แนวทางการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ เทศบาลตาบลป่าแดง
*************************************************************
ตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออกโดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กาหนด
แนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ เทศบาลตาบลป่าแดง เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของ เทศบาลฯ. ถือปฏิบัติในการดาเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
ครม. ประกาศ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย มีความรัดกุม ไม่รั่วไหล อันเกิดจากความผิดพลาด
โดยเจตนาหรือไม่เจตนา จนถึงขั้นกระทาทุจริต สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
และเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอันที่จะเกิดความเสียหายต่อเงิน ต่อทรัพย์สินและประโยชน์ของทาง
ราชการ อันจะสามารถเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติง านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีประสิทธิผล และมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ ได้ผลคุ้มค่า บรรลุ เป้าหมาย ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบอื่นๆ และผู้ตรวจสอบภายใน ของ เทศบาลฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กาหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการกากับดูแลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลฯ
ให้มีความสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
ฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายใน เทศบาลตาบลป่าแดง ให้มีความถูกต้องตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
เทศบาลฯ จึงนาเสนอแนวทางปฏิบัติงานและขั้นตอนที่สาคัญๆ ตามมาตรการฯ ข้างต้น ดังต่อไปนี้

1. การจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
1.1 วงจรการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้
การวางแผน/กาหนดโครงการ
การกาหนดความต้อง
การตัง้ งบประมาณ
การวางแผนการจัดหาพัสดุ
การรับ - จ่ ายพัสดุ
การควบคุมเก็บรักษาและบารุงรักษา
กา

การจาหน่ ายพัสดุที่ไม่จาเป็นในราชการ

อีก

- 21.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ มีดงั นี้
1) เป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงได้รับพัสดุที่ต้องการ
2) ได้พัสดุมาใช้ตามความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามลาดับความจาเป็น
เร่งด่วน
3) เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เป็นการกระจายออกไประหว่างปี ไม่ต้องรีบเร่งดาเนินการเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ
5) เป็นเครื่องมือในการควบคุม กากับดูแล ติดตามประเมินผล ไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.3 กระบวนการจัดทาแผนจัดหาพัสดุของ เทศบาลฯ มีดังนี้
วางแผนจัดหาพัสดุ
จัดทาแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1)
สอบทาน แก้ ไขและจัดทาแผนรวม (ผด.2)
ขออนุมัติแผน
พิจารณาและอนุมตั ิแผน

ผู้เกี่ยวข้อง
หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
หัวหน้าส่วนการคลังเสนอผ่านปลัดฯ เทศบาลฯ

นายกเทศมนตรี อนุมัติแผน

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ
กา

หัวหน้าส่วนการคลังเสนอผ่านปลัดฯ เทศบาลฯ

ดาเนินการจัดหาพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

หนังสือสั่งการ/ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1) หนังสือสั่งการกรมการปกครองที่ มท 0303.4/ว 1500 เรื่อง คาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ของ อปท. ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542
2) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2546 ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2546 ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2546
- เทศบาลฯ ต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งสาเนาให้ สตง. จานวน 1 ชุด
- กาหนดการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน ตั้งแต่
1,000,000 บาท ขึ้นไป
*การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศนี้ เป็นความรับผิดชอบของ หน่วยงานพัสดุกลาง*
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1.4 การปรับแผนจัดหาพัสดุ มีสาเหตุที่ทาให้ต้องปรับแผน มี 6 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เกิดจากนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของเทศบาลฯ เปลี่ยนไป เช่น ปรับลดจานวนเงิน
บางส่วนของด้านโครงสร้างพื้นฐานมาให้ด้านสังคม (การต่อต้านยาเสพติด) เป็นต้น
กรณีที่ 2 เกิดจากรายได้หรือเงินที่ได้รับเกินเป้าหมายหรือเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว ้ เช่น รายได้
จัดเก็บได้ มากกว่า ประมาณการรายรับ เป็นต้น
กรณีที่ 3 เกิดจากเงินที่เหลือจ่ายจากการจัดหาพัสดุและนามาจัดทางานหรือโครงการเพิ่มเติม เช่น
กลุ่มเป้าหมายยังไม่พร้อม จึงต้องเปลี่ยนช่วงเวลาจัดหาพัสดุใหม่ เป็นต้น
กรณีที่ 4 เกิดจากความไม่พร้อมที่จะเริ่มงานทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจัดหาพัสดุ เช่น ปรับ
ลดจานวนเงินบางส่วนของด้านโครงสร้างพื้นฐานมาให้ด้านสังคม (การต่อต้านยาเสพติด)
กรณีที่ 5 เกิดจากรายได้หรือเงินได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือที่ประมาณการไว้เช่น รายได้
จัดเก็บได้ น้อยกว่า ประมาณการรายรับไว้ เป็นต้น
กรณีที่ 6 เกิดจากเหตุจาเป็นเร่งด่วนหรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยมิได้วางแผนไว ้ เช่น เกิดเหตุ
อุทกภัย เหตุที่ทาให้ทรัพย์สินของเทศบาลฯ เสียหาย เหตุจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ เป็นต้น
*หน่วยงานพัสดุกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ แจ้งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเงินปรับแผน และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ ผ่าน ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ แก้ไข (ผด.2)*
2. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 วัตถุประสงค์ของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้
1) เพื่อให้ได้พัสดุที่มคี่ ุณลักษณะตรงตามทที่ต้องการ
2) เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม การบริการเป็นธรรม ได้พัสดุตรงเวลา
3) เพื่อให้การใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุด ได้ผลประโยชน์มากที่สุด
5) เพื่อบรรลุนโยบายและเป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปของเทศบาลฯ
2.2 หลักการที่ดีในการจัดหาพัสดุ มีดังนี้
หลักการที่ 1 ต้องจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ล่าช้า และทันเวลา เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุ
หลักการที่ 2 มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ
จัดจ้าง (Spec) เพื่อให้ได้พัสดุที่ดี มีคุณภาพตรงตามที่ผู้ใช้พัสดุต้องการ
หลักการที่ 3 จัดให้มีบุคลากรที่จะใช้พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (User) หากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ใน
การใช้พัสดุ จะต้องให้ผู้ขายฝึกอบรมจนสามารถใช้พัสดุนั้นได้
หลักการที่ 4 รู้แหล่งผลิตหรือที่ขายพัสดุหรือผู้รับจ้างจัดทาพัสดุหรือรู้แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ใน
การก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย หรือระยะทางในการขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น
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หลักการที่ 5 ใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุด โดยได้ผลประโยชน์มาก
ที่สุด เช่น จัดหาได้ในจานวนที่ต้องการ ประหยัดและลดต้นทุนได้ เป็นต้น
หลักการที่ 6 วิธีการจัดเก็บรักษาพัสดุต้องเหมาะสมกับพัสดุแต่ละประเภท และจัดเก็บใน
สถานที่มีความปลอดภัย โดยให้ความสาคัญและพิจารณาในเรื่อง การประกันภัย ประกันอายุ การใช้งาน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าซ่อมบารุง ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาด้วย
2.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดหาพัสดุ มีดังนี้
1) เตรียมบุคลากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบในการเสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งตัวแทนประชาคมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ซึง่ เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่และกรรมการทุกคนทราบคาสั่ง
2) เตรียมเงิน หัวหน้าส่วนการคลัง รับผิดชอบในการตรวจสอบเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน
ที่จะได้รับในช่วงบ้าง และบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมกับแผนจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง
3) เตรียมกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเงิน จัดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ต้องการ มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดส่งให้ หน่วยงานพัสดุกลาง กรณีมีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐาน หรือกรณีการก่อสร้าง ให้ใช้ราคามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4) เตรียมกาหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบการกาหนดราคากลาง ดังนี้
4.1 การจัดซื้อวัสดุ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง) ให้ใช้ ราคาท้องตลาด อย่างน้อย 3 ราย หรือ
ราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ 2 ปี มาเปรียบเทียบราคากันโดยจัดทารายละเอียดการสืบราคา เป็นราคากลาง
โดยระบุรายการที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ-ที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประกอบรายงานขอ
ซื้อขอจ้างด้วย
4.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ มี 3 กรณี
1) ครุภัณฑ์ที่จะซื้อมีรายการอยู่ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานัก
งบประมาณถ้ามีราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ 2 ปี เป็นราคากลาง เสนอในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย
2) ครุภัณฑ์ที่จะซื้อไม่มีรายการอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณให้ใช้ ราคาท้องตลาด โดยสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย ถ้ามีราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ 2 ปี มา
เปรียบเทียบราคากันเป็นราคากลาง โดยจัดทารายละเอียดการสืบราคา รายการที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบ
ราคา ชื่อ-ที่อยู่ผู้ขาย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ประกอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย
4.3 กรณีจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กาหนดราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงหรือ ราคาตลาด
ครั้งล่าสุดในระยะ 2 ปี เป็นราคากลาง ให้เสนอในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย
4.4 กรณีจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการกาหนดราคากลาง รับผิดชอบการกาหนดราคา
กลาง ดังนี้ มีหลักเกณฑ์ในการคานวณ ดังนี้
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1) วัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ราคาวัสดุประจาเดือนจากพาณิชย์จังหวัด กรณีไม่มี ให้ใช้ราคาสืบ
เองและเปรียบเทียบกับราคามาตรฐานที่คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอกาหนด
2) ค่าแรงงาน ที่ใช้ประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (อัตรา
ของสานักงบประมาณ)
3) ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งที่ถูกที่สุด
4) ค่า Factor F ใช้ค่าตามประเภทของงานที่จัดจ้างให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ หนังสือเวียนของสานัก
นายรัฐมนตรี และพิจารณาหลักเกณฑ์เฉพาะสาหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน
และท่อลอดเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน ที่กาหนดไว้
5) เตรียมสถานที่ ปลัดเทศบาลฯ รับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่ ตรวจสอบความพร้อม ความ
เรียบร้อย ของสถานที่ที่จะก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง ดาเนินการให้
เรียบร้อยก่อนการจัดจ้าง
6) เตรียมผู้ใช้งานพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ปลัดเทศบาลฯ รับผิดชอบ ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้งาน
พัสดุหรือกลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อให้สามารถใช้งานพัสดุนั้นได้ทันที่ที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว
7) เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบจัดให้มีฐานข้อมูล
สาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
7.1 ทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แยกตามประเภทพัสดุและบริการ เพื่อสะดวกในการติดต่อสืบราคา
และแจ้งรายการซื้อหรือจ้าง
7.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณปีปัจจุบันหรือล่าสุด หรือราคาตลาดที่
เปรียบเทียบ หรือ ราคากลางที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)
7.3 กาหนดจุดสั่งซื้อพัสดุของแต่ละรายการ และกาหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
7.4 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
7.5 คู่มือผู้ซื้อปีปัจจุบันและใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทาทุกเดือน
7.6 ทะเบียนรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ เทศบาลฯ ได้รับจากการแจ้งเวียน
8) เตรียมวัสดุ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าส่วนการคลังและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดเตรียมวัสดุ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมและเพียงพอ
9) เตรียมการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้น นายกเทศมนตรี รับผิดชอบ จัด
เตรียมการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดเทศบาลฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ

- 63. การบริหารพัสดุ : วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารพัสดุ มีดังนี้
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2) เพื่อให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพ มีการใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) เพื่อให้มีการควบคุมภายใน มิให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ความเสียหายต่อทรัพย์สินและต่อ
ผลประโยชน์ของเทศบาลฯ
3.2 แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ มีดังนี้
1) การรับพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับให้ถูกต้อง ครบถ้วนไปพร้อม
กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่เก็บพัสดุ และทาการลงบัญชีก่อนจัดเก็บพัสดุเข้าคลังให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ค้นหาหรือตรวจสอบได้ง่าย ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
2) การเก็บรักษาและบารุงรักษาพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ใช้พัสดุ และนายกเทศมนตรี
รับผิดชอบในการเก็บรักษา การซ่อมแซมพัสดุ และการขออนุมัติเกี่ยวกับการบารุงรักษาพัสดุให้ถูกต้องตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนี้
2.1 จัดทาแผนผังการจัดเก็บพัสดุให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถ้าพัสดุที่ต้องใช้บ่อยให้
จัดเก็บในที่ที่สามารถหยิบได้ง่าย สะดวก
2.2 จัดทาข้อมูลพัสดุให้เป็นปัจจุบัน มีระบบเตือนให้ทราบวันหมดอายุ หมดสภาพการใช้งาน เช่น
มีป้ายบอกไว้ให้เห็นได้ง่าย ณ ที่จัดเก็บพัสดุ และแจ้งข้อมูลของพัสดุที่ใกล้เสื่อมสภาพให้ผู้ใช้ทราบเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ก่อนหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น
2.3 บารุงรักษาพัสดุให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น เช่น ทาแผนซ่อมบารุง ใช้งานพัสดุตาม
คู่มือการใช้งานและบารุงรักษาตามที่กาหนดไว้ ทาการสารวจตรวจสอบสภาพของพัสดุสม่าเสมอ และซ่อม
บารุงโดยเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลฯ เอง ที่มีความชานาญในการซ่อมพัสดุนั้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งมี
พัสดุไว้ใช้ทันเวลา
3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการเก็บรักษาและบารุงรักษาพัสดุ
3.1 การเก็บรักษาพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบ
กาหนดผู้มีหน้าที่เก็บรักษาพัสดุให้ชัดเจน เก็บรักษาพัสดุในสถานที่ปลอดภัย จัดเก็บให้เหมาะสมกับประเภท
ของพัสดุอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย และตรวจนับให้ครบถ้วน รวมทั้ง ตรวจสอบสภาพเพื่อให้พร้อมในการใช้
งานอยู่เสมอ
3.2 การบารุงรักษาพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบ
กาหนดผู้มีหน้าที่บารุงรักษาพัสดุให้ชัดเจน กาหนดแผนซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินประเภทต่างๆ ให้มีการขอ
อนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนการซ่อมบารุงและบันทึกการซ่อมบารุงทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน
3.3 การเบิกจ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบ
กาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน จัดทาแผนผังการจัดเก็บพัสดุและทรัพย์สินประเภทต่างๆ ให้มีการจ่าย
พัสดุตามความจาเป็นในการใช้งาน ไม่ให้เบิกไปสารองเกินความจาเป็น
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4) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบกาหนดแนวทางเบิกจ่ายพัสดุ ขั้นตอนการขออนุมัติจากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายพัสดุให้ชัดเจน
4.2 กาหนดให้เบิกจ่ายเพื่อใช้ในงานของ เทศบาลฯ เท่านั้นและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อน
4.3 ให้บันทึกตัดจ่ายจากบัญชีวัสดุ ทะเบียนพัสดุหรือทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายในวันที่
จ่ายพัสดุ และให้เป็นปัจจุบัน
4.4 จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหา ตรวจสอบได้ง่าย
5) การขอใช้ยานพาหนะและครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ใช้พัสดุ
ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ กาหนดแนวทางการขอใช้ และขั้นตอนการขออนุมัติจาก
ผู้มีอานาจ ดังนี้
5.1 จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้ ใบขอใช้ยานพาหนะหรือครุภัณฑ์ การอนุมัติให้ใช้ บันทึกการใช้งาน
และการจัดเก็บยานพาหนะหรือครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ
5.2 จัดให้มียานพาหนะหรือครุภัณฑ์ไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ
5.3 ใช้ยานพาหนะหรือครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วนหรือ
ความสาคัญของงาน
5.4 จัดเก็บยานพาหนะในสถานที่เก็บยานพาหนะให้เป็นเรียบร้อยหลังจากการใช้งานในแต่ละวัน
และจัดเก็บครุภัณฑ์ต่างๆ ในสถานที่จัดเก็บของหน่วยงานที่ใช้หรือสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยให้เป็น
เรียบร้อยหลังจากการใช้งานในแต่ละวันเช่นกัน
6) การยืมพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ กาหนดหลักเกณฑ์
การยืมทาใบยืม ทะเบียนคุมการยืม เพื่อใช้ในการทวงถาม กรณีไม่คืนตามกาหนด การตรวจสอบที่รับคืน
และการอนุมัติจากผู้มีอานาจ ดังนี้
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์การยืมให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบทั่วกัน
6.2 กาหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมพัสดุ เช่น ผู้มีอานาจอนุมัติ ผู้จ่ายพัสดุ และผู้บันทึกการ
ยืมในทะเบียนคุม เป็นต้น
6.3 กาหนดให้มีการอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อน จ่ายพัสดุให้ผู้ยืมพัสดุ
6.4 กาหนดให้มีการตรวจสอบพัสดุที่รับคืนมาให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือพร้อมใช้งานได้ ให้มีการ
บันทึกการยืมพัสดุและรับคืนด้วยทุกครั้ง
7) การสารวจพัสดุเพื่อขอซื้อรอบใหม่และการใช้พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ใช้พัสดุ รับผิดชอบ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือจุดสั่งซื้อพัสดุ สารวจพัสดุเพื่อขอซื้อรอบใหม่และการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนี้
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7.1 จัดให้ระบบแจ้งเตือน เมื่อพัสดุมีจานวนต่ากว่าที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คานวณตรวจเช็คและทาการแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือเจ้าหน้าที่พัสดุว่าถึงจุดที่จะซื้อใหม่หรือไม่ เพื่อ
เสนอรายงานของซื้อขอจ้าง
7.2 กาหนดให้ใช้พัสดุตามคู่มือหรือวิธีการใช้งานและวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ใช้อย่าง
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
7.3 กาหนดให้ใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ สมกับค่าใช้จ่ายที่เสียเงินซื้อมา หากไม่การใช้งาน
พัสดุที่ได้รับมาอย่างสมประโยชน์ ให้เสนอผู้มีอานาจพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
7.4 กาหนดให้มีการประเมินการใช้ประโยชน์พัสดุก่อนจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน และศึกษา
วิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่าที่สุด
7.5 กาหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ในงานของ เทศบาลฯ หรือทางราชการเท่านั้น
7.6 กาหนดให้มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการใช้ประโยชน์พัสดุว่าคุ้มค่าหรือไม่ โดย
เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป หากไม่มีความคุ้มค่าให้เสนอผู้มีอานาจเลิกใช้พัสดุ
นั้นเพื่อจัดหาพัสดุใหม่ทดแทน หรือเลิกใช้พัสดุประเภทนั้นโดยถาวร
4. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
4.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบพัสดุ มีดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบพัสดุในความดูแลของ เทศบาลฯ ว่าพัสดุมีตัวตนตรงตามทะเบียนทรัพย์สิน
พัสดุที่ใช้งานได้ พัสดุเสื่อมสภาพ พัสดุสูญหายหรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ ให้มีความถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2) เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานที่พัสดุมีการบริหารพัสดุและระบบควบคุมภายในที่ดีหรือไม่
3) เพื่อรายงานผลให้ผู้มีอานาจทราบว่าพัสดุในความรับผิดชอบมีสภาพที่ใช้งานได้หรือ
เสื่อมสภาพสูญหาย หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ เพื่อนาไปวางแผนการจัดหาพัสดุตามความจาเป็น
4.2 แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุ มีดังนี้
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอคาสั่งฯ แต่งตั้งพนักงานส่วน
ตาบลที่มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนามเสนอ ปลัดเทศบาลฯ . เพื่อให้
นายกเทศมนตรี ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ทาการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเตรียมแบบพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ บัญชีพัสดุ หรือทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
1.2 คณะกรรมการฯ ดาเนินการตรวจสอบพัสดุให้เสร็จตามกาหนด คือภายใน 30 วัน นับจากวัน
ทาการแรกของปีงบประมาณใหม่

-91.3 คณะกรรมการฯ กาหนดเวลา หรือจัดตารางเวลาในการตรวจสอบพัสดุในแต่ละวัน และ
ผู้ตรวจสอบในแต่ละรายการให้พร้อม
1.4 ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ โดยแยกรายการพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่จาเป็นต้องใช้งาน
เพื่อสะดวกในการรวบรวมรายการที่ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีตามระเบียบ
กาหนด
2) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ กาหนดแนวทาง
และผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจาปีให้ชัดเจน
2.1 ให้มีการเปรียบเทียบกันระหว่างจานวนพัสดุที่ตรวจนับได้กับที่ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์หรือ
ทะเบียนทรัพย์สินตรงกัน หรือไม่
2.2 ให้มีการติดตามหาข้อเท็จจริงในกรณีรายการพัสดุกับที่ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์หรือทะเบียน
ทรัพย์สิน ไม่ตรงจานวนหรือประเภท ชนิดของพัสดุ
2.3 กรณีมีพัสดุสูญหาย ชารุดบกพร่อง เสื่อมสภาพและไม่จาเป็นต้องใช้ต่อไป ให้สอบสวนหาตัว
ผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)
2.4 กาหนดให้มีการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีแก่ประชาชนทั่วไปและส่ง
รายงานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัด
เทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอคาสั่งฯ แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลที่
มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและผู้มีความสามารถในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามเสนอ ปลัดเทศบาลฯ เพื่อให้นายกเทศมนตรี ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง ทาการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุ สูญหาย ชารุดบกพร่อง เสื่อมสภาพและ
ไม่จาเป็นต้องใช้ต่อไป ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

5. การจาหน่ายพัสดุ
5.1 วัตถุประสงค์ของการจาหน่ายพัสดุ มีดังนี้
1) เพื่อให้การดาเนินการจาหน่ายพัสดุความถูกต้องตามระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย
2) เพื่อให้หน่วยงานมีพัสดุที่มีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสมกับงาน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงและเก็บรักษา
3) เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงานในการจัดหาสถานที่เก็บรักษาพัสดุ และเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายหรือประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการัดเก็บรักษาพัสดุได้

-105.2 แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจาหน่ายพัสดุ มีดังนี้
1) การจาหน่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ได้รับมอบหมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรี รับผิดชอบ กาหนดแนวทางการจาหน่ายพัสดุ การสอบทาน การอนุมัติให้
จาหน่ายพัสดุ วิธีการจาหน่าย การจาหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์หรือทะเบียนทรัพย์สิน และการรายงานการ
จาหน่ายพัสดุให้ชัดเจนถูกต้องตามระเบียบพัสดุและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้
ได้รับมอบหมายต้องดาเนินการ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนการจาหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย รายการ วิธีการจาหน่าย ช่วงเวลาการ
จาหน่ายโดยกาหนดให้ชัดเจน และดาเนินการตามแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาพัสดุของ อบต.
1.2 ตัดจ่ายพัสดุเป็นสูญจากบัญชีครุภัณฑ์หรือทะเบียนทรัพย์สิน เมื่อได้รับอนุมัติให้
จาหน่ายพัสดุ
1.3 จัดเก็บหลักฐานการจาหน่ายพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหา ตรวจสอบได้ง่าย
1.4 จัดทาบัญชีครุภัณฑ์หรือทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามแบบที่ระเบียบ
กาหนดเพื่อสะดวกในตรวจสอบรายการพัสดุในปีต่อไปและเป็นหลักฐานที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง หลังจากการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กาหนด

6. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุ
6.1 จัดให้มีระบบพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) มีขั้นตอนน้อยที่สุด แต่ยังคงความถูกต้องตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
2) มีระบบควบคุมภายในที่ดี การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุมีประสิทธิภาพสูง
6.2 จัดให้บุคลากรที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานพัสดุ ดังนี้
1) จัดบุคลากรที่เหมาะสมกับงานพัสดุ มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2) จัดอบรมหรือส่งไปฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ และจัดหาหนังสือ ระเบียบ กฎหมายหรือคู่มือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการพัสดุให้เป็นปัจจุบันเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
3) จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
4) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
สแกนเนอร์ แผ่นดิสก์ และโปรแกรมสาเร็จรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับงานพัสดุ ในการเก็บข้อมูล จัดทาเอกสาร
และเรียกข้อมูลที่จาเป็นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
5) มีเครื่องมือสื่อสารที่ดี ทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
6) ศึกษาข้อมูล วิธีการและระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุอยู่เสมอ เพราะระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ
มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องก้าวไปให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน โดยมีการสารองข้อมูลที่สาคัญไว้เสมอ

- 117) กรณีมีข้อสงสัย หรือปัญหา ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการพัสดุ เพื่อมิให้เกิดการชะงักต่อกระบวนการปฏิบัติงานพัสดุ
******************************************************
ข้อมูลจาก คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2546

- 12การควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ในการบริหารงานพัสดุของเทศบาลฯ ตามมาตรการฯ ข้างต้น ให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะต้องมีการควบคุม กากับ ดูแล
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้พัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยให้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์การบริหารงานพัสดุ ตลอดจนผู้ใช้รายงานการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. แบบแผนการปฏิบัติราชการที่ดี ประกาศและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย (ผู้กากับดูแล/กรมส่งเสริมฯ/สตง.)
2. การควบคุมโดยการใช้รายงาน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาลฯ/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้กากับดูแล/กรมส่งเสริมฯ/สตง./ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้เกี่ยวข้อง)
3. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบอื่น (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ปลัดเทศบาลฯ/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้กากับดูแล/กรมส่งเสริมฯ/สตง.)
4. การเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล (หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาลฯ./ผู้บริหารท้องถิ่น)

ที่

รูปแบบการบริหารพัสดุของเทศบาลฯ จะมุ่งที่ประเด็นสาคัญในลาดับต้นๆ ได้แก่ รายงานต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้
ชื่อรายงาน
ผู้รับผิดชอบจัดทา
รายงานต่อ
ระยะเวลาที่รายงาน
การใช้ประโยชน์จากการรายงาน

1.
2.
3.

แผนการจัดหาพัสดุประจาปีของหน่วยงานย่อย (ผด.1)
แผนการจัดหาพัสดุภาพรวมประจาปีของ อปท. (ผด.2)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ผด.5)

4

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน (สขร.1)
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
คกก.สอบสวนหาข้อเท็จจริง
รายงานการจาหน่ายพัสดุ

5
6
7

ทุกสานัก/หน่วยงานย่อย
หน่วยงานพัสดุกลาง

หน่วยงานพัสดุกลาง
หน่วยงานพัสดุกลาง
หน่วยงานพัสดุกลาง
คกก.ตรวจสอบพัสดุ

นายกเทศมนตรี เสนอผ่านปลัดฯ
นายกเทศมนตรี เสนอผ่านปลัดฯ
นายกเทศมนตรี เสนอผ่านปลัดฯ

ภายใน 15 ต.ค ของปีงบฯ

ทราบระยะเวลาที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง

15 วัน ภายหลัง งปม.ใหม่บังคับใช้

ทราบระยะเวลาที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้

ภายใน 15 วัน ในงบใหม่

แสดงขั้นตอน วิธกี ารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกเทศมนตรี / สตง.

สิ้นปีงบฯ ภายใน 30 วัน

ส่งแผนปฏิบัติการ ตามประกาศ คตง.ปี 2546

นายกเทศมนตรี / อาเภอฯ

สิ้นเดือน

ปฏิบัติตาม นส.พร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ปลัดฯ/นายกฯ

ภายใน 30 วัน

30 วัน นับแต่วันทาการแรกที่ได้ตรวจสอบ

ปลัดฯ/นายกฯ.

ภายใน 60 วัน

60 วัน นับแต่รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ที่
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อรายงาน
รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
รายงานการรับจ่ายพัสดุ
รายงานการเก็บรักษาพัสดุที่ใกล้หมดอายุ

ผู้รับผิดชอบจัดทา
ผู้ควบคุมงาน
ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน
ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน

รายงานการใช้ยานพาหนะและการใช้น้ามันเชื้อเพลิง

ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน

รายงานผลสารวจการไม่คืนพัสดุตามกาหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน

ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน
รายงานผลสารวจพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
รายงานการตรวจสอบ ตามแผนตรวจสอบประจาปี ผู้ตรวจสอบภายใน

- 13 รายงานต่อ
คกก.ตรวจงานฯ/นายกฯ
ปลัดฯ/นายกฯ
ปลัดฯ/นายกฯ
ปลัดฯ/นายกฯ
ปลัดฯ/นายกฯ
หน.ส่วน/ปลัดฯ/นายกฯ
ปลัดฯ/นายกฯ

ระยะเวลาที่รายงาน
เมื่องานก่อสร้างเสร็จ
ถึงกาหนดสั่งซื้อพัสดุใหม่
ก่อนหมดอายุ/เสื่อมสภาพ
ทุกสิ้นเดือน/ไตรมาส
ทุกสิ้นเดือน/ไตรมาส
ทุก 6 เดือน/ปีละ 2 ครั้ง
ทุก 2 เดือน/เหตุเร่งด่วน

การใช้ประโยชน์จากการรายงาน
ทราบงานก่อสร้างว่าถูกต้องตามแบบ/สัญญา

กาหนดปริมาณสั่งซื้อให้เพียงใช้งาน
นามาใช้ได้ก่อนหมดอายุ/เสื่อมสภาพ
ทราบการใช้และนาไปลดค่าใช้จ่ายได้

ทวงถามให้ผู้ยืมคืนพัสดุได้ครบถ้วน
ทราบจานวนพัสดุทไี่ ม่ใช้/ลด คชจ. ได้
ทราบผลการปฏิบัติงานโดยรวม/แก้ไข

-ตัวอย่างแผนการจัดหาพัสดุประจาปีของหน่วยงานย่อย (ผด.1)
ปีงบประมาณ พ.ศ....................................
ลาดับ
ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา
ที่

รายการ/
จานวนหน่วย

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/
จานวน (บาท)
โครงการ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/
จานวน (บาท)
โครงการ

วิธีการจัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

(ลงชื่อ)…………………………………จ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)…………………………….. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........

(ลงชื่อ)……………………………………………..ปลัดเทศบาลฯ.
(..............................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)………………………………..นายกเทศมนตรี
(.........................................)

หมายเหตุ

-ตัวอย่างแผนการจัดหาพัสดุภาพรวมประจาปี (ผด.2)
ปีงบประมาณ พ.ศ....................................
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา

รายการ/จานวน
หน่วย

เงินงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ จานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ จานวน (บาท)

วิธีการจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)…………………………………จ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)…………………………….. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........

(ลงชื่อ)……………………………………………..ปลัดเทศบาลฯ.
(..............................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)………………………………..นายกเทศมนตรี
(.........................................)

-ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.5)
ปีงบประมาณ พ.ศ....................................
ลาดับ
ที่

รายการ/จานวนเงิน/วงเงิน

ลาดับตามที่
แผนการจัดหา

วิธีการ
จัดหา

ส่งประกาศ
อย่างช้าภายใน

กาหนดยื่นซองภายใน

ทาสัญญาภายใน

กาหนดส่งมอบ
ภายใน(วัน)

เบิกเงินสุดท้าย
ภายใน

(ลงชื่อ)…………………………………จ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)…………………………….. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........

(ลงชื่อ)……………………………………………..ปลัดเทศบาลฯ.
(..............................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)………………………………..นายกเทศมนตรี
(.........................................)

หมายเหตุ

-ตัวอย่าง-

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน เทศบาลตาบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ออกแบบหรือ

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (/)

ลักษณะงาน

กาหนด

วิธีการ (/)

แผนปฏิบัติการ

คุณลักษณะ

แผนการจ่ายเงิน

เฉพาะแล้ว

ลาดับ
งาน

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

จานวน
(หน่วย
นับ)

ต่อเนื่อง
ที่ผูกพันงบ
ประมาณปี
ต่อไป

งานที่
เสร็จ

จัด

จัด

สอบ

ภายใน
ปี 255

ซื้อ

จ้าง

ราคา

/

ประ
กวด

มี (/)

ราคา

ไม่มี
(/)

หมาย
ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)

งบประมาณที่
คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมี
การส่งมอบ
(เดือน/ปี)

ได้รับอนุมัติใน
ปี 255
(บาท)
(เงินสะสม)

/

(ลงชื่อ).........................................................ผู้จัดทา
(........................................................)

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ
(..............................................)

.............../..................../...............

.................../................../.............

เงินนอก
งบประมา
ณหรือเงิน
สมทบ
(บาท)

เหตุ

-ตัวอย่าง-

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน เทศบาลตาบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
ที่

จานวน
งาน/โครงการ

รายการ

(หน่วย
นับ)

ผลการดาเนินการ

จัดหา
โดยใช้วิธี

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา
(วันเดือนปี)

หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ลงนามใน
สัญญา
(วันเดือน
ปี)

การเบิก- จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/
ปี)

-

เป็น

ไม่เป็น

เงิน

เงินนอก

ไปตาม

ไปตาม

หมาย

งบประมาณ

งบประมาณหรือ

แผน

แผน

เหตุ

บาท)

(/)

(/)

-

/

-

เงินสมทบ(ล้าน
(ล้านบาท)

(ลงชื่อ).........................................................ผู้จัดทา
(........................................................)

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบ
(..............................................)

.............../..................../...............

.................../................../.............

-ตัวอย่างแบบ สขร.1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
เทศบาลตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่.............................................
วงเงิน
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่เสนอ

(ราคากลาง)

(ลงชื่อ)…………………………………ผู้รายงาน
(.........................................)
......./............/..........
(ลงชื่อ)…………………………….. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(.........................................)
......./............/..........

(ลงชื่อ)……………………………………………..นายกฯ.
(..............................................)
......./............/..........

โดยสังเขป

