
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามแนวทางการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

โดย...ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ประเมินผลโครงการ



Agenda การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การ
จ าหน่าย

การบริหารพัสดุภาครัฐ
01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสด/ุการจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05

ฝึกปฏิบัติ



ที่มาของโครงการ

2563

3-18 ก.พ. 62

จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

“การบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามแนวทางการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ”

2562

31 ต.ค. 62

ส่วนราชการส่ง
รายงานประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน

บัญชีของส่วนราชการ 

2562

3 ธ.ค. 62

สนง.คลัง จ. ชลบุรี 
แจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการให้กับหน่วย
เบิกจ่ายในจังหวัดชลบุรี

ทราบ

2562

29 พ.ย. 62

สนง.คลัง จ.ชลบุรีส่ง
รายงานประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน

บัญชีของส่วนราชการ
ในจังหวัดชลบุรีให้กับ 
สนง.คลัง เขต 2

15-25 ต.ค. 62

จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า

รายงานการประเมินผล
คุณภาพการบัญชี

ภาครัฐ

2562



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การท าสัญญาและหลกัประกนั
หมวด 5

การบริหารพัสดุ
หมวด 9

ข้อความทั่วไป
หมวด 1 

การซื้อหรือจ้าง
หมวด 2 

งานจ้างที่ปรึกษา
หมวด 3 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง

หมวด 4

การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ

หมวด 6

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ

หมวด 7

การทิ้งงาน
หมวด 8

การร้องเรียน
หมวด 10



การบริหารพัสดุภาครัฐ

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ส่วนท่ี 3

การจ าหน่ายพัสดุ

ส่วนที่ 4

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1

การยืม

ส่วนท่ี 2

การบริหารพัสดุ
หมวด 9



การเก็บ การบันทึก

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว
1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด กรณีเป็น
อาหารสดลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันได้

2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย
และให้ครบถ้วนถูกต้อง

บัญชีวัสดุ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ทะเบียนครภุณัฑ์

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ)์

ว 129
ลว 20 ต.ค. 49

ข้อ 203

ว 116 ลว 1 เม.ย. 35

ว 33545 ลว 11 พ.ย. 44

ว 43
ลว 29 ม.ค. 62



แผ่นที.่.............................(1)........................................................

ประเภท...........................(3).........................................................  ชื่อหรือชนิดวัสด.ุ..................(4)..................................รหสั.....................................(5)........................

ขนาดหรือลกัษณะ........................................................................

หน่วยทีนั่บ......................(6).........................................................ทีเ่ก็บ................................................................................

ราคาตอ่หน่วย

บาท รับ จา่ย คงเหลอื

(8)

วัน เดอืน ปี รับจาก/จา่ยให้ เลขทีเ่อกสาร
จ านวน

หมายเหตุ

จ านวนอยา่งสงู...................(7).......................

จ านวนอยา่งต่ า....................(7).......................

บญัชวีสัดุ
สว่นราชการ......................................................

หน่วยงาน........................(2)............................

ตัวอย่างบัญชีวัสดุ



แผ่นที.่.............................1........................................................

ประเภท...........................วัสดสุิน้เปลอืง.........................................................  ชื่อหรือชนิดวัสด.ุ.................หมึกพิมพ์..........................รหสั.....................................0001........................

ขนาดหรือลกัษณะ..................ML-3710ND (ML-205L)............................

หน่วยทีนั่บ......................กลอ่ง...................................................ทีเ่ก็บ.........................ตูเ้ก็บวัสด ุ1........................

ราคาตอ่หน่วย

บาท รับ จา่ย คงเหลอื

1 ต.ค. 62 ยอดยกมา 10

7 ม.ค. 63 รับจาก-หจก.มาดีคอมพวิเตอร์ ร. 1 5,000.00        5 15

8 ม.ค. 63 จ่ายให้-นางสาวบุญมา รวยสุข  จ. 1 1 14

บญัชวีสัดุ
สว่นราชการ.............กรมบญัชีกลาง.............

หน่วยงาน....ส านักงานคลงัจงัหวัดชลบรุี......

จ านวนอยา่งสงู...................5.......................

จ านวนอยา่งต่ า....................2.......................

วัน เดอืน ปี รับจาก/จา่ยให้ เลขทีเ่อกสาร
จ านวน

หมายเหตุ

ตัวอย่างบัญชีวัสดุ



ส่วนราชการ.................(1)....................
หน่วยงาน.....................(2)....................

ประเภท.........................(3)...........................รหสั.......................(4)...............................ลกัษณะ/คุณสมบตั.ิ.........................(5).................................รุ่น/แบบ….....................(6)............................
สถานทีต่ัง้/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....................................................(7)..............................................ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจา้ง/ผู้บริจาค......................................(8).......................................................
ทีอ่ยู่..............................................................................................................................................(9)..............................................โทรศัพท.์...................................(10)..............................................

ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ      เงินนอกงบประมาณ            เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ             อืน่ๆ
วิธกีารไดม้า   ตกลงราคา            สอบราคา                          ประกวดราคา                          วิธีพเิศษ                   รับบริจาค

จ านวน ราคา อายุ อัตรา ค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคา
หน่วย ตอ่หน่วย/ชุด/กลุม่ การใช้งาน ค่าเสือ่มราคา ประจ าปี สะสม

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน

วัน เดอืน ปี ทีเ่อกสาร รายการ มูลค่ารวม มูลค่าสทุธิ หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน



ครั้งที่ วัน เดอืน ปี จ านวนเงิน

(23) (24) (26) (27)(25)

ประวัตกิารซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน

รายการ หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน



สว่นราชการ............................(1)...............................
หน่วยงาน................................(2)..............................

ประเภท.........................(3)...........................รหสั.......................(4)...............................ลกัษณะ/คุณสมบตั.ิ.........................(5).................................รุ่น/แบบ….....................(6)............................
สถานทีต่ัง้/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....................................................(7)..............................................ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจา้ง/ผู้บริจาค......................................(8).......................................................
ทีอ่ยู่..............................................................................................................................................(9)..............................................โทรศัพท.์...................................(10)..............................................
ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ               เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ               อืน่ๆ
วิธกีารไดม้า   ตกลงราคา             สอบราคา                           ประกวดราคา                          วิธีพเิศษ                   รับบริจาค

จ านวน ราคา
หน่วย ตอ่หน่วย/ชุด/กลุม่

ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน
(กรณคีรุภณัฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์)

ทีเ่อกสารวัน เดอืน ปี รายการ มูลค่ารวม หมายเหตุ

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

กรณีครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์



ครั้งที่ วัน เดอืน ปี จ านวนเงิน หมายเหตุรายการ

ประวัตกิารซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

กรณีครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์



ประเภท..............ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์..........................รหสั........603-070000-59001 (100000017448).......ลกัษณะ/คุณสมบตั.ิ......Fujitsu  .....................รุ่น/แบบ…...............SP-1125.....................
สถานทีต่ัง้/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.........ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมอืง จ.ชลบุรี..............ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจา้ง/ผู้บริจาค.........บจก.มาดีคอมพวิเตอร์...........................
ทีอ่ยู่........................97/66 ม.4 ต.เสมด็ อ.เมอืง จ.ชลบุรี....................................................................................โทรศัพท.์.........038-257941.......................................................
ประเภทเงิน     เงินงบประมาณ      เงินนอกงบประมาณ            เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ             อืน่ๆ
วิธกีารไดม้า   ตกลงราคา           สอบราคา                        ประกวดราคา                          วิธีพเิศษ                   รับบริจาค

จ านวน ราคา มูลค่ารวม อายุ อัตรา ค่าเสือ่มราคา ค่าเสือ่มราคา มูลค่าสทุธิ หมายเหตุ
หน่วย ตอ่หน่วย/ชุด/กลุม่ การใช้งาน ค่าเสือ่มราคา ประจ าปี สะสม

6 ม.ค. 62 ใบตรวจรับเลขที ่5/2562 เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 12,000.00          12,000.00   5 20 1,800.00   1,800.00     10,200.00   โต๊ะคุณสมรักษ์

วัน เดอืน ปี ทีเ่อกสาร รายการ

ทะเบยีนคุมทรัพยส์ิน
       สว่นราชการ........กรมบัญชีกลาง.........
       หน่วยงาน..ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี..

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ว 238 ลว 9 ก.ย. 57



การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

การเบิกพัสดุ 
“ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้เบิก”

ข้อ 204

การจ่ายพัสดุ
“ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ”
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ(ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกคร้ังที่มกีาร
จ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ 204



การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

ผู้เบิก

ใบเบิกพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
พัสดุ

- ตรวจสอบความถูก
ต้องของใบเบิก
- ลงบัญชีหรือ
ทะเบียน
- เก็บใบเบิกจ่ายไว้
เป็นหลักฐาน



การเบิกจ่าย

ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนด
วิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงาน
คณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วย

ข้อ 206



ส่วนที่ 2 การยืม

การยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่ง 

มิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้

ข้อ 207



ส่วนที่ 2 การยืม

พัสดุประเภทใช้คงรูป พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

การยืมพัสดุที่มีลักษณะ
คงทนถาวร อายุการใช้
งานยืนนาน ได้แก่ 

ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้ว
ไม่หมดไป

การยืมพัสดุที่มีลักษณะ
โดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองไป หรือไม่คง
สภาพเดิมอีกต่อไป เช่น 
วัสดุส านักงาน เป็นต้น

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุ



ส่วนที่ 2 การยืม

พัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และก าหนดวัน
ส่งคืน

ข้อ 208

ประเภทการยืม ผู้อนุมัติ

ยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ยืมภายในหน่วยงานของรฐั

 ใช้ในสถานที หน่วยงาน
 ใช้นอกสถานที หน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงานซึ งรับผิดชอบพสัดุ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



Section Break
Insert your subtitle here

ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ



ส่วนที่ 2 การยืม

ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปการคืนต้องส่งคืนในสภาพท่ี
ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย 
หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 

ข้อ 209

แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 

ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด



ส่วนที่ 2 การยืม

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ

ข้อ 210

มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน

ไม่สามารถด าเนินการจัดหาพัสดุนั้นได้ทัน

หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะให้ยืมได้

มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร



ส่วนที่ 2 การยืม

เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด

ข้อ 211

ผู้ยืม

ใบยืมพัสดุ

ผู้ให้ยืม
พัสดุ



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผน
การซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย

ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซม
ให้กลับมาอยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

ข้อ 212



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจพัสดุซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็น 
เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีท่ีผ่านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น

ข้อ 213

เดือนกันยายน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจพัสดุ

ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่

เดือนตุลาคม เริ่มตรวจนับพัสดุ 



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ประเด็นที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
ข้อ 213

การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่

พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่

มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

ระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุ
ข้อ 213

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ภายใน 30 วันท าการ 
นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ส าเนาส่ง - สตง. 1 ชุด

- ต้นสังกัด 1 ชุด



ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

กรณีที่ในรายงานการตรวจสอบพัสดุพบว่า มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือ
สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ข้อ 214

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ประธาน 1 คน

กรรมการอย่างน้อย 2 คน

ข้อ 26 และข้อ 27



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการดังนี้

ข้อ 215

ขาย (วิธีทอดตลาด)

แลกเปลี่ยน

โอน

แปรสภาพหรือท าลาย

พัสดุมีราคาต่ ากว่า 500,000 บาท 

ขายให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรการกุศล

การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

ให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันท่ี
หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐส่ังการ



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วน
ท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

ข้อ 216

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 78

การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Payment)

EDC Pay in



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฎตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ข้อ 217

พัสดุมีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การจ าหน่ายเป็นสูญ

ผู้อนุมัติ

พัสดุมีราคาเกิน 1,000,000 บาท

กระทรวงการคลังราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค

ผจว./ผู้ว่าการ กทม./นายกเมืองพัทยาราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานของรัฐก าหนดหน่วยงานของรัฐอื่น

ผู้อนุมัติ



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

ข้อ 218

ข้อ 217

ข้อ 215
ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

แจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ

ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และได้
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และ 218 โดยอนุโลม

ข้อ 219



ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ
ว 520 ลว 29 ต.ค. 62 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพ

กรณีมีประกันภัย
- ส่งมอบหรือคืนพัสดุแก่ประกันภัย
- ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
- หมายเหตุว่า “พัสดุที่ช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพได้รับการชดใช้แล้ว”
- แจ้ง สตง.ภายใน 30 วัน

กรณีไม่ใช่การประกันภัย
- ส่งมอบหรือคืนพัสดุแก่ผู้ต้องรับผิด
- ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
- หมายเหตุว่า “พัสดุท่ีช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพได้รับการชดใช้แล้ว”
- แจ้ง สตง.ภายใน 30 วัน

กรณีบริษัทประกันภัยหรือผู้ต้องรับผิดไม่ประสงค์รับพสัดุคืน
ให้ด าเนินการตามข้อ 215 ข้อ 217 ข้อ 218 และ ข้อ 219 แล้วแต่กรณี



รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ควรประกอบด้วย...

1. รายงานวัสดุคงเหลือ>>>แสดงรายการและมูลค่าของวัสดุ

2. รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

3. รายงานครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ /ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในระบบ GFMIS

4. รายงานสินทรัพย์ที่ช ารุด



กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
- แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ
- เตรียมข้อมูลในการตรวจสอบพัสดุ

- เริ่มการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ

- รายงานผลการตรวจสอบ
- ส าเนาส่ง สตง./ต้นสังกัด

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

ไม่พบว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
- รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

- แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาข้ันต่ า/
คณะกรรมการขาย

- ขาย/แลกเปลี่ยน/โอน/แปรสภาพหรือท าลาย
ภายใน 60 นับถัดจากวันท่ี หน.หน่วยงานของรัฐส่ังการ

- ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที
/ตัดสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS

- แจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ

พบว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป



แผนปฏิบัติงานด้านบัญชีและพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีและ
รายงานผลให้

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบ

1-31 ตุลาคม

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุ
- เตรียมข้อมูลพัสดุ

ภายในกันยายน

ส่งรายงาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วน
ราชการ

31 ตุลาคม

ปิดงวดบัญชี
งวดท่ี 12 
(ปรับปรุง
วัสดุคงคลัง)

20 ตุลาคม

แจ้งผลการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ

ภายใน 5 ธันวาคม

ว 376 ลว 24 ส.ค. 61



ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณ

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (e-GP) ระบบ GFMIS

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบสินทรัพย์ถาวรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

บันทีกรายการสั่งซ้ือ/จ้าง/เช่าส่งมอบ/ตรวจรับ

ตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายเงิน

1

2 3

45

67 8 ข้อมูลสินทรัพย์หลัก (สท.01)

บันทึกรายการสินทรัพย์(สท.13)

9

GL
Dr. พักสินทรัพย์

Cr. รับสินค้า/ใบส าคัญรับเงิน

กระบวนการทางพัสดุ บัญชี การเงิน



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05



การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

การบันทึกรายการ (สร้างสินทรัพย์หลัก สท.01)

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)
ว 123 ลว 29 มี.ค. 56

การรับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ว 43 ลว 29 ม.ค. 62

แนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบสินทรัพย์ (GFMIS)



การรับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ระบบ GFMIS
(การท า บส.01 : PO)

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง : K-ค่าใช้จ่าย
รหัสบัญชีแยกประเภท : ค่าครุภัณฑ์          

ต่ ากว่าเกณฑ์

ท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตาม ว 43
ไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา

ครุภัณฑ์มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท 

ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่า 10,000 บาท 



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

1
รายงาน>>เรียกรายงาน Web Online



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

2 ระบบสินทรัพย์ถาวร



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

3 รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน

3
ใส่รหัสศูนย์ต้นทุน......
วันที่รายงาน.....



VS

ข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงาน



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)

ว 238 ลว 9 ก.ย. 57



VS

การบันทึกรายการ (การสร้างสินทรัพย์ สท.01)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



VS

การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)



กรณีมีสินทรัพย์
แต่ไม่มีการบันทึกบัญชี

- สินทรัพย์ยังมีอายุการใช้งาน
คงเหลือ

- สินทรัพย์หมดอายุการใช้งาน
แล้ว

กรณีมีสินทรัพย์
แต่บันทึกบัญชีคลาดเคล่ือน

- สินทรัพย์บันทึกไว้ในพัก
สินทรัพย์

- สินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชี
ค่าใช้จ่าย

- สินทรัพย์บันทึกไว้ในบัญชี
สินทรัพย์ผิดหมวด

กรณีไม่มีสินทรัพย์
แต่บันทึกบัญชี

- สินทรัพย์สูญหายต้องหาตัว
ผู้รับผิด

- สินทรัพย์สูญหายเสียหายจาก
การใช้งานตามปกติ

ว 43 ลว 29 ม.ค. 62 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพย์สินในระบบ GFMIS



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05



ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

เอกสารที่ต้องส่งส าหรับตัวชี้วัดท่ี 1.1.6
1. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
3. รายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี



รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

ในจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19.26%
ส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีสามารถจัดท า
บัญชีได้ถูกต้อง จ านวน 27 หน่วยงาน

77.85% 109 หน่วยงานไม่ได้คะแนนเต็มในข้อ 1.1.6

80.74%

(113)



เป้าหมายปี 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พบปัญหา/ผลการประเมิน

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน/
ประเมินผล

กรมบัญชีกลางแจ้งเกณฑ์ประเมินผล

03

04

02

01

19.26% (27 หน่วยเบิกจ่าย)

80.00% (112 หน่วยเบิกจ่าย)



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05



Agenda

Style
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย/การยืม/การบ ารุงรักษา/การตรวจสอบ/การจ าหน่าย
การบริหารพัสดุ

01

การสร้างสินทรัพย์/การล้างพักสินทรัพย์/การตัดจ าหน่าย/สินทรัพย์รับบริจาค
การบริหารพัสดุในระบบ GFMIS

02

บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

03

การบันทึกรับวัสดุ/การจ่ายวัสดุ
การจัดท าทะเบียนวัสดุ (บัญชีวัสดุ)

04

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน

05


