ่งส่วน
ราชการในส านักงานอธิการบดีเป็นกองต่างๆ ทั้งหมด 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็นแผนกต่างๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) กองกลาง 
2) กองคลัง 
3) กองการเจ้าหน้าที่ 
4) กองแผนงาน 
5) กองบริการการศึกษา 
6) กองบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  

 และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับแต่นั้นเป็น
ต้นมา 
 ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 25 เล่ม 
132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และ
มิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเอง จาก เดิมที่
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น 
ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน 
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วย
ตัวเองได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงาน กับ
หน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 
แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
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120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 
2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง ดังนี้ 

1) งานงบประมาณ 
2) งานพัสดุ 
3) งานการเงิน 
4) งานบัญชี 

 โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การบริหาร
ลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี การ
พัสดุ ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้ าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป้ำประสงค์หลัก และสมรรถนะหลัก 
 1) วิสัยทัศน์ 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 
 2) พันธกิจ 
  - ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษา
วินัยทางการคลังและพัสดุ 
  - สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
  - บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3) ค่านยิมองค์กร 
  บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น าองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็น
เครือข่าย 
 F Friendship ความเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ความรู้ 
 N Network เครือข่าย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม่ 
 C Customers ผู้รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 
 4) วัฒนธรรมองค์กร 

  ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 
 5) เป้าประสงค์หลัก 
  - มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  - การบริการที่เป็นเลิศ 
  - เ ป็ นศู นย์ กล า งการ รวมพลั ง และ พัฒนาของ เครื อข่ า ยการคลั ง และ พัสดุ ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 
  - บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างานและมีความผูกพันต่อองค์กร 
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 6) สมรรถนะหลัก 
  กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซึ่ง
มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริ ยธรรม  และมี การ ใช้ เทคโน โลยี ในการปฏิ บั ติ ง าน  ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และ 
ระบบ e-Ordering 
2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรกองคลัง 
 1) โครงสร้างการบริหารกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณ
รายจ่ายการเงิน การบัญชี รายงานการเงินและการบัญชี การพัสดุ การควบคุมและการจ าหน่าย บริหารสัญญา
และหลักประกัน จัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนย่อยเป็น 4 งาน 
ประกอบด้วย 
  - งานงบประมาณ 
  - งานพัสดุ 
  - งานการเงิน 
  - งานบัญชี 
2.3.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง (ข้อมูลจากหน่วยอ านวยการ กองคลัง เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2562) 

 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

งำนพัสดุ งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนงบประมำณ 
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2.3.2 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) บุคลากรงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อมูลจาก
หน่วยอ านวยการ กองคลัง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นายวีระชาติ  สุริยะเสน 
หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง 

นายวิทวัธ  แต้สุจริยา 

ภารกิจสัญญา 
และหลักประกันสัญญา 

ภำรกิจจัดหำพัสดุ 

 

ภารกิจควบคุม 
และจ าหน่ายพัสดุ 

1. นางจารุ ธีรสาร 
2. นางมยุรี โรชาท์ 
3. นำงอำรยำ จินกสิกิจ 
4. นางปิยนุช โลมาอินทร์ 
5. นางสาวลักขณา พากเพียร 
6. นายพันธกร อุตรนคร 
7. นายพาว สามหาดไทย 
8. นายอภิสิทธิ์ บัวหอม 

1. นางสาวภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ 
2. นางสาวจินตหรา ชิณะชาติ 
3. นางสาวสว่าง รัฐวร 
4. นางสาวศศริกาญจน์ ประสานฉ่ า 
5. นางสาวชาลิสา สังคมก าแหง 

1. นายอุดม โลมาอินทร์ 
2. นายกุมพล งอสอน 
3. นายนันทวุฒิ แคว้นน้อย 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3.3 โครงสร้างอัตราก าลัง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  โครงสร้างอัตราก าลังของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนทั้งสิ้น 76 
อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังภำพที่ 3 แสดงโครงสร้างอัตราก าลัง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อมูลจากหน่วย
อ านวยการ กองคลัง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(1) 

กองคลัง 

76) 

หนว่ยอ ำนวยกำร หวัหนำ้ 

งำนงบประมำณ 

(1) 

หวัหนำ้ 

งำนพสัด ุ

(1) 

หวัหนำ้ 

งำนกำรเงิน 

(1) 

หวัหนำ้ 

งำนบญัชี 

(1) 

(22) 

-นกัวชิำกำรเงินและ

บญัชี (20) 

-พนกังำนปฏิบตัิงำน

ทั่วไป (2) 

(6) 

-เจำ้หนำ้ที่

บรหิำรงำนทั่วไป (1) 

-นกัจดักำรงำนทั่วไป 

(2)  

-นกัเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ (1) 

-พนกังำนธุรกำร (1) 

(19) 

-นกัวชิำกำรพสัด ุ

(16) 

-พนกังำนทั่วไป (1) 

-พนกังำนปฏิบตัิงำน

ทั่วไป (1) 

-พนกังำนพสัด ุ(1) 

(14) 

-นกัวชิำกำรเงินและ

บญัชี (10) 

-พนกังำนปฏิบตัิงำน

ทั่วไป (3) 

-นกับญัชี (1) 

(10) 

-นกับญัชี (8) 

-นกัวชิำกำรเงินและ

บญัชี (2) 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3.4 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรกองคลัง 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้
ดังนี้ 

  - จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จ านวน 17 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จ านวน 29 อัตรา 
 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จ านวน 19 อัตรา 
 4) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 อัตรา 
 5) ลูกจ้างประจ า จ านวน   1 อัตรา 
  - จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 1) ผู้อ านวยการกอง จ านวน   1 อัตรา 
 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 34 อัตรา 
 3) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 17 อัตรา 
 4) นักบัญชี จ านวน 10 อัตรา 
 5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน   7 อัตรา 
 6) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน   2 อัตรา 
 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   1 อัตรา 
 9) พนักงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 
 10) พนักงานธุรการ จ านวน   1 อัตรา 
 11) พนักงานพัสดุ จ านวน   1 อัตรา 
 
 
2.4 บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

 2.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  

  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 4 
งาน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้ 

   1) งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   - ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช้และ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงิน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ค าปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน 
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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    - ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ทะเบียนเจ้าหนี้ การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามท่ีได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

    - ภารกิจการจัดท าใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดท าใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการการจัดท า
ใบสั่งจ่าย 

    - ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งส านักงานประกันสังคมและ
กองทุนส า รอง เลี้ ย งชีพมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  และการหั กหนี้ บุ คคลที่ ส ามตามข้ อตกลงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและลูกจ้างประจ า) และระบบ e-
pension (บ าเหน็จบ านาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) และ
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

  2) งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   - ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 
   - ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าสัญญา ตรวจสอบสัญญา 
แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา หลักประกัน
สัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และก าหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 

   - ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การรับเข้า – 
จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 

   3) งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   - ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและน าส่งเงิน 
ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

   - ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและภายนอก
ของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตรวจงาน
จ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้าหนี้การค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น และการบริหาร
สภาพคล่อง และส ารองเงินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคลากร ส่วนงานภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับช าระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
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   - ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติการยืมเงิน
ทดรองจ่าย การรับช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และรายปี การติดตาม
และรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 

   4) งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   - ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและการจ่ายเงิน รวมถึงการ
ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

   - ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ ดังนี้ ด้านการ
ลงทุน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และด้านการ
รายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน รายไตรมาสและรายปี และ
ปิดบัญชี เพ่ือน าส่งข้อมูลประจ าเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส
และรายปี น าเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

   5) หน่วยอ านวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   - ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร การ
ติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติท าลายหนังสือราชการ 
   - ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้านการ
ประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดท าและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท าข้อตกลง
และการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   - ภารกิจสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การพัสดุ จากระบบ 
KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดท ารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังท าหน้าที่ด้านฝ่ายวิชาการของกอง
คลัง คือ พัฒนาระบบเพื่อน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง 

 2.4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจของผู้เขียนคู่มือ 

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติงาน
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และมีขอบเขตของภาระงานที่ค่อนข้างกว้าง 
ได้แก่ 1) การก ากับดูแล การบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ 2) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพ่ือให้
ในการด าเนินกิจกรรมโครงการตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักงานอธิการบดีได้รับอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการและโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในวาระพิเศษ อาทิ เช่น  วัสดุงานบ้านงานครัว  วัสดุส านักงาน  
การจ้างเหมาบริการ ซึ่งต้องด าเนินการโดยระเอียดรอบคอบเอาใจใส่ค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน มีการ
ปรับปรุงวิธีการท างานใหม่อยู่เสมอและมีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มกระบวนงานจนถึงสิ้นสุดกระบวนงานโดยใช้
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องมีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน  โดยการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานผ่านระบบKKUFMIS  
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

  ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านพัสดุ โดยมี
แผนงานการบริหารจัดการด้านการพัสดุ ประสานงาน และการบริการ ซึ่งมีขอบเขตของภาระงานค่อนข้างกว้าง 
ดังนี้  

  1) การก ากับดูแล การบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์  การควบคุม
ตรวจสอบรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี  และการจ าหน่ายพัสดุหมดความจ าเป็นในการใช้งาน ของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1.1) การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับวัสดุในทะเบียนคลังพัสดุของระบบ KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและ
ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

  - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการส่ง
มอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว   

  - บันทึกข้อมูลเพื่อรับวัสดุเข้าคลังพัสดุในระบบ KKUFMIS (ระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนราย
กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

  - ตรวจสอบข้อมูลจากรายงานในระบบKKUFMISให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของคลัง
พัสดุ 

  - รายงานการตรวจสอบให้หัวหน้างานทราบเป็นรายไตรมาส  และส่งข้อมูลให้งาน
บัญชีเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานทางการเงิน 

 
 1.2) การตรวจสอบและบันทึกลงทะเบียนครุภัณฑ์จากการจัดซื้อในระบบ  KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนราย
กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

 - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์กับเอกสารการจัดซื้อที่ได้ด าเนินการ
ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว   
 - บันทึกข้อมูลเพ่ือรับลงทะเบียนและก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและ
ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 -กรณีเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอ่ืน ต้องด าเนินการโอนให้หน่วยงาน
เจ้าของครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 - จัดท าบันทึกรายงานแจ้งหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์เพ่ือทราบ เพ่ือลงบัญชีควบคุม
และระบุหมายเลขกับตัวครุภัณฑ์ 

 1.3) รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 - จัดท าแผนและปฏิทินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี และแจ้งทุกคณะ 
หน่วยงานด าเนินการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายและตรวจนับพัสดุ
คงเหลือประจ าปีตามระเบียบ 
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 - ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีของคณะ 
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 - รวบรวมผลการตรวจพัสดุคงเหลือประจ าปี คณะ หน่วยงาน  เพ่ือรายงานต่อ
อธิการบดีและส่งส าเนาไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 1.4) ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ พั ส ดุ ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ จ า ปี  ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ ต้ 
ส านักงานอธิการบดี โดยด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  - แจ้งหน่วยงานเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับ

พัสดุคงเหลือประจ าปี และขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ 
 - จัดพิมพ์รายงานรายการครุภัณฑ์จากระบบ KKUFMIS (ระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนราย
กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งทุกหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้แต่งตั้งตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ 
 - ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีของ หน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 - รวบรวมผลการตรวจพัสดุคงเหลือประจ าปี ของหน่วยงาน  เพ่ือรายงานต่อ
อธิการบดีและส่งส าเนาไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  2) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการตามที่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ และโครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในวาระพิเศษ โดยมี
ภาระหน้าที่ในการจัดหาด้านต่างๆ ดังนี้ 
  2.1) จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ใ น ก า รด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  อ า ทิ  เ ช่ น  วั ส ดุ ง า น บ้ า น ง านครั ว  
วัสดุส านักงาน ดังนี้  

 - วิเคราะห์รายการวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามท่ีระเบียบก าหนด  
 - บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ระบบ KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสาม
มิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และระบบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 - จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาการยื่นข้อเสนอ   
 - สรุปรายงานผลการคัดเลือกเพื ่อเสนอต่อผู ้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  และ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับขายกับมหาวิทยาลัย  
 - กรณีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และไม่ต้องจัดท าสัญญาโดยจัดท าเป็น
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทน ต้องจัดเตรียมเอกสารตรวจรับ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ
ด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดชุดเอกสารส าหรับเบิกจ่าย หรือ
หักล้างเงินยืมทดลองจ่ายแล้วแต่กรณี  

 2.2) การจัดจ้างเหมาบริการ  โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้  
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  - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการและ
วางแผนการปฏิบัติงาน  

  - แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบต่อผู้มีอ านาจ  
 - บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ระบบ KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสาม
มิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และระบบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 - จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาการยื่นข้อเสนอ   
 - สรุปรายงานผลการด าเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัย  
 - กรณีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และไม่ต้องจัดท าสัญญาโดยจัดท าเป็น
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทน  ต้องจัดเตรียมเอกสารตรวจรับ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ
ด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดชุดเอกสารส าหรับเบิกจ่าย หรือ
หักล้างเงินยืมทดลองจ่ายแล้วแต่กรณี  

  3) ศึกษาข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ภายใต้โครงการจัดซื้อจดัจ้างผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e – Market) 
  4) ศึกษาข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  5) ศึกษาข้อมูลในการด าเนินการโครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการคลังและพัสดุโดย
การจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารของหน่วยงานภายส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที ่3  
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติงำน 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) มาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ  
 2) จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 3) หลักการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก PDCA  
 4) งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

 3.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามคณะ หน่วยงานควรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีธรรมมาภิบาลในวิชาชีพของตนเอง 
  2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพัสดุอย่างชัดเจน และมี
ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เช่น ก ากับ แนะน า การตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า ต่อทางราชการได้มากที่สุด 
  3) มีการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เช่น จัดท าแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
  4) ต้องศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ ถูกต้องและทันสมัย 
  5) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม การบริการที่ดี(Service Mind) และมีความมุ่งม่ัน ยึด
มั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
  6) มีความมุ่งมั่นในผลส าฤทธิ์ของงาน  และการตรงต่อเวลา 
  7) มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
พร้อมทั้งการด าเนินการเชิงรุก มีความริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน 
  8) มีความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพพัสดุได้เป็นอย่างดีเป็นที่พ่ึงให้แก่คณะ หน่วยงาน 
 3.1.2 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
   มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
   มาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การ
เบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
  2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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3.2 กำรบริหำรพัสดุกำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติส าหรับ 
การบริหารงานพัสดุการเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่ายงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทาง
ราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

3.2.1 กำรเก็บและกำรบันทึก 

  ข้อ 203  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
   2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียน 
 3.2.2 กำรเบิกจ่ำยพัสดุ 

  ข้อ 204 การเบิกจ่ายพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้
เบิก 
  ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบ
เบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

 3.2.3 กำรยืม 

  ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
  ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
และก าหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ  

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
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ค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  1) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกระทรวงการ
คลังก าหนด    
  2) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก าหนด 
  3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
  ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน  และ
ให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท  
ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
  ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

 3.2.4 กำรบ ำรุงรักษำ กำรตรวจสอบ 

1) กำรบ ำรุงรักษำ   
ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครองครองให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อม
บ ารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานโดยเร็ว 

2) กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  
ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้การตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น 
เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  

ในกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวัน
แรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่ งส าเนา
รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 

  ข้อ 214 เมื่อแต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และ
ปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้น
แต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจน เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้  ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้อง
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

3.2.5 กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณา
สั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

  1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว 
ไม่ได้ผลดีให้น าวิธีก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี  ดังนี้  

   (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกราคากันโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 
   (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) 
แห่งประมวลรัฐฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
   (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดั งกล่าวพ้น
ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาจงโดยการการเจรจาตกลงราคากัน  
  การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็น
การทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่าย
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง
ของพัสดุด้วย ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการก็ได้ 

 1) แลกเปลี่ยน ได้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 2) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  

  3) แปรสภาพหรือการท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนดการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
       ข้อ 216 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณี 

3.2.6 กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 

ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่
แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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  1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
  2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการดังนี้  

  ( ก )  ร าชการส่ วนกลาง  และราชการส่ วนภู มิ ภ าค  ให้ อยู่ ใ นอ านาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 

  (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 

  (ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้อ านาจอนุมติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

3.2.7 กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 

  ข้อ 218 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215  และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่าย
พัสดุนั้น  
  ส าหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดด้วย 
  ข้อ 219 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปหรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม 

3.2.8 จรรยำบรรณวิชำชีพของพัสดุ  

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพพัสดุ ดังนี้ 

ส านั กนายกรั ฐ มนตรี  ไ ด้ ก าหนดจ รรยาบร รณของผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ า น พัสดุ  พ .ศ .2543  
(ตามหนั งสื อ เวี ยนส านั กนายกรั ฐมนตรีที่  นร  (กวพ)  1305/ว  2324 ลงวันที่  13 มีนาคม 2543)  
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้ก าหนดขึ้น รวม  12  ประการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุใน
หน่ ว ย ง านของ รั ฐ  ซึ่ ง ห ม ายถึ ง ผู้ มี อ า น า จหน้ า ที่ ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ท า เ อ ง  ก า ร ซื้ อ  
การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน   การเช่า การควบคุม การ
จ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ มีความ
ส านึกในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย  จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด ใ ห้ มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
ด้านพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินอกจากประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง
ได้ก าหนด ดังนี้ 
  1) วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
  2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทุกเวลา 
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  3) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และน ามาปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
  4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัน 
  5) ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และให้  
เกิดประโยชน์สูงสุด 
  6) ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ของส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดย
ค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
  7) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส โดยให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน และการพัฒนางาน 
  8) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจาก  
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพ่ือตนเองหรือ   
ผู้อื่นโดยมิชอบ 
  9) ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับ
การพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติ
ดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
  10) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง 
  11) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 
  12) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ ให้
ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนี้ต่อไป 

3.3 หลักกำรท ำงำน PDCA 

 การปฏิบัติงานพัสดุ มีวงจรการบริหารงาน และสามารถน าวงจร PDCA มาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการท างาน ซึ่ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.3.1 กำรปฏิบัติงำนมีกำรวำงแผน (Plan = P) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ 
มีหลักการท างาน ดังนี้ 

   1) วางแผนขั้นตอนและการเตรียมการ เพื่อให้การการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการ
จ าหน่ายพัสดุสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   2) ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลา 
   3) การด าเนินการ และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
   4) ปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ  
   5) วางแผนขั้นตอนและการเตรียมการ เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่าย
พัสดุประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ และการ
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จ าหน่ายพัสดุ วางบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและการจ าหน่าย
พัสดุ เป็นต้น 
   6) ติดตามผลและรายงานผลการก าหนดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุ  
ระยะเวลาการด าเนินการ และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด 
 
  3.3.2 กำรตรวจสอบพัสดุและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  (Do = D) มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) การตรวจสอบพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
   2) การปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการ 
   3) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค มีการประชุมหารือเพ่ือให้การด าเนินการของกิจกรรมหรือ
โครงการนั้น ๆด าเนินการด้วยความราบรื่น เช่น โครงการปรับปรุงก่อสร้าง เป็นต้น   
 
  3.3.3 กำรตรวจสอบพัสดุและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบ (Check = C)  

มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 จากได้มีการปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ การประเมินผลการว่า
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุที่ก าหนดหรือไม่ เป็นการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน และสามารถประเมินปัญหาควบคู่ไปกับข้ันตอนการด าเนินงานได้ 

 3.3.4 กำรปฏิบัติงำนมีกำรปรับปรุงงำน กำรปรับปรุงแก้ไข (Action = A) มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ ได้ดังนี้ 

  1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   และการ
จ าหน่ายพัสดุ ว่าโครงการหรือกิจกรรมไหนที่ปฏิบัติได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ และไม่เป็นไปตามแผนการ มีการ
ปรับปรุงขั้นตอน 

  2) การวางแผนการพัฒนาเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามเป้าหมาย 
ซึ่งสิ่งที่ต้องท าให้ดีอีกขั้นหนึ่ง คือ ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะการปฏิบัติงานควรเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

  3) น าข้อมูลที่ได้รายงานผลต่อผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจการน าหลักการ PDCA มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการ
จ าหน่ายพัสดุ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอน ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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3.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อุรา วงศ์ประสงค์ชัย,2556 ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัย พบว่า 
   3.4.1 ปัญหาการบริหารงานพัสดุ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเช่นกัน  คือ 1) ด้านการจัดหาพัสดุ ได้แก่  
มีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มากเกินไป และมีระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับ
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ม า ก เ กิ น ไ ป ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม สั บ ส น แ ล ะ ล่ า ช้ า  2) ด้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม พั ส ดุ   
ได้แก่ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานพัสดุทาให้เกิดการสูญหายของพัสดุ 3) ด้าน
การจาหน่ายพัสดุ ได้แก่ สถานที่จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจาหน่ายมีไม่เพียงพอ  

 3.4.2 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน  คือ 1) ด้านการ
จัดหาพัสดุ ควรลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดกระบวนการดาเนินงานด้านเอกสาร หน่วยงานควรมีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน และลดระบบโปรแกรมการทางานให้น้อยลง รวมถึงควรจัดอบรมงานด้านพัสดุแก่
เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ ใ ห ม่  2) ด้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม พั ส ดุ  ค ว ร มี แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ มี ส มุ ด เ อ ก ส า ร ที่ ร ะ บุ 
วัน-เวลาในการเบิก-จ่าย/ยืม-คืนพัสดุให้ชัดเจน และมีระเบียบปฏิบัติให้ผู้ใช้พัสดุแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเมื่อมีการเคลื่อนย้ายพัสดุ ไม่ควรเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย และควรจัดทาระบบออกเลขครุภัณฑ์
เป็นระบบบาร์โค๊ด 3) ด้านการจาหน่ายพัสดุ ควรส ารวจพัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพอย่างจริงจังและจาหน่ายออก 
โดยการจาหน่ายพัสดุควรมากกว่าปีละ 1 ครั้ง และรวบรวมพัสดุที่ชารุดรอการจ าหน่ายไว้ที่เดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทที่ 4  

เทคนิคและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

การปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
 3) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 
4.1 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนพัสดุ 
 การปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเล่มนี้ เป็นการบริหารจัดการและการให้บริการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยหลักการท างานตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจ 4 ประการ ดังนี้ 
 1) ความประหยัด คือ การปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับ
เป้าหมายของกองคลังและมหาวิทยาลัย 
 2) การส่งเสริม คือ การให้บริการในภาระงานด้านพัสดุที่รับผิดชอบ ในการประสานงาน การให้บริการ 
การสนับสนุนและการเอื้อต่อภารกิจในการบริหารและโครงการ กิจกรรม รวมถึงการปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3) ความสะดวก คือ การให้บริการและอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจ าหน่าย
พัสดุของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ส่งผลดีต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น คณะ 
หน่วยงาน 
 4) ความประณีตและความสวยงาม ในภาระงานที่ รับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง
เรียบร้อยในการการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุรวมถึงการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประทับใจของผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจ
และมีความสุขในการปฏิบัติงานและให้บริการ  

4.1.1 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีธรรมาภิบาลในวิชาชีพของตนเอง 

  2)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพพัสดุอย่างชัดเจน และมีความสามารถ
ทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ เช่า ก ากับ แนะน า การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเกิด
ความคุ้มค่า ต่อทางราชการให้ได้มากท่ีสุด 
  3)  มีการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบพัสดุ เพ่ือให้ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เช่น จัดท าปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ  
  4)  ศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
  5)  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม การบริการที่ดี (Service Mind) และมีความมุ่งมั่น 
ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
  6)  มีความมุ่งมั่นในผลส าฤทธิ์ของงาน และการตรงต่อเวลา 
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  7)  มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาพร้อมทั้งการด าเนินการเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน 
  8)  มีความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพพัสดุได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังกล่าวแล้ว ยังต้องใช้สมรรถนะหลักและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง  
และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

4.1.2 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนพัสดุ ประกอบด้วย 5 มำตรฐำน ดังนี้   
 มำตรฐำนที่ 1 บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้ 
  1)  มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2)  มีปฏิทินการการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3)  มีการก ากับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4)  มีการน าผลการประเมินพัฒนาการปฏิบัติงาน 
5)  พัฒนาแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสร้าง 

นวัตกรรม 
มำตรฐำนที่ 2 บุคลากรมีความสามารถด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้ 

1)  มีความเข้าใจองค์กร คน ระบบงาน และวัฒนธรรมองค์ในภาพรวมและมีความสามารถใน
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบงานและโดยการใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 

2)  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสอดคล้องปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ขององค์กร 

3)  มีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร เช่น การเปลี่ยนโครงสร้าง องค์กร  
ระบบงาน และการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นต้น 

4)  ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 

5)  ผู้รับบริการด้านพัสดุมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

มำตรฐำนที่ 3 บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  มีการน าองค์ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ และเทคโนโลยี มาปรับและประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2)  มีความสั่งสมประสบการณ์การงานในหน้าที่ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง 
3)  มีความมุ่งมั่น และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพด้านการพัสดุอย่าง

สม่ าเสมอ 
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4)  มีความสามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสายวิชาชีพเดียวกัน 

5)  มีความสามารถในการวางระบบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ 
มำตรฐำนที่ 4 บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ให้บริการ ดังนี้ 
1)  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  มีการอุทิศเวลาแก่ราชการ มีความภาคภูมิใจในสถาบันตนเอง 
3)  เป็นผู้มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
4)  มีความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคกัน และเคารพศักดิ์ความเป็นมนุษย์ของ

ผู้รับบริการ 
5)  มีกฎระเบียบและมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
มำตรฐำนที่ 5 บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นผู้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1)  มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2)  มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
3)  มีการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
4)  มีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดี 
5)  มีการเตรียมความพร้อมของระบบงานเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.1.3 บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ  
 รับผิดชอบปฏิบัติงาน การด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี การตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

การจ าหน่าย และก ากับติดตามการด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปีของหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ 2560 ระเบียบพัสดุกระทรวงการคลัง ข้อบั งคับที่

เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยภาระงานปฏิบัติดังนี้ 

4.1.4 งำนด้ำนกำรก ำกับติดตำมและกำรรำยงำนมีหน้ำที่ดังนี้ 
1) ก าหนดแผนและรูปแบบการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี และวันรายงานผลด าเนินการ 
2) แจ้งคณะหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือ

ประจ าปี ประกอบด้วย หน่วยงาน 1. คณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านักฯ 2. หน่วยงานในก ากับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี 4. หน่วยงาน
โครงการรวมศูนย์ส านักงานอธิการบดี  
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3) ท าหน้าที่ท าหน้าที่ประสานงานรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบรายงานพัสดุคงเหลือ
ประจ าปีทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวมสรุปผลรายงานหัวหน้าส่วนราชการและนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 

4) รายงานผลการตรวจนับเป็นภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมให้กับส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

5) ส าเนารายงานแจ้ง สตง. ให้กับคณะหน่วยงาน เพ่ือทราบและให้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจ าหน่าย กรณีมีครุภัณฑ์ช ารุด/สูญหาย/หมด
ความจ าเป็นใช้งานให้ด าเนินการต่อไป 

6) รวบรมรายงานผลการการด าเนินการหน่ายครุภัณฑ์ช ารุดคณะ/หน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

7) ให้ค าปรึกษาแนะน ากับหน่วยงาน ภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี 

8) สรุปผลการด าเนินการรายงานผลและการจ าหน่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีทุกหน่วยงานใน
ภาพรวมของกรม ตามปีงบประมาณ เพ่ือรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 4.1.5 งำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ ำปี 
หน่วยงำนภำยใต้โครงกำรรวมศูนย์ด้ำนกำรเงินและพัสดุส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหน้ำที่ดังนี้ 

1) ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานภายใต้ โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุส านักงาน
อธิการบดี ให้ด าเนินการแจ้งชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการรับ-
จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 

2) รวบรวมรายชื่อทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 

3) แจ้งการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้ด าเนินการตรวจสอบการับจ่าย และตรวจนับพัสดุ
คงเหลือประจ าปี ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมให้รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4) รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี ของ
หน่วยงาน เพ่ือรายงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

5) ส าเนารายงานผลส่ง สตง. แจ้งหน่วยงานเพ่ือทราบ และขอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจ าหน่ายพัสดุ 

6) ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุ และท าบันทึกแจ้งการแต่งตั้งเพ่ือ
ทราบ 

7) ก าหนดปฏิทิน เพ่ือนัดหมายกรรมการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ครุภัณฑ์ช ารุด/
สูญหาย/เสื่อมสภาพ/หมดความจ าเป็น ของแต่ละหน่วยงาน 

8) รายงานผลตรวจการสอบข้อเท็จจริง ครุภัณฑ์ช ารุด/สูญหาย/เสื่อมสภาพ/หมดความ
จ าเป็น ของแต่ละหน่วยงานเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทราบสั่งการ 
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9) ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ า พร้อมก าหนดวันประชุมเพื่อด าเนินการ
ประเมินราคาขั้นต่ าครุภัณฑ์ช ารุดแต่ละหน่วยงาน 

10) รายงานผลการประเมินราคาขั้นต่ าแต่ละหน่วยงาน เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบ
และพิจารณาสั่งการ 

11) ด าเนินการแจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายและก าหนดวันประชุมเพ่ือ
พิจารณารูปแบบและวิธีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ข ารุด 

12) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินการจ าหน่าย และรายงานผลการจ าหน่าย 
13) ให้ค าปรึกษาหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณา

เกี่ยวกับการด าเนินการครุภัณฑ์ช ารุดและหมดความจ าเป็นในการใช้งาน 
14) แจ้งหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตัดบัญชีออกจากทะเบียนทรัพย์สิน 

4.2  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 ภาระงานที่ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่าย
พัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านพัสดุแก่
ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนคณะ หน่วยงาน ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองคลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดกระบวนงาน ดังนี้ 

 1. กระบวนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 2. กระบวนงานด าเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน คณะ/ส่วนงาน  
 3. กระบวนการด าเนินการส าหรับ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 4.2.1 กระบวนกำรด ำเนินกำรจัดแผนปฏิบัติงำน 
  ก่อนสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ 

คงเหลือประจ าปี ตามรอบปีงบประมาณ ( 1 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา – 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน ) ซึ่งภารกิจ

ควบคุมและการจ าหน่าย งานพัสดุกองคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนิน แจ้งและก ากับติดตามทุกส่วนงานภายใต้

มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการตรวจสอบการรับจ่าย และตรวจนับพัสดุ คงเหลือประจ าปี พร้อมรวบรวมรายงาน

หัวหน้าส่วนราชการ และแจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ แห่ง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังนั้นก่อนการด าเนินการแต่ละปีงบประมาณ จะต้อง

ด าเนินการก าหนดแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานและรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อให้ด าเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ รายงานตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดและแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินการตามแผนดังนี้ 
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ล ำดับ เดือน ขั้นตอนด ำเนินงำน 

1 สิงหาคม  แจ้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ประจ าปีงบประมาณ 

2 กันยายน  ประสานงานให้ข้อมูล พร้อมก ากับติดตามการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี งบประมาณ  
(งวด 1ตุลาคมปีที่ผ่านมา  – 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน) 

3 ตุลาคม - พฤศจิกายน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการตรวจสอบการรับ-จ่าย
และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ (30 วันท าการ 
นับตั้งแตว่ันท าการวันแรกของเดือนตุลาคม ) 

4  พฤศจิกายน  รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปี 
งบประมาณจากส่วนงาน เสนอ หัวหน้าส่วนราชการ และ ส่ง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 

5 ธันวาคม   แจ้งกลับหน่วยงาน ส่งส าเนาการรายงงานหัวหน้าส่วนราชการ และ 
ส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 และแจ้งให้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุด/สูญหาย และ
หมดความจ าเป็นต้องใช้งาน  

6 มกราคม- สิงหาคม   ก ากับติดตาม การการด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุด/สูญหาย และ
หมดความจ าเป็นต้องใช้งาน พร้อมรายงานผลหัวหน้าหน่วยงาน และ 
ส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7(ภายใน 30 วัน นับจากวัน
ด าเนินการจ าหน่ายและตัดออกจากบัญชี) พร้อมแจ้งผลกลับคืนคณะ/
หน่วยงาน เพ่ือทราบ 
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ขั้นตอนด ำเนินงำนกำรตรวจสอบและรำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แปรสภาพหรอื
ท าลาย 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ
พิจารณาขออนุมตัิ

ท าลาย 

 เปิดท าการวันแรก เดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการ

ตรวจสอบการรับจ่าย พัสดุคงเหลืออยู่ตาม
บัญชีหรือทะเบียน ภายใน 30 วันท าการ   

ก ร ณี ต้ อ ง มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาตัวผู้รับผิด ด าเนิน
และรายงายผลภายใน 60 วัน 

ก่อนสิ้นเดือน ก.ย. ให้หน่วยงาน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคน
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  
(งวด1ตค. ถึง 30 ก.ย.ปีต่อไป) 

  พฤศจิ ก า ยน   ร า ย ง านผลการ
ตรวจสอบ เสนอหัวหน้าหน่วยงานที่
แต่งตั้ง พร้อมส่งรายงานผลให้กับงาน
พัสดุกองคลัง รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการ และ สตง. 

ผลการตรวจสอบประจ าปี มีพัสดุ ช ารุด/
เสื่อมสภาพ/สูญหาย/หมดความจ าเป็น 
รายงานขออนุมัติ ด าเนินการจ าหน่าย พร้อม
ขอแต่ งตั้ งกรรมกา รคณะต่ า งๆ  ได้ แก่  
กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง/ประเมินราคา/
จ าหน่าย  

จนท. พัสดุ /ประสานคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงด าเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริง/รายงานผลการด าเนินการ
ผู้บริหาร(15 วัน) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบสรุปการ
รายงานสอบหาข้อเท็จจริง พร้อม
รายงานผลด าเนินการ 

ไม่มีผู้รับผิด พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
จ าหน่าย 

พัสดุ ด าเนินการจ าหนา่ย 

ขายโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ขายโดยวธิีขายทอดตลาด 

เจ้าหน้าที่พัสด ุติดต่อผู้ซื้อ
พร้อมด าเนินการขออนุมัติ

จ าหน่าย 
 

หน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุมัติ 

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศ
ขายทอดตลาด 

 

ด าเนินการขายทอดตลาด 

รายงานผลการด าเนินการ
ขายเสนอผู้บริหารอนุมัต ิ

รับช าระเงิน /ส่งมอบพัสดุ 
และน าเงินส่งเข้ารายได้

แผ่นดินหรือรายได้หน่วยงาน 

รายงานหัวหน้าสว่นราชการ แจ้ง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายใน 30 วัน นบัแต่วันลงจา่ยออกจากบัญชีหรือทะเบยีน 

ลงจ่ายออกจากบัญชี หรือ
ทะเบียน 

ตัดโอน/บริจาค 

ประสานงานติดตอ่
หน่วยงานรับโอน/

บริจาค 

เสนออนุมัติ  เสนออนุมัติ  
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 4.2.2 กระบวนงำนด ำเนินกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนหน่วยงำน คณะ/ส่วนงำน 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

  ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ งานพัสดุกองคลัง มีการด าเนินการก ากับติดตาม การรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปีคณะ/หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 กลุ่ม  ได้แก่  

- หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก   
- หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 ซึ่งการด าเนินการก ากับติดตามและการรายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ทั้ง 3 หน่วยงาน 
มีแผนผังและข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

1) การก ากับติดตามรายงานผลการตรวจสอบ การรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี คณะ/
ส่วนงาน(คณะ/ศูนย์/สถาบัน) ดังนี้ 

A. ก าหนดแผน และปฏิทินการปฏิบัติงาน/แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการรายงาน 
B.  แจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

ประจ าปี 
C. รับเรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปีจากคณะ/หน่วยงาน 
D. ตรวจสอบข้อมูลการรายงาน ตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ 
E. หากไม่ถูกต้องส่งหน่วยงานคืน เพ่ือแก้ไข 
F. ถูกต้อง บันทึกข้อมูลการรายงาน สแกน/ถ่ายส าเนา 
G. ส่งต้นฉบับรายงาน ให้กับงานบัญชีกองคลัง 
H. สรุปยอดรวมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
I. แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
J. ส าเนาแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 
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Workflow กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปี คณะ/ศูนย์/สถำบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เดือน กรกฎาคม  
จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน/

แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการ
ราบงาน 

เดือน กนัยำยน 

แจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนินการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
ประจ าป ี

เดือน  พฤศจิกายน 
รับเรื่องรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี
จากคณะ/หน่วยงาน 

 

ตรวจสอบ
ข้อมูลการ

บันทึกข้อมูลการรายงาน 
สแกน/ถ่ายส าเนา ส่งงานบัญชี 

จัดท าเอกสาร 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

สรุปยอดรวมบันทึกเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน/ส าเนารายงาน สตง. แจ้ง

คณะ/หน่วยงาน 
 

งานบัญชี กองคลัง 

แจ้งส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 
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2) กระบวนการด าเนินการส าหรับ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ มี

ขั้นตอนดังนี้ 
A. ก าหนดแผน และปฏิทินการปฏิบัติงาน/แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการราบงาน 
B. แจ้งหน่วยงานส่งรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 
C. รับเรื่องจากหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการรายงานตรวจสอบความถูกต้อง 
D. หากไม่ถูกต้องส่งหน่วยงานคืน เพ่ือแก้ไข ถูกต้อง ด าเนินการต่อ 
E. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี  
F. บันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน/ผู้ประสานงานเพื่อทราบ ด าเนินการ 
G. รับรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 
H. ตรวจสอบข้อมูล/รายงาน ถูกต้องด าเนินการต่อ ไม่ถูกต้องส่งให้แก้ไข 
I. ส่งต้นฉบับรายงาน ให้กับงานบัญชีกองคลัง 
J. สรุปยอดรวมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
K. แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
L. ส าเนาแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
Workflow กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปี  

หน่วยงำนภำยใต้โครงกำรรวมศูนย์ด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ารายงาน 

เดือน กรกฎาคม  
จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน/

แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการ
ราบงาน 

เดือน กันยายน 
แจ้งหน่วยงานส่งรายชื่อแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
คงเหลือประจ าป/ีเสนอค าสั่งแต่งตั้ง/
แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้ง/หน่วยงาน/ผู้

ประสานงานเพื่อทราบ 

เดือน  พฤศจิกายน 
รับรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
ประจ าปีจากหน่วยงาน/
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบข้อมูล
การรายงาน 

บันทึกข้อมูลการรายงาน สแกน/ถ่าย
ส าเนา ตน้ฉบบัสง่งำนบญัชี 

YES 

NO 

สรุปยอดรวมบันทึกเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน/ส าเนารายงาน สตง. แจ้ง
หน่วยงานเพื่อทราบ 
 

งานบัญชี กองคลัง 

แจ้งส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 

เดือน  ตุลาคม 
หน่วยงานรวมศูนย์ 
ด าเนินการตรวจอบการ
รับจ่าย (30วันท าการ) 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
3) แผนผังและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำยพัสดุช ำรุด/เสื่อมสภำพสูญหำย/หมดควำมจ ำเป็น

ใช้งำน 

  การด าเนินงานตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/หมดความจ าเป็นใช้งาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการท างานหลัก 2  กระบวนงาน ดังนี้ 

A. กระบวนงานส าหรับ คณะ/ส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 B. กระบวนงานส าหรับ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    

 A. กระบวนงำนด ำเนินกำรส ำหรับ คณะ/หน่วยงำนภำยใต้มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ งานพัสดุกองคลัง มีการด าเนินการก ากับติดตาม การรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุคงเหลอประจ าปีคณะ/หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

1.  หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก    
2.  หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
3.  หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น    

 ซึ่งการด าเนินการก ากับติดตามและการรายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ทั้ง 3 หน่วยงาน 
มีแผนผังและข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. หน่วยงานคณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก   มีข้ันตอนดังนี้ 

การติดตามรายงานผลการตรวจสอบ การจ าหน่ายพัสดุจ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/
หมดความจ าเป็นใช้งาน คณะหน่วยงานดังนี้ 

1) บันทึกแจ้งหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/หมดความ
จ าเป็นใช้งาน 

2) รับรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/หมดความจ าเป็นใช้งาน 
3) ตรวจสอบข้อมูลการรายงานเอกสารการรายงาน ตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ 
4) หากไม่ถูกต้องส่งหน่วยงานคืน เพ่ือแก้ไข 
5) ถูกต้อง บันทึกข้อมูลการรายงาน สแกน/ถ่ายส าเนา 
6) สรุปยอดรวมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
7) แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
8) ส าเนาแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Workflow กำรด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรจ ำหน่ำยพัสดุช ำรุด/เสื่อมสภำพ/สูญ
หำย/หมดควำมจ ำเป็นใช้งำน คณะ/ศูนย์/สถำบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ธันวาคม  
บันทึกแจ้งหน่วยงาน เพื่อด าเนินการ

จ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสญูหาย/
หมดความจ าเป็นใช้งาน 

 

รับรายงานผลการจ าหนา่ยพัสดุ
ช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/
หมดความจ าเป็นใช้งาน 

 

  ตรวจสอบ                      
 

คณะ/หน่วยงาน 
 

yes 

NO 

สรุปยอดรวมบันทึกเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน/ส าเนารายงาน สตง. แจ้ง

คณะ/หน่วยงาน 
 

ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

จัดท าเอกสาร 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

B. หน่วยงำนภำยใต้โครงกำรรวมศูนย์ด้ำนกำรเงินและพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีข้ันตอน
ดังนี้ 

  การด าเนินการจ าหน่ายพัสดุจ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/หมดความจ าเป็นใช้งาน 
หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

1) บันทึกแจ้งหน่วยงานเพ่ือทราบผลการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี และแจ้งส่งรายชื่อ
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ จ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสูญหาย/หมดความ
จ าเป็นใช้งาน 

2) ตรวจสอบรายชื่อแต่ละหน่วยงาน พร้อมท าบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจ าหน่าย ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรรมการประเมินราคา
ขั้นต่ า กรรมการด าเนินการจ าหน่าย 

3) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และส่งค าสั่งแต่งตั้งให้กับคณะกรรมการ 
4) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ละหน่วยงาน ตามปฏิทินที่ก าหนด  
5) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทุกหน่วยงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
6) ด าเนินการประเมินราคาขั้นต่ า  
7) เสนอเห็นชอบราคาประเมินขั้นต่ าและเสนอประกาศขายทอดตลาด 
8) ด าเนินการจ าหน่ายขายทอดตลาด 
9) น าส่งเงินจากการจ าหน่ายขายทอดตลาด 
10) รายงานผลการจ าหน่าย/แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
11) ตัดรายการครุภัณฑ์จ าหน่ายออกจากบัญชี/แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Workflow กำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำยพัสดุช ำรุด/เสื่อมสภำพ/สูญหำย/หมดควำมจ ำเป็นใช้งำน 
หน่วยงำนรวมศูนย์ด้ำนกำรคลังและพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จ าหน่ายพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพสญู

หาย/หมดความจ าเป็นใช้งาน 
 

รับรายงานผลการจ าหน่าย 
 

อนุมัติขาย
ทอดตลาด 

วิธีเจาะจง 

จ าหน่ายออกจากบัญชีหน่วยงาน/ส าเนา
รายงาน สตง. แจ้งคณะ/หน่วยงาน 

 

ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
รายงานผลประเมินราคาขั้นต่ า 

ประกาศขาย
ทอดตลาด 

 

ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ 

 

วิธีทอดตลาด 

ประกาศขายทอดตลาด 

รับรายงานผลการจ าหน่าย 
 

ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

จดัท ำเอกสำร 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำiบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสำร ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินกองทุน 

โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ำยลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรำยกิจกรรม 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (Khonkaen University Fiscal Management Information 
System :KKUFMIS) 
 

 

 

 
เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานแล้ว ก่อนการปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบว่าต้องด าเนินการจัดท า

ข้อมูลการรายงานให้กับหน่วยงานใด เพ่ือที่จะเข้ารหัสของหน่วยงานนั้นให้ถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูล  ใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS) ตาม ขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลกำรตรวจนับทรัพย์สินประจ ำปี ผ่ำนระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(KKUFMIS) 

การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS)การตรวจนับทรัพย์สิน
ประจ าปี ด าเนินการตาม ขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานระบบ KKUFMIS จะปรากฏตามภาพ โดยหมายเลขผู้ใช้งานและ ใส่
รหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน  

ผู้ใช้งาน..................... 

รหัสผ่าน.................... 

 

 

ข้อมูลจะปรากฏตามภาพ ตัวอย่าง  
ผู้ใช้งาน FA010204    หมายถึง หมายเลขของผู้ใช้งาน จะออกให้โดยผู้ประสานงาน KKUFMIS  
รหัสผ่าน xxxx           หมายถึง รหัสผ่านของผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้สามารถก าหนดเปลี่ยนรหัสด้วยตนเองได้ที่ 

เมนู Change Password  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 001  หมายถึง รหัส หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงาน   010206 หมายถึง หน่วยงานของผู้เข้าใช้งานที่สังกัด 
ดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู LOGON  เพ่ือเข้าสู่ระบบปฏิบัติงาน ส าหรับด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

xxxx 
xxxx 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานระบบ KKUFMIS จะปรากฏหน้าจอตามภาพ โดย เข้าสู่เมนู 
ตามล าดับ ดังนี้ 

- เลือก กลุ่มงานพัสดุ 
- เลือก ระบบทะเบียนทรัพย์สิน 
- เลือก รายงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานระบบ KKUFMIS เมนูรายงาน จะปรากฏหน้าจอตามภาพ โดย เข้าสู่
เมนู ตามล าดับ ดังนี้ 

- เลือก รายงาน 
- เลือก รายงานการตรวจรับ 
- เลือก รายงานเพ่ือการตรวจนับทรัพย์สิน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

  

ขั้นตอนที่ 4 การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานระบบ KKUFMIS เมนูรายงานเพื่อการตรวจนับทรัพย์สิน  จะปรากฏ
หน้าจอตามภาพ โดย เข้าสู่เมนู ตามล าดับ ดังนี้ 

- เลือก บันทึกข้อมูล ใส่รหัส คณะ/หน่วยงาน ช่อง “คณะ/ศูนย์/ส านัก” 
- เลือก บันทึกข้อมูล ใส่รหัส หน่วยงานย่อย   ช่อง “หน่วยงานย่อย” 
- กดปุ่มส าหรับพิมพ์ด้านบนซ้าย เพื่อดูตัวอย่างการพิมพ์ออกรายงานเพื่อการตรวจนับ

ทรัพย์สิน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานระบบ KKUFMIS เมนูรายงานเพื่อการตรวจนับทรัพย์สิน ตัวอย่าง
รายงานก่อนด าเนินการจัดพิมพ์เอกสาร  จะปรากฏหน้าจอตามภาพ โดย เข้าสู่เมนู ตามล าดับ ดังนี้ 

- กดปุ่มส าหรับพิมพ์ด้านบนซ้าย เพื่อพิมพ์ออกรายงานเพ่ือการตรวจนับทรัพย์สิน และ ใส่
จ านวนหน้าตามท่ีก าหนด 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากด าเนินการตรวจนับเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการบันทึกข้อมูลปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ใน
ระบบ KKUFMIS  โดยเข้าเมนูบันทึกผลการส ารวจและการตรวจนับทรัพย์สิน จะปรากฏหน้าจอตามภาพ โดย 
เข้าสู่เมนู ตามล าดับ ดังนี้ 

- เลือก เมนู รายการประจ าวัน 
- เลือก เมนู การตรวจนับทรัพย์สิน 
- เลือก  เมนูย่อย บันทึกผลการส ารวจและตรวจนับทรัพย์สิน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากเข้าเมนูบันทึกผลการส ารวจและการตรวจนับทรัพย์สินแล้ว จะปรากฏหน้าจอตามภาพ 
โดย เข้าสู่เมนู และบันทึกข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 

- เลือก บันทึกข้อมูล ใส่ วันที่ก าหนดให้รายงาน  
- เลือก ปีงบประมาณ ที่จะด าเนินการ 
- เลือก บันทึกข้อมูล ใส่รหัส คณะ/หน่วยงาน ช่อง “คณะ/ศูนย์/ส านัก” 
- เลือก บันทึกข้อมูล ใส่รหัส หน่วยงานย่อย   ช่อง “หน่วยงานย่อย” 
- จะปรากฏเมนูย่อยให้ ใส่รหัสทรัพย์สินที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง โดยเลือก สถานะ

ทรัพย์สินที่ตรวจพบดังนี้   
o ช ารุด 
o สูญหาย 
o หมดความจ าเป็นใช้งาน 
o อ่ืนๆ  
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากบันทึกผลการส ารวจและการตรวจนับทรัพย์สินแล้ว จะต้องบันทึกอนุมัติผลการส ารวจ
และตรวจนับทรัพย์สิน โดย เข้าเมนู อนุมัติผลส ารวจและตรวจนับทรัพย์สินถาวร ซึ่งปรากฏหน้าจอตามภาพ 
โดย เข้าสู่เมนู และบันทึกข้อมูล  ดังนี้ 

- เลือก เมนู อนุมัติผลการส ารวจและการตรวจนับทรัพย์สินถาวร 
- จะปรากฏรายการเช่นเดียวกับ เมนู บันทึกผลการส ารวจและการตรวจนับทรัพย์สิน 
- เลือก บันทึกข้อมูล ด้านซ้ายบนแถบเมนู  
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 9 หลังจากบันทึกอนุมัติผลส ารวจและตรวจนับทรัพย์สินถาวร จะต้องด าเนินการพิมพ์
เอกสารรายงานเพ่ือให้กรรมการด าเนินการลงนามและเสนอหัวหน้าส่วนราชการ โดย เข้าเมนู รายงาน
ทรัพย์สินคงเหลือเพียงวันที่ ซึ่งปรากฏหน้าจอตามภาพ โดย เข้าสู่เมนู และบันทึกข้อมูล  ดังนี้ 

- เลือก เมนู รายงานมูลค่าทรัพย์สิน 
- เลือก เมนู รายงานทรัพย์สินคงเหลือเพียงวันที่  จะปรากฏเมนูย่อยในการบันทึกถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 10 หลังจากเข้าสู่หน้าจอเมนูย่อย รายงานทรัพย์สินคงเหลือเพียงวันที่ จะต้องด าเนินการพิมพ์
เอกสารรายงานเพ่ือให้กรรมการด าเนินการลงนามและเสนอหัวหน้าส่วนราชการ โดย เข้าเมนู รายงาน
ทรัพย์สินคงเหลือเพียงวันที่ ซึ่งปรากฏหน้าจอตามภาพ โดย เข้าสู่เมนู และบันทึกข้อมูล  ดังนี้ 

- เลือก เมนู พิมพ์เอกสารด้านบนซ้ายมือ  
- ก าหนดหน้าที่ต้องการจัดพิมพ์ และสั่งพิมพ์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

 
 
4.3.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน 
 
 การปฏิบัติงานด้านพัสดุ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจ าหน่ายพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดังกล่าวนอกจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติ งานตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ดังกล่าว และสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
https://hr.kku.ac.th และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงานที่ผู้เขียนคู่มือได้ใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นประจ า คือ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 
ประการ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.  การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 2.  ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  
 3.  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้  
 4.  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
 5.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 สรุปการปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฉพาะกิจ การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความแม่นย าในกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
พัสดุ มีความขยันหมั่นเพียรหมั่นเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ มีความรอบคอบ มีความอดทนอดกลั้น
ต่อการปฏิบัติงานยิ่ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทที่ 5 

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และกำรพัฒนำงำน 

 
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในบทบาท

หน้าที่การอ านวยการและรับผิดชอบหน้าที่ด้านการพัสดุในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.ด้ำนปฏิบัติกำร  
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ 
1.2 ตรวจสอบ ดูแล และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ

ต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

1.3 จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้ตรวจสอบได้สะดวก 
1.4 จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือหมดความจ าเป็นในการใช้งาน 

2. ด้ำนกำรวงแผน 
  2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการท างานกับหน่วยงานแจ้งจัดหาหรือ

เจ้าของโครงการเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจ้างตาม กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
    3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทั้งภายใน

ภายนอก เพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  3.3 ติดต่อประสานงานอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. ด้ำนบริกำร 
  4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการพัสดุในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายใน

และภายนอก หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ 
  4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุในความรับผิดชอบ  
  4.3 งานบริการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นอกจากภาระหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในภาพรวมยังพบปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันแลอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสด ุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ปัญหำ อุปสรรคแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำงำน  
ตำรำง 4 ปัญหำ อุปสรรคแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำงำน 
 

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/กำรพัฒนำ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 
. เจ้าหน้าที่พัสดุโดยต าแหน่งที่บรรจุใหม่ หรือ เจ้าหน้าที่
พัสดุโดยการแต่งตั้งของหน่วยงาน  ยังไม่มีความเข้าใจใน
เนื้อหาของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบใหม่ที่
เกี่ยวข้อง 

1. มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานเบื้องต้น 
2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพ่ิมความเข้าใจใน
เนื้อหาของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ให้มากขึ้น  
3. ก าหนดแนวปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียว 

2. การก ากับดูแล การบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน
ประเภทครุภัณฑ์  การควบคุมตรวจสอบรายงานพัสดุ
คงเหลือประจ าปี  
    1. ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน และไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ตรวจพบ 
     2. หมายเลขครุภัณฑ์ซ้ าซ้อน ชื่อไม่ตรงกับครุภัณฑ์ 
สถานที่ตัง้ไม่เป็นปัจจุบัน 
     3. ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ไม่ตรวจพบตามรายการที่
แจ้ง 
     4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการก ากับดูแลและเจ้าที่
ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ล่าช้าท าให้ราย
ประจ าปีไม่สอดคล้องกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 213  

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ ยวกับระเบียบการ
ตรวจสอบพัสดุของบุคลากรคณะหน่วยงาน เกี่ยวกับ
การแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ พัสดุ เ พ่ือรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบตรวจนับพัสดุที่ไม่ใช่เจ้าหน้าพัสดุตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม   
2 .  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติ ง าน เกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบประจ าปีให้ชัดเจนและถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันโดยเคร่งครัด  
3.  มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องใหม่  ท าให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้ กฎระเบียบ
ใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 
 

3. การจ าหน่ายพัสดุหมดความจ าเป็นในการใช้งาน ของ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น ส า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1. มีหมายเลขครุภัณฑ์แต่ไม่มีตัวตนของครุภัณฑ์ 
2. ผู้ค้ามีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ค้าด้วยกัน ท าให้ไม่
เกิดการแข่งขันที่ควร 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้บุคคลอื่นเข้าร่วมประมูลแทนตน 
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยทางอ้อม 
 

 

1.แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เ พ่ือ
รายงานสถานะของครุภัณฑ์ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
พิจาณาเห็นชอบและสั่งการให้ด าเนินการให้สอดกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 215 ,217 
โดยไม่มีใครรับผิดทางละเมิด 
2. ท าให้ส่วนราชการเสียโอกาสที่จะได้รับ ราคาในการ
จ าหน่ายที่สูงขึ้น หรือไม่เกิดการแข่งขันราคาเท่าที่ควร 
3. จัดท าประกาศและระบุห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าร่วมประมูลทั้ งทางตรงและทางอ้อม และมี
บทลงโทษชัดเจน 
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1. ข้อเสนอแนะ 

2.1 จัดให้มีพ่ีเลี้ยงสอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุที่บรรจุใหม่ หรือได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ในระยะแรกประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน ตามความเหมาะสม และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตามแผน และวัตถุประสงค์ 
2.2 วางแผนให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่บรรจุใหม่ หรือได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ได้รับการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรหน่วยงานภายในให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง  
2.4 ก าหนดปฏิทินการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีและเสนอผู้บริหารลงนามประกาศให้ทุกคณะหน่วยงานถือ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 
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ภำคผนวก 
 

1. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
3) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
4) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 
5) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
6) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
7) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
9) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 
10) แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ  ของส านักงบประมาณ  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
11) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2543 
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ภำคผนวก(2) 
 เอกสำรด ำเนินกำร 
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