
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรส ำรวจวัสดุ และครุภัณฑ์ประจ ำป ี

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.01.005 

 
 

 
วันที่บงัคับใช ้

29/3/64 

 
เขียนโดย : เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป 
ควบคุมโดย :  หวัหน้ำส ำนักงำน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมวัสดุ และครุภัณฑป์ระจ ำปีของหน่วยงำนให้เป็น
แนวทำงเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละ........................................  

ขอบเขตงำน : กำรปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบ และกำรควบคุมวัสดุ  ครุภัณฑ์ จะกล่ำวถึงวิธีกำรควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
ประจ ำปี พร้อมแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรกำรบริหำรงำนด้ำน
พัสดุต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนคลังพัสดุที่ได้มีกำรเก็บรักษำพัสดุ เพ่ือจ่ำยพัสดุให้กับผู้ใช้งำนต่อไป ใน
กำรควบคุมบัญชีพัสดุแบ่งเป็นบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

วัสดุ หมำยถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมปกติโดยทั่วไปมีมูลค่ำไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถำวร ได้แก่ วัสดุส ำนักงำน เป็นต้น  
ครุภัณฑ์ หมำยถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงำนมีไว้เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนมีลักษณะคงทน และมีอำยุกำรใช้งำนเกิน
กว่ำ 1 ปี และมีมูลค่ำตั้งแต่ 5,000 บำท ขึ้นไป 
ครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์ หมำยถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถำวร และมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี มีรำคำ
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บำท 
กำรควบคุม หมำยถึง กำรลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน กำรเก็บรักษำพัสดุกำรเบิกพัสดุกำรจ่ำยพัสดุ 
กำรลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ หมำยถึง กำรบันทึกรำยละเอียดกำรรับหรือจ่ำยในบัญชีหรือทะเบียนโดย
จ ำแนกแต่ละประเภท แต่ละรำยกำรของพัสดุ 
กำรเก็บรักษำพัสดุ หมำยถึง กำรจัดเก็บรักษำพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตำมบัญชี
หรือทะเบียน 
กำรเบิกพัสดุ หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนต้องกำรใช้พัสดุแจ้งควำมประสงค์ขอเบิกพัสดุ  
กำรจ่ำยพัสดุ หมำยถึง กำรที่ให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนพัสดุอนุมัติจ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ที่ที่แจ้งควำมประสงค์ขอเบิก
พัสดุ 
กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี หมำยถึง กำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ของปีก่อน 
จนถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีปัจจุบัน และกำรตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน ของปีปัจจุบัน 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำร : พิจำรณำ / เสนอ / อนุมัติ / สั่งกำร ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้ำส ำนักงำน : ควบคุม ก ำกับ และดูแลกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนทั่วไป พิจำรณำวิเครำะห์กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ เสนอควำมเห็น ประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำร 
เจ้าหน้าที่สารบรรณ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง : ตรวจเช็ควัสดุ และครุภัณฑ์ประจ ำปี 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส่งหนังสือจำกหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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เขียนโดย : เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทัว่ไป 
ควบคุมโดย :  หวัหน้ำส ำนักงำน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำร 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(https://1th.me/z7yU6) 
2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนพัสดุ 
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/007/13.PDF) 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ตำรำงกำรส ำรวจวัสดุ และครุภัณฑ์ประจ ำปี 
2. บันทึกค ำให้กำรของพยำน 
3. รำยงำนผลกำรสอบหำข้อเท็จจริงกรณีครุภัณฑ์และวัสดุช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 
ประจ ำปี 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ครุภัณฑ์ประจ ำป ี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน

ทั่วไป 
ห้องจัดเก็บเอกสำรของ

หน่วยงำน 
5 ปี เรียงตำมปี 

 
 

  



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 
 
 

  

1. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปรับเรื่องจำกกองคลัง งำนพัสดุ 1-2 นำท ี 1. ทะเบียนหนังสือรับ 
2. หนังสือรำชกำร 

2. 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 
 

 
                             
 
 
 
 
 

-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
หนังสือ จัดล ำดับควำมส ำคัญและ ควำมเร่งด่วน /กลั่นกรอง
หนังสือ  
 
 
 
 
 
 
 

1-2 นำท ี
 
 
 

1. ทะเบียนหนังสือรับ 
2. หนังสือรำชกำร 
 

3. 
 
 

 

หัวหน้าส านัก
งาน 

 

 หัวหน้าส านักงานเกษยีณหนังสือเพื่อเสนอหนังสือรำชกำรต่อ
ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 

5 นำท ี หนังสือรำชกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำร  ผู้อ ำนวยกำร พิจำรณำลงนำมหนังสือรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 

10-20 นำที หนังสือรำชกำร 

5. เจ้ำหน้ำที่สำร
บรรณ/ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 1. ตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคมปี
ก่อน ถึงวันที ่30 กันยำยนปีปัจจุบันวำ่ถกูต้องหรือไม่ โดย
ด ำเนินกำรในวันเปิดท ำกำรวันแรกของปีงบประมำณถัดไป 
(1 ตุลำคมปีปัจจุบัน) 
2. ตรวจนับจ ำนวนวัสดุคงเหลือของหนว่ยงำน ณ วันที่ 30 
กันยำยนปีปัจจุบัน เฉพำะรำยกำรวัสดุยงัไม่เบิกไปใช้ว่ำ
รำยกำร และจ ำนวนคงเหลือถูกตอ้งตรงตำมบัญชีวัสดุหรือไม ่
3. ตรวจนับจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงำน ณ 
วันที่ 30 กันยำยนปีปัจจุบัน ว่ำจ ำนวนครุภัณฑ์คงเหลือมี
ควำมถูกต้องครบถ้วนตำมทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้
หรือไม่ และตรวจสอบสภำพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดใน
หน่วยงำนว่ำมีควำมช ำรุด เส่ือมสภำพ หรือสูญไป เพรำะเหต ุ
ใด หรือมีพัสดุใดบ้ำงที่ไม่จ ำเป็น ต้องใชใ้นหน่วยงำนอกีต่อไป 
ด้วยสำเหตุใด 
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำป ี 

1 เดือน 1. หนังสือรำชกำร 
2. รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำป ี

รับเรื่อง 
 

เร่ิมต้น 

ส่งคืน
ต้นเรื่อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ/ 
แยกประเภท/ 

กลั่นกรอง 

เสนอหนังสือรำชกำร 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวขอ้งด ำเนินกำร 

พิจำรณำ 
ลงนำมหนังสือรำชกำร 

 

ลงนำม 

2 



ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

6. เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปด ำเนินกำรจดัท ำบันทึกข้อควำม
ตอบกลับต้นเรื่อง 

5-10 นำท ี
 
 
 

หนังสือรำชกำร 
 

    
 
 
 

  

 

จบ 

ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือตอบกลับ 


