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คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานหลั กเล่ มนี้ จั ดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง และ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้ น ทางการทางานหลักตั้งแต่ เริ่มต้น จนสุ ดกระบวนการ โดยระบุ ขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ กระบวนการจาหน่ายพัสดุ
โดยวิธีการขายทอดตลาด ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว
ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ การกระบวนการจาหน่ายพัส ดุ โดย
วิธีการขายทอดตลาด จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในส่วนของงานการจาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการ
ขายทอดตลาดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในคณะครุศาสตร์ ส่งผลให้ทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติตาม
ขั้น ตอนการดาเนิ น งานต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูล เล่ นนี้
ประกอบไปด้ ว ย กฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ มี ร ายละเอี ย ดในการพิ จ ารณา และขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้จัดทาคู่มือ
“กระบวนการจ าหน่ ายพัส ดุโ ดยวิธีการขายทอดตลาด” เพื่อให้ ทราบขั้นตอนการดาเนินการของเอกสาร
ตามลาดับ และไม่ส่งผลเสียหายแก่ทางราชการได้
ท้ายนี้ ข้าพเจ้ าขอขอบพระคุ ณผู้ ทรงคุณวุฒิ ทุ กท่ านที่ ให้ ความรู้ และให้ คาแนะนาด้ว ยดีมาตลอด
และขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์ และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2448 ก่อ ตั้ง โรงเรีย นฝึก หัดครูเมือ งกรุง เก่า ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม ณ หลัง พระราชวัง
จันทรเกษม ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้ตั้งโรงเรียนครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง
ในปี พ.ศ. 2475 ได้ทาการรวมโรงเรียนทั้ง 2 เข้าด้วยกัน ณ ตาหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑล
ในปี พ.ศ. 2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารตาบลหัวแหลม แยกเป็น สอง
โรงเรียนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พ.ศ. 2484 ได้ย้ายโรงเรียน ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) โรงเรียนฝึกหัด
ครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ที่ตาบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 มีการยกฐานะกองการฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวั นที่
29 กันยายน และได้เริ่มต้นผลิตครู ป.กศ. ในปี พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรี อยุ ธ ยา และได้ทาการรวมโรงเรียนฝึ กหัดครูสตรีฯ เข้ากับวิทยาลั ยครูพระนครศรีอยุธยาในปี
พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ทาการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ป.อ.) 2 ปี ในปี พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ปก.ศ., ปก.ศ. สูง 2 ปี, ปริญญาตรี (ค.บ.)
2 ปี
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 4 ปี
พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตร สภาการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึ กษา ป.กศ.สูงเทคนิคการอาชีพ เพิ่มเติม 6 วิชา แต่หลักสูตรเปิดสอนถึง ปี
การศึกษา 2527 เท่านั้น
พ.ศ. 2528 เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาอื่นนอกเหนือสาขาวิชาชีพครู
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตรา
สัญลักษณ์ราชภัฏแก่วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
พ.ศ. 2538 มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็น พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ มีผลบังคับ
ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 มกราคม 2538 วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง เปลี่ ย นเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา”
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พ.ศ. 2547 มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็น พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเปลี่ยนเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี
2564
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้ มหาวิทยาลั ย เป็ น สถาบัน อุด มศึก ษาเพื่ อ การพัฒ นาท้ องถิ่น ที่เสริ มสร้ างพลั ง ปั ญ ญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ างสมดุลและยั่ งยื น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้ นสู ง
ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา 7 ให้ ก าหนดภาระหน้า ที่ ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรี ย นรู้ และเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
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(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่ ว มมือและช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กันระหว่างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่ งเสริมให้ เ กิ ด
การจัดการการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพื่อให้
เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนั บสนุ นพัฒนาการสร้ างความร่วมมื อในการพัฒนามหาวิทยาลั ยสู่ ความเป็น สากล โดยใช้หลั ก
ธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล
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10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์
สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมัธยม

งานตรวจสอบภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

งานบริการวิชาการ

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม

งานวิจัย
งานยุทธศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานวิทยวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานสื่อสารองค์กร

ศูนย์หนังสือ

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

โรงเรียนประถมสาธิต

สถาบันอยุธยาศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

พัฒนา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานทรัพยากรบุคคล

สถาบันวิจัยและ

คณะวิทยาการจัดการ

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
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ศูนย์สะเต็มศึกษา
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56ประวัติคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทาหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครูที่มีพัฒนาการมาจาก“โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า”ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448
จนถึงปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการที่สาคัญ 4 ช่วง
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2508)
ปี พ.ศ. 2448 (1 กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ” ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม
มณฑลกรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพิ่มวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.)
ปี พ.ศ. 2458 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมือง
ของกระทรวงธรรมการ
ปี พ.ศ. 2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ตาหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัดสอนวิชา
สามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม)
ปี พ.ศ. 2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน “โรงเรียนฝึกหัด
ครูมูล” ที่ตาหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.)
ปี พ.ศ. 2476 ได้ ป รั บ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล ฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต ร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ตาหนักเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2467 ตามเดิม
ปี พ.ศ. 2479 (1 มิถุนายน) ได้แยกเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
(โรงเรียนฝึกหัดครูชาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผั กกาดที่กรมทหารหัวแหลม) และ
“โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.)
ปี พ.ศ. 2484 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย้ า ยไปอยู่ ที่ ข้ า งวั ด วรโพธิ์
(โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีฯ ย้ายไปอยู่ตาบลหอรัตนไชย(หอพักอู่ทองในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ.
ปี พ.ศ. 2497 มีการยกฐานะกองฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ. และ
ครู ป.
ปี พ.ศ. 2498 เริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครูและเปิดสอนหลักสูตรครู ป.กศ.
2. ช่วงเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2538)
ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะเป็น“วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” และ
ย้ายมาที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งปัจจุบัน)
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ปี พ.ศ. 2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม
ปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ)
ปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอน ระดับ ป.กศ.สูง และ
ค.บ. (2 ปี)
ปี พ.ศ. 2523 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอนหลักสูตร ค.บ. (4 ปี)
ปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2524
ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขา
วิชาชีพครูด้วย
3. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547)
ปี พ.ศ. 2538 (25 มกราคม 2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น“สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” และก่อตั้ง “คณะครุศาสตร์ ” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตามหลั กสู ตร
สาขาการศึกษา
4. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น “คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีการจัดการเรียน
การสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จานวน 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิ ว เตอร์
ศึกษา และ สาขาวิชาศิลปะนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปี
พ.ศ. 2558 ได้ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรเป็ น หลั กสู ต รครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึ ก ษาพิ เศษและการสอน
ภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) (5 ปี) เพิ่มจากเดิม จานวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิต และพัฒนาครู
ต่ อ เนื่ อ งกั น มาเป็ น เวลานั บ กว่ า 113 ปี และมี ก ารขยายการจั ด การศึ ก ษาครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียนการสอน
สาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จานวน 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชา
พลศึกษา 6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 8) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 9) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา
นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.) การจัดการการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหาร
การศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้วย
ในปั จ จุ บั น มีป ระกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่ ว นราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 โดยคณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการภายใต้สานักงานคณบดีเป็นงาน จานวน 9 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
3. งานบริการและพัฒนานักศึกษา
4. งานบัณฑิตศึกษา
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
6. ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
7. โรงเรียนสาธิตมัธยม
8. โรงเรียนประถมสาธิต
9. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
มีวินัย ใฝ่ รู้ อุ ต สาหะ สานึ ก ดี มี จิ ต อาสา
เอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์
สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
ปรัชญาของคณะครุศาสตร์
คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล
ค่านิยมของคณะครุศาสตร์
เสี ย สละ สามั ค คี มี ใ จใฝ่ รู้
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วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการ
ทางการศึกษา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่สากล”
พันธกิจของคณะครุศาสตร์
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ในท้องถิ่นและระดับประเทศ
4. สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
6. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
และส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ของคณะครุศาสตร์
1. คณะครุศาสตร์มีบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้
4. เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน
5. คณะครุศาสตร์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
6. คณะครุศาสตร์มีงานบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และตรงตามความต้องการท้องถิ่น
7. คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจความเป็นอยุธยา
มรดกโลก
8. คณาจารย์และนักศึกษานาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
9. คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาคพระราชดาริ
10. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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11. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยจิ ต ส านึ ก ต่ อ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ
12. คณะครุศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งานบริการ
และพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหาร
วิชาการและ
พัฒนาการ
เรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาครู
ผู้บริหาร และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
งาน
บัณฑิตศึกษา

โรงเรียน
สาธิตมัธยม

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ

โรงเรียน
สาธิต
ปฐมวัย

โรงเรียน
ประถม
สาธิต

โครงสร้างการบริหารงานทั่วไปของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

สานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

หน่วย
ธุรการและสารบรรณ

หน่วย
บริหารงานบุคคล

หน่วย
วางแผนและงบประมาณ

หน่วย
ประชาสัมพันธ์

หน่วย
พัสดุและอาคาร
สถานที่
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ภาระหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป (หน่วยพัสดุและอาคารสถานที่)
งานพัส ดุมีความส าคัญต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพราะพัส ดุ หมายถึง การจัดซื้อ จัดจ้าง
เครื่องใช้สานักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดหาด้านครุภัณฑ์ และควบคุมการจาหน่ าย
ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน 1 ใบ ต่อทรัพย์สิน 1 รายการ หรือต่อชุดหรือ
กลุ่มแล้วแต่กรณี ตลอดอายุการใช้งานทรัพย์สินนั้น ดังนี้
1.1 ส่วนราชการ ให้ระบุชื่อส่วนราชการต้นสังกัด
1.2 หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชองทรัพย์สิน
1.3 ประเภท ให้ระบุประเภทของทรัพย์สิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือครุภัณฑ์ตามจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ
1.4 รหัส ให้ระบุหมายเลขประจาทรัพย์สิน
1.5 ลักษณะ/คุณลักษณะ ให้ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพย์สิน
1.6 รุ่น/แบบ ให้ระบุรุ่นหรือแบบของทรัพย์สิน
1.7 สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ระบุสถานที่ตั้งของทรัพย์สินหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทรัพย์สินนั้น
1.8 ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ให้ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
1.9 ที่อยู่ ให้ระบุที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
1.10 โทรศัพท์ ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
1.11 วัน เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับทรัพย์สิน
1.12 ที่เอกสาร ให้ระบุเลขที่เอกสารแสดงการได้มาของทรัพย์สิน
1.13 รายการ ให้ระบุชื่อหรือชนิดของทรัพย์สิน เช่น อาคาร สานักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น
1.14 จานวน ให้ระบุจานวนหน่วยของทรัพย์ต่อหนึ่งรายการ
1.15 ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม ให้ระบุถึงจานวนเงินที่แสดงถึงราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อ
กลุ่มของทรัพย์สิน
1.16 มูลค่ารวม ให้ระบุจานวนรวมของทรัพย์สินทั้งหมด
1.17 อายุใช้งาน ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพที่ส่วนราชการ ได้เลือก
กาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศ
1.18 อัตราค่าเสื่อมราคา ให้ระบุอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
1.19 ค่าเสื่อมราคาประจาปี ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาต่อปี
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1.20 ค่าเสื่อมราคาสะสม ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้ทรัพย์สินจนถึงปี
ปัจจุบัน
1.21 มูลค่าสุทธิ ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้ทรัพย์สินจนถึงปี
ปัจจุบัน กรณีทรัพย์สินใดมีมูลค่าไม่ถึง 30,000 บาท ไม่ต้องขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์ให้ใส่เครื่องหมายขีด (-)
ตั้งแต่ช่องที่ 17 ถึงช่องที่ 21
1.22 หมายเหตุ ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็น เช่น การจาหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี เป็นต้น
1.23 ครั้งที่ ให้ระบุลาดังครั้งที่มีการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
1.24 วัน เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
1.25 รายการ ให้ระบุคาอธิบายรายการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
1.26 จานวนเงิน ให้ระบุจานวนเงินที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือบารุงรักษาทรัพย์สิน
1.27 หมายเหตุ ให้ แสงดข้อความอื่นที่จาเป็น เช่น การซ่อมแซมที่ถือเป็นค่า ใช้จ่าย หรือการ
ซ่อมแซมที่ถือเป็นการเพิ่มทุนของทรัพย์สิน เป็นต้น
2. ควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
2.1 การยืม งานพัสดุได้ให้บริการยืมพัสดุ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานราชการตามสถานที่ต่าง ๆ
โดยผู้ยืมต้องกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุยื่นที่งานพัสดุ
2.2 การควบคุม
2.2.1 การเก็ บ รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ์ เมื่ อ งานพั ส ดุ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ศ าสตร์ เ รีย บร้ อยแล้ ว
งานพัสดุจะทาการลงบัญชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณีโดยแยกเป็นชนิด โดยมีหลักฐานการ
รับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
2.2.2 การตรวจสอบพัสดุประจาปี โดยเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ คณะครุศาสตร์จะเสนอรายชื่อให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจาเป็นเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพื่อวันสิ้นงวดนั้น ภายใน 30 วันทาการ ในการตรวจสอบจะทาการ
ตรวจสอบการรั บ -จ่ า ยพั ส ดุ (1 ตุ ล าคม - 30 กั น ยายน) โดยตรวจสอบพั ส ดุค งเหลื อ ตามบั ญชี /ทะเบียน
ตรวจสอบพัสดุชารุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่ควรใช้ในราชการต่อไป
2.2.3 จาหน่ายครุภัณฑ์ หลังจากที่ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว และพบว่า ครุภัณฑ์ใด
หมดความจาเป็น ไม่ ใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็จะรายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อทาการจาหน่ายครุภัณฑ์ (ขายทอดตลาด/โอน/ แปรสภาพ/ทาลาย) แล้วแต่สภาพของครุภัณฑ์
2.2.4 ลงจ่ายออกจากบั ญชีหรือทะเบียน หลังจากที่ได้จาหน่ายครุภัณฑ์ ไปแล้ว งานพัส ดุ
ดาเนินการลงบัญชีตัดจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีทันที
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3. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กาหนดเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจาปีของส่วนราชการ ให้กระทาเป็น
ประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การควบคุม ดังนี้
3.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
3.1.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่าย แต่งตั้งเจ้าที่ในส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงานนั้น ที่มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบรับจ่าย
พัสดุประจาปีงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน
3.2 การตรวจสอบพัสดุประจาปี
3.2.1 การตรวจสอบพั ส ดุ ประจาปี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในการตรวจสอบพัส ดุ
ให้ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน
3.2.2 ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
3.2.3 การตรวจสอบให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ในวัน เปิดทาการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป โดยทาการตรวจสอบว่า การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราเหตุใด พัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
3.2.4 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการนับแต่
วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
3.3 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัส ดุเสนอรายงาน
ตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
3.4 การส่งสาเนาให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่
กรณี 1 ชุด สาหรับหน่วยงานในราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสาเนารายงานไปยังส่วนราชการเจ้าสังกัด
อีก 1 ชุด
3.5 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน และหากปรากฏว่ามีพัส ดุชารุด เสื่อมสภาพหรือ
สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และหากปรากฏ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า จะต้ อ งหาตั ว ผู้ รั บ ผิ ด ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนหาตั ว ผู้ รั บ
ผิดดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.6 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน และปรากฏว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เนื่องจากเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานปกติหรือสู ญไป
ตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่วยต่อไป
4. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (พัสดุ)
4.1 จัดเตรียมบัญชีพัสดุ หลักฐานการรับพัสดุเพื่อลงบัญชีวัสดุ เช่น สาเนาใบส่งของ ใบตรวจรับ
พัสดุหลักฐานการจ่ายพัสดุไปให้ผู้เบิกได้แก่ ใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนครุภัณฑ์ เอกสารแสดง
ที่มาของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ สาเนาสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับงานจ้ าง
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เรื่องดาเนินการบริจาคครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง หลักฐานการจ่ายพัสดุได้แก่ใบเบิกพัสดุ ใบยืมพัสดุของ
คณะครุศาสตร์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีตามกรณี
4.2 อานวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจาปี โดยการชี้แจงข้อมูล
รายละเอียดวิธีดาเนินการ ช่วยเหลือในการจัดทาเอกสารแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบพัสดุประจาปี
4.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจาหน่ายพัสดุกรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ เพื่อให้อธิการบดี
พิจารณาสั่งการ
4.4 จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายพัสดุที่ชารุด
เสื่อมสภาพหรือไม่จาเป็นต้องใช้ในสถานศึกษา ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
4.5 ทาการตัดจ่ายพัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติให้จาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
4.6 รวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี เ พื่ อ รายงานให้ ง านพั ส ดุ
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 กระบวนการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213
สาหรับการจาหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ข้อ 215 ระบุว่า
“หลังจากการตรวจสอบพัสดุประจาปีเรียบร้อยแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยของรัฐต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการดาเนินการ
จาหน่ายต่อไป
คาจากัดความ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริ การที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ มีห น้ าที่เกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริห ารพัส ดุ หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานรัฐ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐนั้นกาหนด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายความว่ า (3) หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดานง
ตาแหน่งที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 4 การจาหน่ายพัสดุ
ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นาวิธี
ที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
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(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุป กรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่ อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ข องรัฐ
ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มอบให้ ไ ว้ ใ ช้ ง านในหน้ า ที่ เมื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วพ้ น จากหน้ า ที่ ห รื อ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วพ้ น
ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิ ธี ท อดตลาดให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ โดยให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจาหน่ายเป็น
การทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่าย
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง
ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดย
คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่หน่ว ยงานของรัฐวิ หรือ องค์การสถานสาธารณกุศ ลตามมาตรา 47 (7)
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ หัว หน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ
ข้อ 216 เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
แล้วแต่กรณี
การจาหน่ายเป็นสูญ
ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือ
มีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ 215 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอานาจของกระทรวงการคลังเป็น
ผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอานาของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
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(ค) หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่น ผู้ ใดจะเป็นผู้ มีอานาจอนุมัติให้ เป็นไปตามที่หน่ว ยงานของรัฐนั้น
กาหนด
รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็นจะกาหนดวงเงินการจาหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไป
จากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ 218 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก ฎหมาย
กาหนดด้วย
ข้อ 219 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้อง
ใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความ รับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกาหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้ดาเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม
กระบวนการ “การจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด” เป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารงานทั่วไป
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ของพัสดุที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนั้นการจาหน่าย
พัสดุที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปอีก กาหนดการจาหน่ายไว้ 4 วิธี ดังนี้
1. การจ าหน่า ยพัสดุ โ ดยวิธี ขายทอดตลาด หมายถึง การดาเนินการให้ ถือปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายท าการประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ก่ อ นการประกาศขาย เสนอ
หัวหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคานึงถึง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
1.2 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ดาเนินการตรวจสอบพัสดุและรายงานผลต่อผู้อนุมัติ
1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ
1.5 ขออนุมัติดาเนินการจาหน่ายพัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหาข้อเท็จจริง
1.6 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
1.7 ดาเนินการตรวจสอบสภาพพัสดุและประเมินราคาขั้นต่า
1.8 สรุ ป ผลการรายงานการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขายและ
คณะกรรมการส่งมอบ
1.9 อนุมัติให้ดาเนินการขาย
1.10 ประกาศขายทอดตลาด
1.11 ดาเนินการขายทอดตลาดเรียกเก็บเงินจากผู้เสนอราคาสูงสุด
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1.12 รายงานผลการขายและขออนุมัติรับราคา
1.13 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
1.14 รับชาระเงินครบถ้วนแล้วมอบเอกสารให้คณะกรรมการส่งมอบและนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
1.15 รายงานผลการขายและส่งมอบให้ผู้ซื้อต่อผู้ได้รับมอบอานาจ
1.16 ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
1.17 รายงานผู้ได้รับมอบอานาจและแจ้งสานักงานตรวจการแผ่นดิน
2. การจาหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึง การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา
รวมกันไม่เกิน 500,0000 บาท ให้ใช้ใบเสนอราคาซื้อพัสดุชารุด (พด.58) เป็นหลักฐานการเสนอราคา
การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า มั ด จ า (ถ้ า มี ) ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานการเงิ น และบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานนั้ น ๆ
ที่ดาเนินการแล้วแต่กรณี (เงินมัดจาให้เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายโดยวิธีทอดตลอดในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ของราคาขาย) รายงานผลการขายพัสดุพร้อมความเห็นเสนอผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติรับราคา โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
2.2 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ดาเนินการตรวจสอบพัสดุและรายงานผลต่อผู้อนุมัติ
2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ
2.5 ขออนุมัติดาเนินการจาหน่ายพัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหาข้อเท็จจริง
2.6 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
2.7 ดาเนินการตรวจสอบสภาพพัสดุและประเมินราคาขั้นต่า
2.8 สรุ ป ผลการรายงานการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขายและ
คณะกรรมการส่งมอบ
2.9 อนุมัติให้ดาเนินการขาย
2.10 คณะกรรมการขายติดต่อผู้ซื้อหรือได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อแล้วดาเนินการขออนุมัติรับราคาขาย
2.11 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
2.12 รับชาระเงินครบถ้วนและมอบเอกสารให้คณะกรรมการส่งมอบและนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
2.13 รายงานผลการขายและส่งมอบให้ผู้ซื้อต่อผู้ได้รับมอบอานาจ
2.14 ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
2.15 รายงานผู้ได้รับมอบอานาจและแจ้งสานักงานตรวจการแผ่นดิน
3. การโอน การโอนพัสดุของส่วนราชการจะทาได้ก็ต่ อเมื่อ เป็นการโอนให้ แก่ หน่วยงานของรัฐ
องค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเป็นพัสดุที่หมดความจาเป็น หรือหากใช้
ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เมื่อมีการโอนให้ทาหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
3.2 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
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3.3 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ดาเนินการตรวจสอบพัสดุและรายงานผลต่อผู้อนุมัติ
3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ
3.5 ขออนุมัติดาเนินการจาหน่ายพัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหาข้อเท็จจริง
3.6 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
3.7 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงดาเนินการหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อผู้ได้รับมอบหมาย
อานาจเพื่ออนุมัติโอน
3.8 ผู้ได้รับมอบอานาจอนุมัติ
3.9 มอบพัสดุให้หน่วยงานที่โอน
4. การจาหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทาลาย ในกรณีพัสดุของส่วนราชการเกิดการชารุด หรือ
เสื่อมสภาพอย่างมากจนไม่สามารถใช้การได้ และไม่อาจจาหน่ายโดยวิธีอื่นใดได้ สามารถจะดาเนินการโดยวิธี
แปรสภาพ หรือทาลายตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ส่วนเงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงาน หรือข้อตกลงใน
ส่วนที่ใช้เงิน หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีการตัดออกจากบัญชีหรือทะเบียน เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 215
และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่
นายทะเบียนในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่า
4.2 ผู้ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัติ
4.3 คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าก่อนการแปรสภาพหรือทาลาย
4.4 ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ
4.5 คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทาสรุปความเห็นพร้อมเสนอ
ความคิดเห็นเพื่ออนุมัติแปรสภาพหรือทาลายพัสดุนั้น
4.6 ผู้ได้รับมอบอานาจอนุมัติ
4.7 ลงจ่ายพัสดุออกจาบัญชีหรือทะเบียนคุมทันที
4.8 รายงานผู้ได้รับมอบอานาจและแจ้งสานักงานตรวจการแผ่นดิน
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2.2 แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด

การตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

ขั้นตอนที่ 3

รายงานการจาหน่ายครุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 4

รายงานผลการประเมินราคาทรัพย์สิน

ขั้นตอนที่ 5

การขนย้ายจ่ายพัสดุ

การจาหน่ายออกจากบัญชี

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
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ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ว ยการจัดซื้ อ จัดจ้ าง และการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 213 ได้ กาหนดให้เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจาเป็นเพื่อตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพื่อวันสิ้นงวดนั้น คณะครุศาสตร์
ได้ดาเนินการในการตรวจสอบมีพัสดุชารุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้งานในหน่วยงาน
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้บริหารรับทราบภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
1.1 การดาเนินการสารวจตรวจสอบความชารุด เสื่อมสภาพของพัสดุ ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี
เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการสารวจตรวจสอบความชารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในคณะครุศาสตร์
ต่อไป และคานึงถึงการปรับปรุง ซ่อมแซมบารุงรักษาที่จะทาให้พัสดุนั้น ๆ ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปว่างบประมาณ
ที่ใช้ไปในการดาเนิน การดังกล่ าว มีความคุ้มค่าหรือไม่ หรือมีพัส ดุรายการใดที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ ใน
ราชการต่อไป เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการการจาหน่ายพัสดุ และทาการคัดแยกประเภทจัดหมวดหมู่
เพื่อความเป็นระเบียบง่ายต่อการจัดทาบัญชีการจาหน่ายครุภัณฑ์ชารุด
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างพัสดุที่ดาเนินการตรวจสอบพบว่าชารุด
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1.2 การด าเนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ท ะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ แ ละทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ จะสิ้ น สุ ด
ปี งบประมาณก่อนเดือนสิงหาคมของทุกปี ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาบัญชีทะเบียนคุม พัสดุ และทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของคณะครุศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบรายการรับ -รายการจ่ายพัส ดุ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี และในการตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนคุมพัสดุ และ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน งวดวันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน ประเภทคงเหลืออยู่เพียงวัน
สิ้นงวดนั้น โดยทาการตรวจสอบ ดังนี้
1.2.1 ทะเบียนคุมพัสดุ การบันทาบัญชีรับ-จ่ายถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐาน
1.2.2 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการบันทึกรายการถูกต้องครบถ้วน
1.2.3 ตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรงตามบัญชี/ทะเบียนหรือไม่หรือสูญไปเพราะเหตุใด
โดยตรวจนับพัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุคงเหลือ ตรวจสอบรายการและจานวนครุภัณฑ์กับทะเบียน
คุมทรัพย์ว่ามีอยู่จริงครบถ้วนหรือไม่
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างทะเบียนคุมพัสดุคณะครุศาสตร์

1
(ตัวอย่าง)
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2
(ตัวอย่างต่อ)
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3
(ตัวอย่างต่อ)

รูปภาพที่ 1.2 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สินคณะครุศาสตร์
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1.3 การดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนคุมพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุจะดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล
Link ชื่อครุ ภัณฑ์กับ ภาพถ่ายครุ ภัณฑ์ ส าหรับตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนคุมพัส ดุ เพื่ออานวยความสะดวก
คณะกรรมการในการตรวจสอบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างการ Link ข้อมูลชื่อครุภัณฑ์กับภาพถ่ายครุภัณฑ์
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1.4 ดาเนินการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี เมื่อได้รับบันทึกข้อความจาก
งานพัสดุมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจาปีงบประมาณ
ตามระเบียนกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจาปีไว้ในข้อ 213 ว่าภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นงบประมาณของ
ทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยงานพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
(ตัวอย่าง)

29
(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อการตรวจรสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจาปีงบประมาณ
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1.5 การด าเนิ น การส่ ง รายชื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบการรั บ -จ่ า ยพั ส ดุ ประจ าปี ง บประมาณ
เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุประจาปี
งบประมาณ เพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 1.5 ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งรายชื่อการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจาปีงบประมาณ
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ปัญหา การเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุ ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คณะกรรมตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ต้องไม่มี
รายชื่อซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในคาสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
แนวทางการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องยกเลิกการเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุ
และด าเนิ น การเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบการรั บ -จ่ า ยพั ส ดุ ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ว่าคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายพัสดุ ให้ถูกต้องก่อนเสนอรายชื่อ
เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตัง้
ขัน้ ตอนที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
2.1 หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจาปี มีดังนี้
2.1.1 ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายนปี
ปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่ โดยดาเนินการในวันเปิดทาการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน
2.1.2 ตรวจรับจานวนวัสดุคงเหลือของคณะครุศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน เฉพาะ
รายการวัสดุยังไม่เบิกไปใช้ว่ารายการ และจานวนคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีหรือไม่
2.1.3 ตรวจรับจานวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในคณะครุศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน
ว่าจานวนครุภัณฑ์คงเหลือมีความถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และตรวจสอบ
สภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในคณะครุศาสตร์ว่ามีความชารุด เสื่อมสภาพ หรือสุญไป เพราะเหตุใด หรือมี
พัสดุใดบ้างที่ไม่จาเป็น ต้องใช้ในคณะครุศาสตร์ต่อไป ด้วยสาเหตุใด
2.1.4 จัดทารายงานผลการตรวจสอบพัส ดุประจาปี ภายใน 30 วันทาการโดยนับตั้งแต่วันที่
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุตามที่กาหนดในระเบียบฯ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีต้องดาเนินการตรวจการรับการจ่ายของครุภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่วัน
เปิดทาการวันแรกของเดือนตุลาคม (ทุกปี) และจะต้องดาเนินการตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วันทาการ
ว่าครุภัณฑ์คงเหลือถูกต้องหรือไม่ เพื่อจัดทาข้อมูลรายผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
2.2 การจัดเตรียมข้อมูลทะเบียนคุมพัสดุที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ ว่าการลงบัญชีรับ
จ่ายถูกต้องหรือไม่ครุภัณฑ์คงเหลือมีพัสดุอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ ข้อมูล ครุภัณฑ์ที่มีอายุราชการ
ใช้งานนาน ข้อมูลครุภัณฑ์ชารุดจานวนเท่าใด พัสดุเสื่อมสภาพคุณภาพจานวนเท่าใด ครุภัณฑ์ใด ไม่จาเป็นต้อง
ใช้ในราชการต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีดาเนินการตรวจสอบบัญชีทะเบียนคุมพัสดุ
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(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างข้อมูลทะเบียนคุมพัสดุ
2.3 ดาเนินการประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี เพื่อนัด หมายกาหนดวันในการ
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดว่าการลงบัญชีรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ครุภัณฑ์คงเหลือมีตัวอยู่ตรง
ตามบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นหรื อ ไม่ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี อ ายุ ร าชการใช้ ง านนาน ครุ ภั ณ ฑ์ ช ารุ ด จ านวนเท่ า ใด
พัสดุเสื่อมสภาพคุณภาพจานวนเท่าใด ครุภัณฑ์ใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
2.4 จัดเตรียมข้อมูลการตรวจสอบพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจัดเตรียมข้อมูลบัญชีพัสดุ ในวันที่ทาการ
ตรวจสอบ โดยได้ จั ด หมวดหมู่ พั ส ดุ เช่ น ห้ อ งส านั ก งานคณะครุ ศ าสตร์ มี พั ส ดุ จ านวนกี่ ร ายการ ได้ แ ก่
คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งส ารองไฟ เพื่ อ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบพั ส ดุ ข อง
คณะกรรมการและลดขั้นตอนในการดาเนินงาน
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2.5 ดาเนินการจัดทารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ พบว่าการรับ -จ่ายพัสดุถูกต้อง มีพัสดุอยู่ครบ
ไม่ชารุดเสื่อมสภาพหรือสูญหายไป หรือมีพัสดุใดที่ไ ม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หลังจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุส่งผลรายงานตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ให้มหาวิทยาลัยต่อไป
(ตัวอย่าง)
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ภาพ 2.5 ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจาปีงบประมาณฯ
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ปัญหา ไม่พบพัสดุตามสถานที่ ที่กาหนดตามทะเบียนบัญชีพัสดุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่พัสดุได้กาหนดแบบยืม-คืน พัสดุ ประจาคณะครุศาสตร์ สาหรับใช้ในการ
ควบคุมและตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการตรวจสอบพัสดุทุก ๆ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
3.1 หน้าที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง มีดังนี้
3.1.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในคณะครุศาสตร์
ต่อไป ตามรายงานที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจาปีจัดทาว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอหรือไม่
3.1.2 พิ จ ารณาว่ า พั ส ดุ แ ต่ ล ะรายการที่ ช ารุ ด เสื่ อ มสภาพ หรื อ สู ญ ไปนั้ น เพราะสาเหตุ ใ ด
และต้องมีผู้ รั บ ผิ ดทางละเมิดและแพ่งหรื อไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัส ดุนั้น และ
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซมบารุงรักษาการชารุดจากการใช้พัสดุนั้นๆ และตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซมบารุงรักษาการชารุดจากการใช้งานตามสภาพหรือเกิดจากการใช้งานที่
ประมาทเลิ น เล่ อ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ช ารุ ด เสี ย หายมี อ ายุก ารใช้ งานมาแล้ ว กี่ ปี ผ่ า นเกณฑ์ อ ายุ ก ารใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพงานพัสดุ นั้น ๆ หรือไม่
3.1.3 หลังจาการตรวจสอบ พัสดุใดหมดความจาเป็น หรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมา ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป
หลั ง จากที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ส่ ง ค าสั่ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบหาข้ อ เท็ จจริง กรณี ค รุ ภัณ ฑ์ ช ารุด
เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 156 แล้ว คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ และเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
3.2 ดาเนินการประสานงานคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง โดยนัดหมายเพื่อจัดประชุม จัดเตรียม
เอกสารประกอบด้วย บันทึกข้อความเชิญประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ทะเบียนบัญชีพัสดุ และจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ก่อนจัดวันประชุมจะต้องจะต้องมีการแจ้งเตื อน
ล่วงหน้าคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 3 วัน

38
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุมสอบหาข้อเท็จจริงฯ

39
3.3 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง การจาหน่ายครุภัณฑ์คณะกรรมการสอบ
หาข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ อ งครบองค์ ป ระชุ ม พร้ อ มทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ จดรายงานการประชุ ม
และจัดส่งมติที่ประชุมหลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้วให้มหาวิทยาลัยทราบตามระเบียบ
(ตัวอย่าง)

40

(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างรายงานการประชุมสอบหาข้อเท็จจริงการจาหน่ายครุภัณฑ์

41
3.4 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่
พัส ดุ ต้องดาเนิ น การจั ดทารายงานการประชุม สรุปผลรายงานผลสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ ช ารุด
เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ โดยคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชารุด
เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของภาครัฐว่ามีจานวนครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้องตรงตามที่
เสนอขายทอดตลาด พร้ อมทั้ง จั ดทาคาสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจ าหน่ ายครุภัณ ฑ์ ประจ าคณะครุ ศ าสตร์
เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
(ตัวอย่าง)

42

(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลสอบหาข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์ฯ

43
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ฯ

44
ปัญหา มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ดาเนินการประสานงานกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนทุกคนเพื่อแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงกาหนดการประชุม หรือสถานที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ กากับติดตามบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ ให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกคน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะได้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ในการประชุม ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนที่ 4 รายงานการจาหน่ายครุภัณฑ์
หลั ง จากมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ส่ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจ าหน่ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ม ายั ง คณะครุ ศ าสตร์
เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการประสานงานจัดส่งคาสั่งให้ กับคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบ
และดาเนินการประสานงานคณะกรรมการประชุมเพื่อจัดหาวิธีการจาหน่ายพัสดุโดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 156 แล้ว ปรากฏว่าครุภัณฑ์ดังกล่าว
ชารุด เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต่อการใช้งานในราชการ เห็นสมควรให้จาหน่ายออกจากทะเบียนบัญชีพัสดุ
4.2 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความการจ าหน่ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ว่ า มี จ านวนกี่ ร ายการ หลั ง จากการประชุ ม
คณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์เห็นสมควรให้จาหน่ายครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพ และไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อดาเนินการประเมินราคาครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ และ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

45
(ตัวอย่าง)

46
(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง การจาหน่ายครุภัณฑ์ประจาคณะครุศาสตร์

47
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน

48
4.3 จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ทาลายครุภัณฑ์ โดยเมื่อคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์
ประจาคณะครุศาสตร์เห็นสมควรให้มีวิธีทาลาย ในกรณีพัสดุของส่วนราชการเกิดการชารุด หรือเสื่อมสภาพ
อย่างมากจนไม่สามารถใช้การได้ และไม่อาจจาหน่ายโดยวิธีอื่นใดได้ สามารถจะดาเนินการโดยวิธีแปรสภาพ
หรือทาลายตามหลั กเกณฑ์ที่ส่ว นราชการกาหนดขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 ต่อไป
(ตัวอย่าง)

49
(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง การทาลายครุภัณฑ์ประจาคณะครุศาสตร์

50
4.4 การดาเนินการโอนครุภัณฑ์ ให้ แก่หน่ว ยงานของรัฐ งานพัสดุมหาวิทยาลัย จะดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) โอน ให้โอน
แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก ารสถานสาธารณกุ ศ ลตามมาตรา 47 (1) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ทั้ ง นี้
ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานการส่งมอบโอนแก่หน่วยงานของรัฐ

51
ปัญหา การลาออกของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
แนวทางการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่
ตามระเบียบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อเสนอแนะ ก่อนตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่พัสดุต้องประสานงานนัดหมายกับ
คณะกรรมการในการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการประเมินราคาทรัพย์สิน
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนการรายงานจาหน่ายพัสดุเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดส่ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าของครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าพัสดุต้องดาเนินการดังนี้
5.1 ด าเนิ น การประสานงานคณะกรรมการประเมิ น ราคาขั้ น ต่ าของครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ก าหนดวั น ใน
การประเมินราคาทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ข้อ 215
5.2 ดาเนินการประเมินราคาขั้นต่าของครุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าของครุภัณฑ์
และเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากเหตุใดและประเมินราคาขั้นต่า ประเมินราคาพัสดุ หรือน้าหนักให้พิจารณาตาม
สภาพปัจจุบันของครุภัณฑ์
5.3 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความรายงานผลการประเมิ น ราคาขั้ น ต่ าของครุ ภัณ ฑ์ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าบั ญ ชี
รายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพพัสดุและให้คาวินิจฉัยด้วยว่าสมควรจาหน่ายโดยวิธีใดไว้ด้วย หลังเสร็จสิ้น
แล้วคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่าได้ตรวจสอบสภาพพัสดุเรียบร้อยแล้วนั้น โดยคณะกรรมการประเมิน
ราคาขั้น ต่าทั้ง 3 คน ลงลายมือชื่อเรี ย บร้ อยแล้ ว ในส่ ว นของการจัด ทาประกาศขายทอดตลาดครุ ภั ณ ฑ์
และจัดทาคาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาด งานพัสดุมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดาเนิน จัดการ
ต่อไป

52
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการประเมินราคาขั้นต่าครุภัณฑ์

(ตัวอย่าง)

53

(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างบัญชีรายการชารุด เสื่อมสภาพฯ พร้อมประเมินราคาขั้นต่าฯ

54

55
ปัญหา เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ทราบหลักเกณฑ์การประเมินราคาขั้นต่า
แนวทางการแก้ปัญหา ควรศึกษาระเบียบต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ระเบียบการประเมินราคาทรัพย์สินก่อน
การประกาศขายทอดตลาด และทาการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยต้องทราบข้อมูลดังนี้
 ราคาทุนของทรัพย์สิน หรือราคาที่ได้มาของทรัพย์สินนั้น
 วัน เดือน ปี ที่รับทรัพย์สินนั้นเข้าสู่ระบบราชการ
 อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สินนั้น ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินตามบันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ กง. 6/815 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547
คานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีเส้นตรง ตามสูตรคานวณ ดังนี้
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/ปี
ราคาทุนของทรัพย์สิน
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
คานวณค่าเสื่อมราคาสะสม ดังนี้
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/ปีXอายุการใช้งานถึงวันจาหน่าย
คานวณหามูลค่าสุทธิ (ประมาณราคาขั้นต่า) ดังนี้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ราคาทุน- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ข้อเสนอแนะ การประมาณราคาการขั้นต่าอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาสืบราคาที่ซื้ อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่
ทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6 การขนย้ายจ่ายพัสดุ
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการประกาศขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุมหาวิทยาลัย มี
หนังสือแจ้งคณะครุศาสตร์ ให้ทราบว่าร้านค้า ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่ทาการประมูลการขายทอดตลาด
ว่าใครเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และจะดาเนินการขนย้ายพัสดุ โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1 ดาเนินการประสานงานร้านค้า ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท โดยเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการประสานงาน
เจ้ าของร้ านค้ า เจ้ าของห้ างหุ้ น ส่ ว น หรื อเจ้าของบริษั ท และคณะกรรมการจ าหน่ ายครุภั ณฑ์ เพื่ อก าหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการขนย้ายพัสดุ
6.2 ดาเนินการประสานงานนัดหมายผู้เสนอราคาสูงสุ ด เพื่อขนย้ายพัสดุ ก่อนถึงกาหนดวันที่ ทาง
ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เข้าดาเนินการขนย้ายพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการติดต่อประสานงาน
กับคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน และประสานงานหน่วยรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
เพื่ออานวยความสะดวกในการขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บรักษาไว้
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6.3 ดาเนินการขนย้ายพัสดุ เมื่อผู้เสนอราคาสูงสุดชาระเงินครบเรียบร้อยตามราคาที่เสนอซื้อแล้ว
ต้องนาใบเสร็จรับเงินของงานการเงินและบัญชี ไปแสดงต่องานพัสดุ เพื่อรับมอบสิ่งของและดาเนินการขนย้าย
ต่อไป และต้องดาเนินการภายใน 5 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจาหน่ายครุศาสตร์ต้องดาเนินการ
ตรวจสอบจานวนครุภัณฑ์ระหว่างการขนย้าย เพื่อตรวจเช็คจานวนครุภัณฑ์ที่คณะได้ทาบัญชีการจาหน่าย
ครุภัณฑ์ออกไปต้องตรงกับจานวนที่จาหน่าย
6.4 ตรวจสอบหลักฐานการขายทอดตลาด หลังจากการจ่ายพัสดุตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
พัส ดุต้องดาเนิ น การตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ใบส าคัญ รับเงิน ใบรายการ ก่อนส่ งมอบให้ กับ งานพัสดุ
มหาวิทยาลัยต่อไป
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างใบสาคัญรับเงิน
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ปัญหา การเลื่อนวันการขนย้ายพัสดุจากร้านค้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการประสานงานกับคณะกรรมการจาหน่ายครุศาสตร์และ
หน่วยรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อแจ้งวันในการขนย้ายพัสดุ
ข้อเสนอแนะ เจ้าทีห่ น้าต้องประสานงานร้านค้าเพื่อยืนยันวันขนย้ายพัสดุให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนที่ 7 การจาหน่ายออกจากบัญชี
เมื่อดาเนินการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ต้ อ งจั ด ท าบั ญ ชี พั ส ดุ
ของคณะครุศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ฐานข้อมูลของบัญชีพัสดุ คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตรงกัน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
7.1 ดาเนินการตัดจ าหน่ายทะเบีย นคุม ทรัพย์สิน โดยเจ้าหน้าที่พัส ดุคณะครุศาสตร์ดาเนิน ขี ด ฆ่า
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ด้วยหมึกสีแดงในช่องรายการ เขียนข้อความด้วยหมึกสีแดง ว่าได้ดาเนินการจาหน่าย
ครุภัณฑ์โดยวิธีใด ตามหนังสือส่วนราชการฉบับลงวันที่เท่าไหร่
7.2 ด าเนิ น การตั ด รายการ เลขครุ ภั ณ ฑ์ ออกจากฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นบั ญ ชี ข องคณะครุ ศ าสตร์
และดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับงานพัสดุมหาวิทยาลัย เพื่องานพัสดุมหาวิทยาลัยจะดาเนินการตามขั้นตอน
ของระเบียบพัสดุมหาวิทยาลัยต่อไป
7.3 ดาเนินการตัดเลขครุภัณฑ์ออกจากบัญชี โปรแกรมครุภัณฑ์ MAT หลังจากงานพัสดุมหาวิทยาลัย
ได้รับสาเนาเอกสารรายการครุภัณฑ์จากคณะครุศาสตร์เรียบร้อยแล้ว งานพัสดุมหาวิทยาลัยดาเนินการตัด
รายการครุภัณฑ์ออกจากบัญชีด้วยโปรแกรมครุภัณฑ์ MAT และดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 218 ระบุว่า “เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นาย
ทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย”

41
(ตัวอย่าง)
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42
(ตัวอย่างต่อ)
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43
(ตัวอย่างต่อ)

ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างการตัดออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน
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61
(ตัวอย่าง)

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างการจาหน่ายออกจากบัญชี
ปัญหา การตัดจาหน่ายออกจากบัญชีล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 218 ระบุว่า “เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีและรายงานผลให้พัสดุมหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 30 วัน
ข้อเสนอแนะ เจ้าที่ต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 218 ฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการการตัดจาหน่ายออกจากบัญชีล่าช้าตามระเบียบฯ ที่กาหนดไว้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ

วัน เดือน ปี

30 พฤษภาคม 2523

สถานที่เกิด

อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน

30/232 หมู่ 5 ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552

การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2551

การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2542

คหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549-2556

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ทางานปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

