คํานํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กําหนดใหโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่ง
ตองรับผิดชอบตอการดําเนินการตามนิตกิ รรมที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตามกฎหมาย จึงตองเรงสราง
ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีใหโรงเรียน ซึ่งนอกจากการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในแลว การตรวจสอบภายในก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่เตรียมความพรอมใหโรงเรียนพรอมรับการ
ประเมินผล และการตรวจสอบจากภายนอก ประกอบกับการที่หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา เปนหนวยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นใหม จึงยังไมมีคูมอื การตรวจสอบภายในโรงเรียนใหผูตรวจสอบ
ภายในโรงเรียนเปนมาตรฐานเดียวกัน หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการตรวจสอบภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อใหผตู รวจสอบภายในใชเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน โดยในชวงแรกไดจัดทํา 4 เลม ไดแก
(1) คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : การเงินการบัญชีตามคูมือบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
(2) คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : การเงินการบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544
(3) คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : การจัดซื้อจัดจาง
(4) คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : การควบคุมทรัพยสิน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําคูมือจาก
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาทุกทาน ที่ไดใหความเห็นที่เปนประโยชนในการพิจารณารางคูมือ
การตรวจสอบจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบคุณหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาที่นําคูมือไปทดลองใช ซึ่งจะเปนประโยชนตอ การติดตามประเมินผลคูมอื ดังกลาวตอไป
หากผูใชคูมือมีขอเสนอประการใด ขอใหแจงที่หมายเลข 0-2628-5100
หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิงหาคม 2548

1

สารบัญ
การตรวจสอบการควบคุมทรัพยสนิ
บทนํา
สวนที่ 1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
สวนที่ 2 แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน
2.1 แนวการตรวจสอบวัสดุ
2.2 แนวการตรวจสอบครุภัณฑทั่วไป
2.3แนวการตรวจสอบครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา
2.4แนวการตรวจสอบรถราชการ
สวนที่ 3 แบบกรดาษทําการ
3.1 กระดาษทําการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
3.2 กระดาษทําการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
3.3 กระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ
3.4 กระดาษทําการสอบทานการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา
3.5 กระดาษทําการบันทึกขอมูล
3.6 กระดาษทําการตรวจนับรถราชการ
3.7 กระดาษทําการตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา รถราชการ
3.8 กระดาษทําการตรวจสอบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง รถราชการ
สวนที่ 4 ภาคผนวก
4.1 ตัวอยางแบบบัญชี / ทะเบียน และหลักฐานการรับ – จาย พัสดุ
4.1.1 บัญชีวัสดุ
4.1.2 ใบตรวจรับพัสดุ
4.1.3 ใบเบิกพัสดุ
4.1.4 ทะเบียนครุภณ
ั ฑ

หนา
1
2-15
2
4
8
12

16-29
16
17
19
21
23
24
26
28

30 –
3030
31
32
33

หนา
4.2 หลักเกณฑ วิธีการ การตีราคาทรัพยสิน / รูปแบบทะเบียนคุม
ทรัพยสิน
/ อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร ของ
กรมบัญชีกลาง
4.2.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0528.3 / 33545
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
4.2.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน ที่ กค 0410 .3 / ว 340
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
4.2.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน ที่ กค 0410.3 / ว 338
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
4.3 ตารางอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสินสําหรับสถานศึกษา
สังกัด สปช.เดิม
4.3.1 หนังสือที่ ศธ 1102 / 0740 ลงวันที่ 25 ก.พ.45
4.3.2 หนังสือดวนทีส่ ุด ที่ ศธ 1102 / 1293 ลงวันที่ 28
มีนาคม 2545
4.4 ตารางอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสินสําหรับสถานศึกษา
สังกัด กรมสามัญศึกษา เดิม
4.4.1 หนังสือที่ ศธ 0810 / 1741 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ
2545
4.4.2 หนังสือที่ ศธ 0810 / 342 ลงวันที่ 8 มกราคม
2546
4.5 ตารางอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสินของ สพฐ.
หนังสือที่ ศธ 04002 / 10517 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2547
4.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545
4.7 หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702 / ว 51
ลงวันที่ 20 มกราคม 2548

หนา
4.8 คําสั่งมอบอํานาจ
4.8.1 การใชรถสวนกลาง
คําสั่งที่ 10 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม
2546
4.8.2 มอบอํานาจเกีย่ วกับการพัสดุ
คําสั่งที่ 22 / 46 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546

สวนที่ 2
แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน
• แนวการตรวจสอบวัสดุ
• แนวการตรวจสอบครุภัณฑทั่วไป
• แนวการตรวจสอบครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา
• แนวการตรวจสอบรถราชการ

สวนที่ 3
กระดาษทําการ

สวนที่ 4
ภาคผนวก

บทนํา
การควบคุมทรัพยสิน เปนขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยสิน ซึ่งเชื่อมตอ
กับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเดิมถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม แตตอมามีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีภาครัฐ จึงสงผลตอสถานศึกษาซึ่งเปน
หนวยงานที่มที รัพยสินไวในครอบครอง ตองปฏิบัติตามในการควบคุม ตีราคา และคิดคาเสื่อมราคา
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดดวย เพื่อเชื่อมตอขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใชในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง นอกเหนือจากการควบคุมเพื่อการบริหาร
ทรัพยสินภายในสถานศึกษา
สําหรับการตรวจสอบภายใน มีขั้นตอนการตรวจสอบที่สําคัญ ประกอบดวย
การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทํารายงานและติดตามผล ซึ่ง
กระทรวงการคลังไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติ ใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านแลว ผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรศึกษาจากแนวปฏิบัติดังกลาว
สําหรับคูมือเลมนี้ไดจดั ทํา แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน (Audit Program ) ซึ่งเปน
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งตองผานขั้นตอน การสํารวจขอมูล
เบื้องตน
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนการตรวจสอบ
มากอน
เนื้อหาในคูมือเลมนี้ ประกอบไปดวย แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน
ไดแก วัสดุ ครุภัณฑทวั่ ไป ครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา และรถราชการ พรอมตัวอยางกระดาษ
ทําการ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการควบคุมทรัพยสิน เพื่อใชในการอางอิงไดตอไป
………………….

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบทรัพยสิน

1

แนวการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ : 1.
2.
3.
4.
ประเด็นการตรวจ
1. ตรวจสอบ
ความถูกตองใน
การลงบัญชีวัสดุ

การลงบัญชีวัสดุถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบนั ตามระเบียบหลักเกณฑ
วัสดุคงเหลือตามบัญชีมีอยูจริง อยางครบถวน
การควบคุมและเก็บรักษาวัสดุเหมาะสม
การใชวัสดุเปนไปอยางคุมคา

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
กระดาษทําการ
1. ตรวจสอบแบบบัญชีวัสดุวาใชตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด(เอกสารหมายเลข 1)
ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบการลงบัญชีวัสดุวา มีการแยกเปนชนิด และจัดเก็บบัญชีอยางเปนระบบ งายและสะดวกตอการคนหา
3. ตรวจสอบจํานวนและรายละเอียดที่ลงรับในบัญชีวัสดุ เปรียบเทียบกับจํานวนและรายละเอียดในหลักฐานการรับ การควบคุมวัสดุ
พัสดุแตละรายการวาถูกตองตรงกันหรือไม
4. ตรวจสอบจํานวนและรายละเอียดที่ลงจายในบัญชีวสั ดุ เปรียบเทียบกับจํานวนและรายละเอียดในหลักฐานการจาย
พัสดุแตละรายการวาถูกตองตรงกันหรือไม
4.1 หลักฐานการรับพัสดุ ไดแก
iใบตรวจรับพัสดุ (เอกสารหมายเลข 2)
iหลักฐานการรับบริจาคพัสดุ เชน หนังสือแจงความจํานงของผูบริจาค และหรือบันทึกเห็นชอบของหัวหนา
สถานศึกษา
iหลักฐานแสดงการรับวัสดุจากหนวยงานอื่นที่มอบให
4.2 หลักฐานการจายพัสดุ ไดแก ใบเบิกพัสดุ (เอกสารหมายเลข 3)
4.3 การอางอิงหลักฐานการรับ-จายใหลําดับเปนปงบประมาณ
5. ตรวจสอบความเชื่อถือได โดยตรวจสอบหลักฐานการจายเงินที่ฝายการเงิน กับบัญชีวัสดุวาวัสดุที่ปรากฏใน

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทวัสดุ

2

ประเด็นการตรวจ

2. ตรวจนับ
วัสดุคงเหลือ
เปรียบเทียบกับ
บัญชีวัสดุ

3. ตรวจสอบ
สถานที่และวิธีการ
เก็บรักษาวัสดุ

4. ตรวจสอบ
ความคุมคาของ
การใชวัสดุ

วิธีการตรวจสอบ
หลักฐานการจายเงินไดนําไปลงในบัญชีวสั ดุหรือไม และจํานวนเงิน ถูกตองตรงกันหรือไม โดยสุม ตรวจเดือนปจจุบัน
สําหรับปริมาณที่สุมตรวจใหอยูใน ดุลยพินิจของผูตรวจสอบ
1. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุวามีวสั ดุคงเหลือครบถวน ถูกตอง ตรงตามบัญชี
วัสดุ โดยอาจสุมตรวจสอบตามรายการที่เห็นสมควร
2. ตรวจสอบสภาพวัสดุคงเหลือวามีวัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ และสาเหตุของการชํารุดหรือ เสื่อมคุณภาพ

1. ตรวจสอบวาสถานที่จัดเก็บวัสดุเหมาะสม ปลอดภัยเพียงใด
2. ตรวจสอบวิธกี ารจัดเก็บวัสดุวาจัดเก็บเปนหมวดหมู สะดวกตอการเบิกจายหรือไม

1. ตรวจสอบวา ประเภท ชนิด และจํานวนของวัสดุที่จัดซือ้ เหมาะสม กับความจําเปนในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาหรือไม
2. กรณีวัสดุที่มยี อดคงเหลือในบัญชีวัสดุเปนจํานวนมาก ใหตรวจสอบวาเปนการจัดซือ้ เกิน ความจําเปนหรือไม
3. มีมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในการใชวัสดุไดอยางประหยัด เชน มีการกําหนดใหใชกระดาษสองหนา เปน
ตน
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บทนํา
การควบคุมทรัพยสิน เปนขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการบริหารทรัพยสิน ซึ่งเชื่อมตอ
กับการจัดหาพัสดุ ซึ่งเดิมถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม แตตอมามีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีภาครัฐ จึงสงผลตอสถานศึกษาซึ่งเปน
หนวยงานที่มที รัพยสินไวในครอบครอง ตองปฏิบัติตามในการควบคุม ตีราคา และคิดคาเสื่อมราคา
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดดวย เพื่อเชื่อมตอขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใชในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง นอกเหนือจากการควบคุมเพื่อการบริหาร
ทรัพยสินภายในสถานศึกษา
สําหรับการตรวจสอบภายใน มีขั้นตอนการตรวจสอบที่สําคัญ ประกอบดวย
การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทํารายงานและติดตามผล ซึ่ง
กระทรวงการคลังไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติ ใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านแลว ผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรศึกษาจากแนวปฏิบัติดังกลาว
สําหรับคูมือเลมนี้ไดจดั ทํา แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน (Audit Program ) ซึ่งเปน
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของการวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งตองผานขั้นตอน การสํารวจขอมูล
เบื้องตน
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการวางแผนการตรวจสอบ
มากอน
เนื้อหาในคูมือเลมนี้ ประกอบไปดวย แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน
ไดแก วัสดุ ครุภัณฑทวั่ ไป ครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา และรถราชการ พรอมตัวอยางกระดาษ
ทําการ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการควบคุมทรัพยสิน เพื่อใชในการอางอิงไดตอไป
………………….

คูมือการตรวจสอบภายใน : แนวทางการตรวจสอบทรัพยสิน
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แนวการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ : 1.
2.
3.
4.
ประเด็นการตรวจ
1. ตรวจสอบ
ความถูกตองใน
การลงบัญชีวัสดุ

การลงบัญชีวัสดุถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบนั ตามระเบียบหลักเกณฑ
วัสดุคงเหลือตามบัญชีมีอยูจริง อยางครบถวน
การควบคุมและเก็บรักษาวัสดุเหมาะสม
การใชวัสดุเปนไปอยางคุมคา

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
กระดาษทําการ
1. ตรวจสอบแบบบัญชีวัสดุวาใชตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด(เอกสารหมายเลข 1)
ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบการลงบัญชีวัสดุวา มีการแยกเปนชนิด และจัดเก็บบัญชีอยางเปนระบบ งายและสะดวกตอการคนหา
3. ตรวจสอบจํานวนและรายละเอียดที่ลงรับในบัญชีวัสดุ เปรียบเทียบกับจํานวนและรายละเอียดในหลักฐานการรับ การควบคุมวัสดุ
พัสดุแตละรายการวาถูกตองตรงกันหรือไม
4. ตรวจสอบจํานวนและรายละเอียดที่ลงจายในบัญชีวสั ดุ เปรียบเทียบกับจํานวนและรายละเอียดในหลักฐานการจาย
พัสดุแตละรายการวาถูกตองตรงกันหรือไม
4.1 หลักฐานการรับพัสดุ ไดแก
iใบตรวจรับพัสดุ (เอกสารหมายเลข 2)
iหลักฐานการรับบริจาคพัสดุ เชน หนังสือแจงความจํานงของผูบริจาค และหรือบันทึกเห็นชอบของหัวหนา
สถานศึกษา
iหลักฐานแสดงการรับวัสดุจากหนวยงานอื่นที่มอบให
4.2 หลักฐานการจายพัสดุ ไดแก ใบเบิกพัสดุ (เอกสารหมายเลข 3)
4.3 การอางอิงหลักฐานการรับ-จายใหลําดับเปนปงบประมาณ
5. ตรวจสอบความเชื่อถือได โดยตรวจสอบหลักฐานการจายเงินที่ฝายการเงิน กับบัญชีวัสดุวาวัสดุที่ปรากฏใน
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ประเด็นการตรวจ

2. ตรวจนับ
วัสดุคงเหลือ
เปรียบเทียบกับ
บัญชีวัสดุ

3. ตรวจสอบ
สถานที่และวิธีการ
เก็บรักษาวัสดุ

4. ตรวจสอบ
ความคุมคาของ
การใชวัสดุ

วิธีการตรวจสอบ
หลักฐานการจายเงินไดนําไปลงในบัญชีวสั ดุหรือไม และจํานวนเงิน ถูกตองตรงกันหรือไม โดยสุม ตรวจเดือนปจจุบัน
สําหรับปริมาณที่สุมตรวจใหอยูใน ดุลยพินิจของผูตรวจสอบ
1. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุวามีวสั ดุคงเหลือครบถวน ถูกตอง ตรงตามบัญชี
วัสดุ โดยอาจสุมตรวจสอบตามรายการที่เห็นสมควร
2. ตรวจสอบสภาพวัสดุคงเหลือวามีวัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ และสาเหตุของการชํารุดหรือ เสื่อมคุณภาพ

1. ตรวจสอบวาสถานที่จัดเก็บวัสดุเหมาะสม ปลอดภัยเพียงใด
2. ตรวจสอบวิธกี ารจัดเก็บวัสดุวาจัดเก็บเปนหมวดหมู สะดวกตอการเบิกจายหรือไม

1. ตรวจสอบวา ประเภท ชนิด และจํานวนของวัสดุที่จัดซือ้ เหมาะสม กับความจําเปนในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาหรือไม
2. กรณีวัสดุที่มยี อดคงเหลือในบัญชีวัสดุเปนจํานวนมาก ใหตรวจสอบวาเปนการจัดซือ้ เกิน ความจําเปนหรือไม
3. มีมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในการใชวัสดุไดอยางประหยัด เชน มีการกําหนดใหใชกระดาษสองหนา เปน
ตน
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1.กระดาษทําการ
ตรวจนับวัสดุ
คงเหลือ
2.กระดาษทําการ
ตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ
1.กระดาษทําการ
ตรวจนับวัสดุ
คงเหลือ
2.กระดาษทําการ
ตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ
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ตรวจสอบ
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แนวการตรวจสอบ ครุภัณฑทั่วไป ในสถานศึกษา
วัตถุประสงคการตรวจสอบ : 1. ตรวจสอบความมีอยูจริงของครุภัณฑ ที่สถานศึกษาไดรับและบันทึกควบคุมไว ครบถวนตรงกัน
2. ตรวจสอบวิธีการควบคุมครุภัณฑ ของสถานศึกษาจัดทําไดถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตามที่ระเบียบราชการกําหนด
3. ตรวจสอบความคุมคาของการใชประโยชนครุภณ
ั ฑ
ประเด็นการตรวจ
วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
กระดาษทําการ
1. ตรวจสอบ
1. กําหนดชนิดครุภัณฑทจี่ ะตรวจสอบจากทะเบียนครุภณ
ั ฑ และทะเบียนคุมทรัพยสิน แลวบันทึกลงใน
ตรวจนับครุภณ
ั ฑ
ความมีอยูจริง
กระดาษทําการ
ของครุภัณฑที่
2. ตรวจนับจํานวนครุภณ
ั ฑที่เลือกไวตาม ขอ 1 และสังเกตการณสภาพของครุภัณฑดว ยวา มีการใหรหัส
สถานศึกษาไดรับ ประจํา ตัวครุภัณฑหรือไม สภาพใชงานไดหรือไม มีการใชงานอยูที่ใด หรืออยูในความรับผิดชอบดูแลของผูใด
และบันทึกควบคุม ตรงกับที่บันทึกไวในทะเบียนครุภัณฑ หรือทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. กรณีตรวจนับและสังเกตการณแลว มีครุภัณฑทไี่ มปรากฏในทะเบียน ใหบันทึกรายละเอียดไวเพือ่ ตรวจ
ไว ครบถวน
สอบหาสาเหตุ
ตรงกัน
4. กรณีสถานศึกษาไมมีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ และหรือทะเบียนคุมทรัพยสิน ใหผูตรวจสอบเสนอแนะวิธี
การจัดทํา โดยรวบรวมจากหลักฐานที่มีอยู
2. ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบวา มีการจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑและหรือทะเบียนคุมทรัพยสนิ เปนไปตามหลักเกณฑดังนี้หรือไม กระดาษทําการ
วิธีการควบคุม
1.1 ครุภัณฑที่ไดมากอนปงบประมาณ 2547 ตองจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑตามระเบียบสํานักนายก
บันทึกขอมูล
ครุภัณฑของ
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และทะเบียนคุมทรัพยสินตามหลักการบัญชีเกณฑคงคาง
สถานศึกษาวา
ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกําหนด ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0528.2 / 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง
จัดทําไดถูกตอง
การตีราคาทรัพยสิน และตามหนังสือ ดวน ที่ กค 0410.3 /340 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เรื่องการ
ครบถวน และเปน ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการ
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ประเด็นการตรวจ
วิธีการตรวจสอบ
ปจจุบัน ตามที่
1.2 ครุภัณฑที่ไดรับตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนไป ใหจัดทําเฉพาะทะเบียนคุมทรัพยสิน ทั้งนี้
ระเบียบราชการ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3 / ว 338 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
กําหนด ไดแก
2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันของขอมูลที่บันทึกในทะเบียน โดย
2.1 ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนครุภัณฑและหรือทะเบียนคุมทรัพยสิน วามีการบันทึกขอมูลครบถวน
iระเบียบ
ตามแบบที่กําหนดไวหรือไม
สํานัก
2.2 ตรวจสอบจํานวนและรายละเอียดที่บันทึกวาถูกตองตรงกับเอกสารการ
นายกรัฐมนตรีวา
ั ฑหรือไม เชน
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ไดมาของครุภณ
2535 และแกไข
i หลักฐานการตรวจรับพัสดุ (กรณีที่เปนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ)
เพิ่มเติม
i หลักฐานการรับบริจาค
iหลักการตี
i หลักฐานการรับมอบครุภัณฑที่ หนวยงานอื่นจัดสงให
ราคาทรัพยสินของ
2.3 ตรวจสอบวามีการใหรหัสประจําครุภัณฑไวในทะเบียนหรือไม
กรมบัญชีกลาง
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กระดาษทําการ
บันทึกขอมูล
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ประเด็นการตรวจ

วิธีการตรวจสอบ
2.4 ตรวจสอบการตีราคาและการคิดคาเสื่อมราคา วาถูกตอง โดยมีหลักการดังนี้
2.4.1 ครุภัณฑที่เขาขายตีราคาทรัพยสิน คัดแยกดังนี้
(1) เปนครุภัณฑทไี่ ดมา ตั้งแต ปงบประมาณ 2540 -2545 และมีมูลคาที่ไดมาตั้งแต 30,000
บาทขึ้นไป
(2) ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป และมีมูลคาที่ไดมาตั้งแต 5,000
บาทขึ้นไป
กรณีเปนทรัพยสินที่คํานวณการตีราคาแลว เหลือมูลคาสุทธิ เหลือศูนย บาท แตยังสามารถใชงาน
ไดอยู ใหคงมูลคาสุทธิเหลือ 1 บาท แทน

เครื่องมือ
กระดาษทําการ
ตรวจสอบการ
ตีราคาและคิด
คาเสื่อมราคา

2.4.2 การกําหนดอายุการใชงานทีม่ ีประสิทธิภาพของครุภัณฑ ตามตารางอายุการใชงานและอัตรา
คาเสื่อมราคาทรัพยสินที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ/หรือ ตามอัตราที่ สปช.เดิม และ/หรือ กรมสามัญเดิมและ/หรือ
สพฐ. กําหนด แลวแตกรณี คือ
(1) ครุภัณฑที่ไดมากอนปงบประมาณ 2547 อายุการใชงานครุภัณฑเปนไปตามตารางอายุ
การใชงานที่ตน สังกัดเดิมกําหนด ตามหนังสือกรมสามัญเดิม ที่ ศธ 0810 / 1741 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2545 และ
ที่ ศธ 0810 / 342 ลงวันที่ 8 มกราคม 2546 หนังสือ สปช.เดิม ที่ ศธ 1102 / 0740 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545
และ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 1102 / 1293 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545
(2) ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนไป อายุการใชงานครุภัณฑเปนไป
ตามตารางอายุการใชงานที่ สพฐ.กําหนด ตามหนังสือที่ ศธ 04002 / 10517 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑทั่วไป
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ประเด็นการตรวจ

วิธีการตรวจสอบ
2.4.3 การคํานวณคิดคาเสื่อมราคาประจําป ใชวธิ ีเสนตรง และมีการคํานวณคิดคาเสื่อมราคาสะสม
ครั้งแรก นับแตวันที่ไดครุภณ
ั ฑมาถึงวันทีร่ ับโอนเปนทรัพยสินของ สพฐ. ( 7 กรกฎาคม 2546 )
iคาเสื่อมราคาตอป =
ราคาทุนของทรัพยสิน
อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
iคาเสื่อมราคาสะสม = คาเสื่อมราคาตอป X อายุการใชงานที่ผานมาถึงวันที่รับโอน
ทรัพยสิน
iมูลคาสุทธิ
= ราคาทุน – คาเสื่อมราคาสะสม ถึงป ปจจุบัน

2.5 ตรวจสอบขอมูลการซอมแซมครุภัณฑจากเอกสารการจัดจาง วาไดบันทึกไวดานหลังของทะเบียน
คุมทรัพยสินหรือไม
3. ตรวจสอบการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบฯ คือ กอนสิ้นเดือนกันยายนของ
ทุกป มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป และดําเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแตวันทําการแรกของปถัดไป
และรายงานผลใหผูอํานวยการสถานศึกษาผูแตงตั้งทราบภายใน 30 วันทําการ พรอมสําเนาแจงใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคทราบ
4. ตรวจสอบ
1. ในขณะที่ทําการสุมตรวจนับครุภัณฑ ใหพิจารณาวาอยูใ นสภาพใชงานไดหรือไม และยังมีความจําเปน
การใชประโยชน ตองใชหรือไม ซึ่งอาจใชวิธกี ารสอบถาม หรือสังเกตการณ
และการเก็บรักษา
2. กรณีผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ปรากฏวา มีพัสดุสูญไป ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนตองใช
ดูแลครุภัณฑ
ในราชการตอไป สถานศึกษามีการแตงตัง้ คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงหรือไม วาเกิดจากสาเหตุใด เวนแต
กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานปกติ และหากผลการพิจารณาตองหา
ผูรับผิดชอบดวย ไดมีการดําเนินการเพื่อหาผูรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑทั่วไป

เครื่องมือ

กระดาษทําการ
บันทึกขอมูล
กระดาษทําการ
บันทึกขอมูล

1. กระดาษทํา
การตรวจนับ
ครุภัณฑ
2. กระดาษทํา
การบันทึกขอมูล
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วิธีการตรวจสอบ
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 156 หรือไม เพียงใด
3. ตรวจสอบขอมูลการซอมแซมครุภัณฑ ที่บันทึกไวดานหลังของทะเบียนคุมทรัพยสิน โดยดูวาสถานศึกษา
มีการพิจารณาความคุมคาในการใชครุภณ
ั ฑนั้นตอไปหรือไม
4. ตรวจสอบวามีการถือปฎิบัติเกี่ยวกับการใชงาน และการบํารุงรักษาตามคูมือการใชงานของครุภัณฑ
ประเภทนั้นๆหรือไม เชน การใชและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และในกรณีที่เปนครุภัณฑที่เกี่ยวของกับการใช
พลังงานสิ้นเปลือง มีการปฏิบัติตามมติ ครม . เรื่องการปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการชําระหนี้คา
สาธารณูปโภค แจงตามนัยหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504 / ว 194 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2546 และรายงานผลการใชสาธารณูปโภค ตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. แจงใหดําเนินการ ตามหนังสือ ที่
ศธ 04012 / 008 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547 และ ที่ ศธ 04012 / 081 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑทั่วไป

เครื่องมือ
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แนวการตรวจสอบ ครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา
แนวการตรวจสอบครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษาที่จัดทํานี้ เปนแนวการตรวจสอบครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับครุภัณฑที่เนน
การบํารุงรักษาอื่น เชน เครือ่ งปรับอากาศ ลิฟท ฯลฯ ใหใชแนวการตรวจสอบครุภณ
ั ฑประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนแนวทางในการตรวจสอบ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ : 1. ตรวจสอบความมีอยูจริงของครุภัณฑ ที่สถานศึกษาไดรับและบันทึกควบคุมไว ครบถวนตรงกัน
2. ตรวจสอบวิธีการควบคุมครุภัณฑ ของสถานศึกษาจัดทําไดถกู ตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตามที่ระเบียบราชการ
กําหนด
3. ตรวจสอบความคุมคาของการใชประโยชนครุภัณฑ
ประเด็นการตรวจ
วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
กระดาษทําการ
1. ตรวจสอบ
1. กําหนดชนิดครุภัณฑทจี่ ะตรวจสอบจากทะเบียนครุภณ
ั ฑ และทะเบียนคุมทรัพยสิน แลวบันทึกลงใน
ตรวจนับครุภณ
ั ฑ
ความมีอยูจริง
กระดาษทําการ
ของครุภัณฑที่
2. ตรวจนับจํานวนครุภัณฑที่เลือกไวตาม ขอ 1 และสังเกตการณสภาพของครุภัณฑดว ยวา มีการใหรหัส
สถานศึกษาไดรับ ประจําตัวครุภณ
ั ฑหรือไม สภาพใชงานไดหรือไม มีการใชงานอยูทใี่ ด หรืออยูในความรับผิดชอบดูแลของผูใด ตรง
และบันทึกควบคุม กับที่บันทึกไวในทะเบียนครุภัณฑ หรือทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. กรณีตรวจนับและสังเกตการณแลว มีครุภัณฑทไี่ มปรากฏในทะเบียน ใหบันทึกรายละเอียดไว เพื่อ
ไว ครบถวนตรงกัน
ตรวจสอบหาสาเหตุ
กรณีสถานศึกษาไมมกี ารจัดทําทะเบียนครุภัณฑ และหรือทะเบียนคุมทรัพยสนิ ใหผูตรวจสอบเสนอแนะวิธีการ
จัดทํา โดยรวบรวมจากหลักฐานที่มีอยู
กระดาษทําการ
2. ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบวา มีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑและหรือทะเบียนคุมทรัพยสินเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ หรือไม
บันทึกขอมูล
วิธีการควบคุม
1.1 ครุภัณฑที่ไดมากอนปงบประมาณ 2547 ตองจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ครุภัณฑของ
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่ เติม และทะเบียนคุมทรัพยสินตามหลักการบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งกรมบัญชี
คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา

8

ประเด็นการตรวจ
สถานศึกษาวา
จัดทําไดถูกตอง
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน ตามที่

วิธีการตรวจสอบ
กลางไดกําหนด ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0528.2 / 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง การตีราคาทรัพยสิน
และตามหนังสือ ดวน ที่ กค 0410.3 /340 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เรื่องการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการ
1.2 ครุภัณฑที่ไดรับตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนไป ใหจดั ทําเฉพาะทะเบียนคุมทรัพยสิน ทั้งนี้ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3 / ว 338 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546

เครื่องมือ

ระเบียบราชการ
กําหนด ไดแก
iระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแกไข
เพิ่มเติม
iหลักการตีราคา
ทรัพยสินของ
กรมบัญชีกลาง

2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันของขอมูลที่บันทึกในทะเบียน โดย
2.1 ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑและหรือทะเบียนคุมทรัพยสิน วามีการบันทึกขอมูลครบถวนตาม
แบบที่กําหนดไวหรือไม
ั ฑหรือไม เชน
2.2 ตรวจสอบจํานวนและรายละเอียดที่บันทึกวาถูกตองตรงกับเอกสารการไดมาของครุภณ
iหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ( กรณีที่เปนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ )
i หลักฐานการรับบริจาค
iหลักฐานการรับมอบครุภัณฑที่ หนวยงานอื่นจัดสงให
2.3 ตรวจสอบวามีการใหรหัสประจําครุภัณฑไวในทะเบียนหรือไม
2.4 ตรวจสอบการตีราคาและการคิดคาเสื่อมราคา วาถูกตอง โดยมีหลักการดังนี้
2.4.1 ครุภัณฑที่เขาขายตีราคาทรัพยสิน คัดแยกดังนี้
(1) เปนครุภณ
ั ฑที่ไดมา ตั้งแต ปงบประมาณ 2540 -2545 และมีมูลคาที่ไดมาตั้งแต 30,000
บาทขึ้นไป
(2) ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป และมีมูลคาที่ไดมาตั้งแต 5,000
บาทขึ้นไป
กรณีเปนทรัพยสินที่คํานวณการตีราคาแลว เหลือมูลคาสุทธิ เหลือศูนย บาท แตยังสามารถ
ใชงานไดอยู ใหคงมูลคาสุทธิเหลือ 1 บาท แทน

กระดาษทําการ
บันทึกขอมูล

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา

กระดาษทําการ
ตรวจสอบการ
ตีราคาและคิด
คาเสื่อมราคา
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ประเด็นการตรวจ

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
2.4.2 การกําหนดอายุการใชงานทีม่ ีประสิทธิภาพของครุภัณฑ ตามตารางอายุการใชงานและอัตรา
คาเสื่อมราคาทรัพยสินที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ/หรือ ตามอัตราที่ สปช.เดิม และ/หรือ กรมสามัญเดิมและ/หรือ
สพฐ. กําหนด แลวแตกรณี คือ
(1) ครุภัณฑที่ไดมากอนปงบประมาณ 2547 อายุการใชงานครุภัณฑเปนไปตามตารางอายุ
การใชงานที่ตน สังกัดเดิมกําหนด ตามหนังสือกรมสามัญเดิม ที่ ศธ 0810 / 1741 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2545 และ
ที่ ศธ 0810 / 342 ลงวันที่ 8 มกราคม 2546 หนังสือ สปช.เดิม ที่ ศธ 1102 / 0740 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 และ
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 1102 / 1293 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545
(2) ครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนไป อายุการใชงานครุภัณฑเปนไป
ตามตารางอายุการใชงานที่ สพฐ.กําหนด ตามหนังสือที่ ศธ 04002 / 10517 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547
2.4.3 การคํานวณคิดคาเสื่อมราคาประจําป ใชวธิ ีเสนตรง และมีการคํานวณคิดคาเสื่อมราคาสะสม
ครั้งแรก นับแตวันที่ไดครุภณ
ั ฑมาถึงวันทีร่ ับโอนเปนทรัพยสินของ สพฐ. ( 7 กรกฎาคม 2546 )
iคาเสื่อมราคาตอป =
ราคาทุนของทรัพยสิน
อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
iคาเสื่อมราคาสะสม = คาเสื่อมราคาตอป X อายุการใชงานที่ผานมาถึงวันที่รับโอนทรัพยสิน
iมูลคาสุทธิ
= ราคาทุน – คาเสื่อมราคาสะสม ถึงป ปจจุบัน
2.5 ตรวจสอบขอมูลการซอมแซมครุภัณฑจากเอกสารการจัดจาง วาไดบนั ทึกไวดานหลังของ
กระดาษทําการ
ทะเบียนคุมทรัพยสินหรือไม
บันทึกขอมูล
3. ตรวจสอบการจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบฯ คือ กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป
กระดาษทําการ
มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป และดําเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแตวันทําการแรกของปถัดไป และ
บันทึกขอมูล
รายงานผลใหผูอํานวยการสถานศึกษาผูแตงตั้งทราบภายใน 30 วันทําการ พรอมสําเนาแจงใหสํานักงานการตรวจเงิน

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา
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ประเด็นการตรวจ

วิธีการตรวจสอบ

แผนดินภูมิภาคทราบ
4. ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งใชงานวาปลอดภัยและเหมาะสม โดย การสังเกตการณ พรอมกับการ
การใชประโยชน
ตรวจนับครุภณ
ั ฑ และสอบถามผูที่เกี่ยวของวา สถานที่จัดทําเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนหองที่มีระบบ
และการเก็บรักษา ปองกันการสูญหาย เชน หนาตางมีเหล็กดัด ประตูสามารถปดล็อคได และสภาพแวดลอมเหมาะสม เปนไปตาม
ดูแลครุภัณฑประจํา หลักการของการใชเครื่องคอมพิวเตอร

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา

เครื่องมือ
1. กระดาษทํา
การบันทึกขอมูล
2. กระดาษทํา
การตรวจนับ
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ประเด็นการตรวจ
วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
หองปฏิบัติการ
2. มีแนวปฏิบัตกิ ารใชงานที่ถกู ตองเพื่อคงสภาพการพรอมใชงาน สอดคลองกับมาตรการประหยัดพลังงาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร มีความ
และ
คุมคา
ใชงานอยางคุม คา โดย
2.1 ตรวจสอบวาสถานศึกษามีการจัดทําคูมือการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใหนกั เรียนใชงานได
ถูกตอง
ตามขั้นตอน และใชงานไดอยางประหยัดพลังงานสอดคลองเปนไปตาม มติ ครม. ที่กําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน วิธีการอาจใชการสอบถาม ดูเอกสารอางอิง และสังเกตการณประกอบกัน
2.2 ตรวจสอบความคุมคาในการใชงาน โดยดูจากตารางการใชหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร หรือ
ตารางสอน
ของนักเรียนวาสถานศึกษามีการจัดใหใชเพื่อการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด และทั่วถึงหรือไม สภาพของเครื่อง
เสื่อมสภาพเกินกวาอายุการใชงานปกติ และความถี่ในการซอม
2.3 ตรวจสอบวาสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับครุภณ
ั ฑที่ชํารุด เพื่อมิใหกระทบตอการจัดการเรียน
การสอน โดยกรณีที่มีคอมพิวเตอรใชงานไมได ใหสอบถามแนวทางการซอมแซมวาสถานศึกษามีแนวทางอยางไร
เพื่อแกปญหา เพื่อมิใหกระทบตอการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร เชน มีโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
สงบุคลากรครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง หรือ มีแนวทางในการขอความ
รวมมือกับสถานบันศึกษาอื่น (วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ มหาวิทยาลัยราชมงคล ) ในการซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือ กรณีการจางหนวยงานเอกชนซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรมีการกําหนดเงื่อนไขการสั่งจางใหผู
รับจางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนระหวางการซอม เปนตน

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑที่เนนการบํารุงรักษา
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แนวการตรวจสอบรถราชการ (ประเภทรถสวนกลาง) ในสถานศึกษา
วัตถุประสงคการตรวจสอบ : 1. รถราชการประเภทรถสวนกลางของสถานศึกษามีอยูจ ริงตรงกับดานเอกสาร
2. การควบคุมรถราชการ ประเภทรถสวนกลาง สถานศึกษาปฏิบัติไดถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตามที่ระเบียบราชการกําหนด
3. การควบคุมการใชงานรถราชการประเภทรถสวนกลาง เปนไปตามที่ระเบียบราชการกําหนด และมีความเหมาะสม
ประเด็นการตรวจ
วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
1. ตรวจสอบ
1. ตรวจนับจํานวนรถราชการที่มีอยูจริง และสังเกตสภาพทางกายภาพของรถแตละคัน วาเปนรถยีห่ ออะไร สี รุน กระดาษทําการ
ตรวจนับ
ความมีอยูจริงของ ขนาดเครื่องยนต หมายเลขทะเบียนรถ ตรงกับที่ระบุไวในบัญชีรถราชการประเภทรถสวนกลางตาม แบบ 2 และ/หรือ
รถราชการ
รถสวนกลางตรง ทะเบียนคุมทรัพยสิน
กับดานเอกสารที่
2. ตรวจสอบขอมูลในทะเบียนคุมทรัพยสนิ วาตรงกับขอมูลที่ไดจากการตรวจนับหรือไม และหากเปนรถใหม ให
บันทึกควบคุมไว ตรวจสอบเอกสารที่ไดมาวาตรงกับที่บันทึกในบัญชีรถราชการ ประเภทรถสวนกลาง ตามแบบ 2
กรณีขณะเขาตรวจสอบมีรถใหตรวจนับไมครบตามจํานวนที่ควบคุมในบัญชีรถ / ทะเบียนคุมทรัพยสนิ ให
ตรวจสอบสาเหตุ จากใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 ( กรณีมีการนํารถไปราชการ ) หรือตรวจสอบจากเรื่องดําเนินการจางซอม
(กรณีอยูระหวางการซอมแซม )
2. ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการใหตราเครื่องหมายประจํารถราชการ โดย
กระดาษทําการ
การบันทึกควบคุม
1.1 ตรวจสังเกตการณสภาพรถวามีการใหตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการ ไวที่ดานขางนอกรถทั้ง
บันทึกขอมูล
ตามที่ระเบียบ
2 ขาง เปนไปตามที่ระเบียบฯ ขอ 7 กลาวคือ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด พนดวยสี ขนาดตราเครื่องหมาย
ราชการกําหนดใน กวางหรือยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร ขนาดอักษรชือ่ สวนราชการ ขนาดสูงไมนอ ยกวา 5 เซนติเมตร
แตละเรื่อง ไดแก
1.2 กรณีไมมตี ราเครื่องหมายประจํารถ ใหตรวจสอบหลักฐานการอนุมัติใหยกเวนจาก ปลัดกระทรวง
2. ตรวจสอบการเก็บรักษาดูแลรถสวนกลาง ตามระเบียบ ฯ ขอ 16 โดยสอบถาม / สังเกตสภาพแวดลอมวาการเก็บ กระดาษทําการ
iระเบียบสํานัก
ตรวจนับ
นายกรัฐมนตรีวา รักษารถสวนกลาง มีสถานที่เก็บของสถานศึกษา หรือภายในบริเวณของสถานศึกษา และมีผูรับผิดชอบดูแล กรณีเก็บไว
สถานที่อื่น ตองมีหลักฐานการไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ กพฐ. หรือผูรับมอบอํานาจ
รถราชการ
ดวยรถราชการ
คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทรถราชการ
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ประเด็นการตรวจ
พ.ศ. 2523 และ
แกไขเพิม่ เติมถึง
ฉบับที่ 6
iหลักการตี
ราคาทรัพยสินของ
กรมบัญชีกลาง

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
3. ตรวจสอบวามีการดําเนินการตรวจสอบสภาพรถตามระเบียบฯ ขอ 18 ทวิ โดยตรวจสอบหลักฐานวาสถานศึกษา กระดาษทําการ
มีการนํารถไปตรวจสภาพเกีย่ วกับมลพิษทางอากาศและเสียงจากทอไอเสียตามกําหนด ทุกระยะเวลา 6 เดือน หรือทุก
บันทึกขอมูล
ระยะทาง 15,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดจะถึงกอน แลวรายงานใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือไม
4. ตรวจสอบการตีราคาทรัพยสินและการคิดคาเสื่อมราคาประจําป ถูกตอง เปนปจจุบันตามหลักเกณฑที่กรมบัญชี กระดาษทําการ
กลางกําหนด ดังนี้
ตรวจสอบ
4.1 การกําหนดอายุการใชงานทีม่ ีประสิทธิภาพของรถราชการสวนกลาง เปนไป ตามตารางอายุการใชงาน
การตีราคา
และอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสินที่กรมบัญชีกลางกําหนด และ/หรือ ตามอัตราที่ สปช.เดิม และ/หรือ กรมสามัญเดิม และ/
และคิดคาเสื่อม
หรือ สพฐ. กําหนด แลวแตกรณี คือ
ราคา
4.1.1 รถราชการที่ไดมากอนปงบประมาณ 2547 อายุการใชงานรถราชการเปนไปตามตารางอายุการใช
งานที่ตนสังกัดเดิมกําหนด ตามหนังสือกรมสามัญเดิม ที่ ศธ 0810 /1741 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2545 และที่ ศธ 0810 / 342
ลงวันที่ 8 มกราคม 2546 หนังสือ สปช.เดิม ที่ ศธ 1102 / 0740 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่
ศธ 1102 / 1293 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2545 กลาวคือ อายุการใชงาน รถราชการ ของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญเดิม 8 ป
สําหรับ สปช.เดิม 5 ป
4.1.2 รถราชการที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 เปนตนไป อายุการใชงานรถราชการ เปนไปตาม
ตารางอายุการใชงานที่ สพฐ.กําหนด ตามหนังสือที่ ศธ 04002 / 10517 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 คือ 5 ป
4.2 กรณีรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงรถราชการที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท หรือ
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน ยานพาหนะ ตองนํามาตีราคาทรัพยสินเพิม่ เติมและ
คิดคาเสื่อมราคาดวย
4.3 การคํานวณคิดคาเสื่อมราคาประจําป ใชวิธีเสนตรง และมีการคํานวณคิดคาเสือ่ มราคาสะสมครั้งแรกนับแต

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทรถราชการ
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ประเด็นการตรวจ

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
วันที่ไดรถมาถึงวันที่รับโอนเปนทรัพยสินของ สพฐ. ( 7 กรกฎาคม 2546 )
i คาเสื่อมราคาตอป =
ราคาทุนของทรัพยสิน
อายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
i คาเสื่อมราคาสะสม = คาเสื่อมราคาตอป X อายุการใชงานที่ผานมาถึงวันที่รับโอนทรัพยสินเปนของ สพฐ.
i มูลคาสุทธิ
= ราคาทุน – คาเสื่อมราคาสะสม ถึงป ปจจุบัน
กรณีมูลคาสิทธิ เหลือ ศูนย บาท แตรถยังใชงานได ใหปรับมูลคาสุทธิ โดยคงมูลคาเหลือ 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนาย
3. ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการควบคุมการใชรถสวนกลาง โดย
กระดาษทําการ
การใชงานรถ
1.1 ตรวจสอบวาพนักงานขับรถมีการจัดทําสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง ตามแบบ 4 ประจํารถแตละคัน
บันทึกขอมูล
ราชการประเภทรถ โดยบันทึกรายการตามจริงครบทุกชองรายการ และเปนปจจุบัน
สวนกลาง เปนไป
1.2 ตรวจสอบการขอใชรถ วามีหลักฐานใบขออนุญาตใหใชรถสวนกลาง ตามแบบ 3 พรอมหลักฐานอื่น
ตามที่ระเบียบ
ประกอบ ตามหลักเกณฑที่สว นราชการเจาของรถกําหนด ตามระเบียบฯขอ 13
ราชการกําหนด
1.3 ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใชรถ ตามแบบ 4 กับใบขออนุญาตการใชรถ ตามแบบ 3
และมีความ
วารถที่ใชงานเปนคันเดียวกับที่ไดรับอนุญาตใหใช
เหมาะสม
1.4 ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคัน วาสถานศึกษามีการสํารวจและกําหนด กระดาษทําการ
ตรวจสอบการ
เกณฑการใชสนิ้ เปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคันประจําป ตามระเบียบฯ ขอ 10 และมีการนําเกณฑดังกลาวมาใชในการ
ใชน้ํามัน
พิจารณาอนุมตั ิการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบขอมูลกับ ใบขออนุญาตใชรถ ตามแบบ 3 และ บันทึกการใชรถ
ตามแบบ 4 ในสวนของ ภาระกิจ ระยะทางและอัตราการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพื่อเปนการควบคุมการใชจายน้าํ มันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสิ้นป
ลือง

2. ตรวจสอบการซอมบํารุงรักษารถสวนกลาง โดย
คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทรถราชการ
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วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
2.1 ตรวจสอบวาสถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการซอมบํารุงดูแลรถใหอยูในสภาพพรอมการใชงานเพื่อดํารง
บันทึกขอมูล
สภาพการใชงานของรถใหเปนไปอยางประหยัดเหมาะสมกับสภาพรถแตละคัน เชน
i มีกําหนดเวลาการเปลีย่ นถายน้ํามันเครื่อง
i มีกําหนดเวลาเปลี่ยนยางรถยนต
i มีกําหนดเวลาการตรวจเช็คสภาพรถ
i มีการกําหนดใหใชประเภทน้ํามันเชือ้ เพลิงตามนโยบายของรัฐบาล
2.2 การจัดทําประวัติการซอมแซมบํารุงรักษา โดย
กระดาษทําการ
2.2.1 ตรวจสอบวาสถานศึกษามีการจัดทําประวัตกิ ารซอมบํารุงรถแตละคัน โดย มีการจัดทํารายละเอียด บันทึกขอมูล
การซอมบํารุงรถแตละคัน ตามแบบ 6 ตามระเบียบฯ ขอ 20
2.2.2 สอบทานการบันทึกรายการซอมแซมรถในทะเบียนคุมทรัพยสินกับรายละเอียดการซอมบํารุงรถ
ตามแบบ 6
2.2.3 ตรวจสอบสมุดรายการซอมบํารุงวามีขอสังเกตประการใด หรือไม
2.2.4 สอบถามผูรับผิดชอบวา มีการนําขอมูลประวัตกิ ารซอมแซมจาก แบบ 6 หรือ ทะเบียนคุมทรัพยสิน
มาประกอบการพิจารณาการซอมแซมแตละครั้ง หรือไม
2.3 การดําเนินการกรณีรถสวนกลางประสบอุบัติเหตุหรือสูญหายมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบ
กระดาษทําการ
กําหนด โดย ตรวจสอบ
บันทึกขอมูล
2.3.1 จากประวัติการซอมแซมรถ ตามแบบ 6 สุมตรวจสอบเอกสารการขอซอมแซม หากเปนการ
ซอมแซมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ใหตรวจสอบวา มีการรายงานใหผบู ังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น ตามแบบ 5 หรือไม
และมีการดําเนินการตอในสวนที่เกีย่ วของแตละกรณี ดวยหรือไม เชน การดําเนินการหาผูรับผิดชอบชดใช หรือ การ
จําหนายทรัพยสิน

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา : แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพยสิน ประเภทรถราชการ
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วิธีการตรวจสอบ
2.3.2 กรณีไดรับอนุมัติใหจําหนาย ตรวจสอบวา มีการบันทึกการจําหนายไวใน บัญชีรถราชการ
ประเภทรถสวนกลาง ตามแบบ 3 และทะเบียนคุมทรัพยสินในชอง “หมายเหตุ”
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กระดาษทําการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
หนวยรับตรวจ............................
ขอบเขตการตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
ที่

.....................................................................................................................................................................

ชนิด

จํานวนวัสดุ
ตามบัญชี
วัสดุ

ตรวจ ผลตาง
นับได

สภาพของวัสดุ
สาเหตุ

ใชได

สถานที่เก็บวัสดุ

ชํารุด เสื่อมคุณภาพ เหมาะสม /
ปลอดภัย

ไมเหมาะสม/
ไมปลอดภัย

การดูแลรักษา
ดี

หมายเหตุ

ไมดี

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด....... ................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ............................................................................
ผูสอบทาน ...............................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ .......................................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
หนวยรับตรวจ...........................
ขอบเขตการตรวจสอบ .............................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา

..........................................................................................................................................................................................
รายการตรวจ
ผลการตรวจสอบ
ความเห็น / ขอเสนอแนะ

การควบคุมวัสดุ
1. ตรวจสอบความถูกตองในการลงบัญชีวัสดุ
1.1 ตรวจสอบจากหลักฐานการรับพัสดุกับการลงบัญชีวัสดุ
(เดือน .............. )
1.2 ตรวจสอบจากหลักฐานการจายพัสดุกับการลงบัญชีวัสดุ
(เดือน ............. )
1.3 ตรวจกระทบยอดรายการวัสดุและจํานวนเงินในหลักฐาน
การจายเงินกับบัญชีวัสดุ
(สุมตรวจเดือน ปจจุบัน)
• เงิน .............................
(เดือน ........................)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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รายการตรวจ
2. สุมตรวจนับวัสดุคงเหลือ เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ
2.1 จํานวนวัสดุคงเหลือ เปรียบเทียบกับบัญชีวสั ดุ
2.2 สภาพของวัสดุคงเหลือ
3. ตรวจสอบสถานที่และวิธีการเก็บรักษาวัสดุ
3.1 ความเหมาะสมและปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาวัสดุ
3.2 จัดเก็บวัสดุเปนหมวดหมู และสะดวกตอการเบิกจาย
4. ตรวจสอบความคุมคาของการใชงานวัสดุ
4.1 ประเภท ชนิด และจํานวนวัสดุที่จัดซื้อเหมาะสมกับความ
จําเปนในการใชงาน
4.2 วัสดุที่มียอดคงเหลือในบัญชีวัสดุเปนจํานวนมากเกินความ
จําเปน
4.3 มีมาตรการในการใชวัสดุอยางประหยัด

ผลการตรวจสอบ

ความเห็น / ขอเสนอแนะ

ผูตรวจ ............................................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................

ผูสอบทาน .........................................................
วันที่ ..................................................................

(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ
หนวยรับตรวจ.............................
ขอบเขตการตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
ที่
(1)

รายการ
ครุภัณฑ
(2)

.....................................................................................................................................................................
รหัส
ครุภัณฑ
(3)

หมายเลข
ครุภัณฑ
(4)

ตัวครุภัณฑ
สภาพ
มีใหตรวจ ไมมีใหตรวจ สาเหตุที่ไมมีใหตรวจ ใชได ชํารุด
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การใชประโยชน
ใช ไมใช สาเหตุที่ไมใช
(10) (11)
(12)

สถานที่ตั้ง/
หนวยผูรับผิดชอบ
(13)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด....... ................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ............................................................................
ผูสอบทาน .........................................................
วันที่ตรวจ .......................................................................
วันที่ ..................................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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คําอธิบายกระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ
1. ลงลําดับที่รายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2, 3 ......
2. รายการครุภัณฑทตี่ รวจสอบ เชน ตูเหล็ก 2 บาน , เครื่องทําน้ําเย็น , โทรทัศน , โตะพรอมเกาอี้นกั เรียน เปนตน
3. รหัสครุภัณฑที่ตรวจสอบ ซึ่งระบุไวในทะเบียนครุภณ
ั ฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน และที่ตัวครุภณ
ั ฑ โดยเจาหนาที่พัสดุเปนผูกําหนด
4. หมายเลขประจําตัวครุภัณฑที่ผูผลิตจัดทําไว (ถามี)
5. ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองนี้หากมีครุภัณฑใหตรวจนับ
6. ใสเครื่องหมาย “ X ” ในชองนี้หากไมมีครุภัณฑใหตรวจนับ
7. ระบุสาเหตุที่ไมมีตัวครุภณ
ั ฑใหตรวจนับ
8. ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองนี้กรณีครุภัณฑทตี่ รวจนับใชงานได
9. ใสเครื่องหมาย “ X ” ในชองนี้กรณีครุภัณฑที่ตรวจนับชํารุด
10. ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองนี้กรณีครุภัณฑทตี่ รวจนับไดใชประโยชน
11. ใสเครื่องหมาย “ X ” หากครุภัณฑที่ตรวจนับไมไดใชประโยชน
12. ระบุสาเหตุที่ไมใชประโยชน
13. ระบุสถานที่ติดตั้งใชงาน หรือระบุหนวยผูรับผิดชอบ เชน ประจําหองเรียน ..... หองผูอํานวยการ หองธุรการ เปนตน

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ สอบทานการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ...............................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
รายการ
ที่
(1)
(2)

...................................................................................................................................................................
รหัส
ครุภัณฑ
(3)

ราคาตอหนวย
/ชุด / กลุม

(4)

วันที่
อายุ
ไดมา การใชงาน
(5)
(6)

อัตรา
คาเสื่อม
(7)

คาเสื่อม
ประจําป
(8)

คาเสื่อม
สะสม
(9)

มูลคา
สุทธิ
(10)

หมายเหตุ
(11)

ขอสังเกต......................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด...........................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน ..................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ...................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)
คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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คําอธิบายกระดาษทําการตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา
1. ลงลําดับที่รายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2, 3 .......
2. รายการครุภัณฑทตี่ รวจสอบ เชน ตูเหล็ก 2 บาน , เครื่องทําน้ําเย็น , โทรทัศน , โตะพรอมเกาอี้นกั เรียน เปนตน โดยแยกเปนครุภัณฑแตละ
รายการ
3. รหัสครุภัณฑที่ตรวจสอบ ซึ่งระบุไวในทะเบียนครุภณ
ั ฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน และที่ตัวครุภณ
ั ฑ โดยเจาหนาที่พัสดุเปนผูกําหนด
4. ระบุจํานวนเงินที่แสดงถึงราคาตอหนวย หรือตอชุด หรือตอกลุม กรณีครุภัณฑที่เปนชุดหรือกลุม ที่มีลักษณะแตกตางกันหรืออายุการใชงาน
แตกตางกัน และสามารถแยกราคาได ใหระบุแยกดวย
5. ระบุวัน เดือนป ที่ไดมา
6. ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพที่ใชเปนเกณฑ ตามที่ สพฐ. หรือ กรมสามัญเดิม หรือ สปช.เดิม แลวแตกรณี
7. ระบุอัตราคาเสื่อมราคาตอป
8. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป
9. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใชทรัพยจนถึงปปจจุบัน
10. ระบุมูลคาทรัพยสินหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
11. ระบุขอสังเกตที่ตรวจพบอื่นๆ
หมายเหตุ 6 – 10 กรณีเปนทรัพยสินที่ไมเขาขายตีราคาทรัพยสิน ใหใส เครื่องหมาย “ – ” แทน หรือไมแสดงรายการทรัพยสิน แตหมาย
เหตุไววามีครุภัณฑกี่รายการที่ไมเขาขายที่ตองตีราคา

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ บันทึกขอมูล
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ...........................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
.............................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด........................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ การตรวจนับรถราชการ(รถสวนกลาง)
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ..............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ ประเภท/ หมายเลข แบบ / รุน /ป /
ตัวรถราชการ
สภาพ
การใชประโยชน
สถานที่เก็บ
ที่
ยี่หอรถ ทะเบียนรถ ขนาด(ซี.ซี.)
มี
ไมมี
สาเหตุที่ไมมี ใชได ชํารุด ใช ไมใช สาเหตุ
ใหตรวจ ใหตรวจ
ใหตรวจ
ที่ไมใช
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9) (10) (11)
(12)
(13)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด........................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)
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คําอธิบายรายการกระดาษทําการตรวจนับรถราชการ(รถสวนกลาง)
1. ลงลําดับรายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2, 3............
2. ใสชื่อยี่หอรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. ใสหมายเลขทะเบียนรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
4. ใสแบบ รุน ป ขนาด(ซี.ซี.) ของรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
5. ใสเครื่องหมาย “ / ” กรณีมรี ถใหตรวจสอบ
6. ใสเครื่องหมาย “ X ” กรณี ไมมีรถใหตรวจ
7. ระบุสาเหตุ และอางอิงเอกสาร (ถามี) กรณีไมมีรถใหตรวจสอบ เชน อยูระหวางการซอมแซม ตามบันทึกจางซอม ....... , อยูระหวางไปราชการ ตาม
บันทึกขออนุญาตใชรถ(แบบ 3 ) หรือ บันทึกขออนุญาตไปราชการ ........ เปนตน
8. ใสเครื่องหมาย “ / ” กรณีสภาพรถสามารถใชงานได
9. ใสเครื่องหมาย “ X ” กรณี สภาพรถไมสามารถใชงานได
10. ใสเครื่องหมาย “ / ” กรณีมีการใชรถเปนประจํา
11. ใสเครื่องหมาย “ X ” กรณี ไมมีการใชงาน หรือใชงานนอย
12. ระบุสาเหตุที่ไมมีการใชงานหรือใชงานนอย
13. ระบุรายละเอียดสถานที่เก็บพอสังเขป วาเปนการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม กรณีมีการขอยกเวน อางอิงเอกสารดวย
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กระดาษทําการ ตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา รถราชการ(รถสวนกลาง)
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ .............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
ที่
(1)

ชื่อของรถ
(2)

หมายเลข แบบ / รุน /ป /
ทะเบียนรถ ขนาด(ซี.ซี.)
(3)
(4)

ราคา
(5)

วันที่
อายุ
อัตรา
ไดมา การใชงาน คาเสื่อม
(6)
(7)
(8)

คาเสื่อม
ประจําป
(9)

คาเสื่อม
สะสม
(10)

มูลคา
สุทธิ
(11)

หมายเหตุ
(12)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด.....................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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อธิบายกระดาษทําการตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสือ่ มราคา
1. ลงลําดับที่รายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2,3 ........
2. ใสชื่อประเภทรถและยีห่ อ รถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2 ) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. ใสหมายเลขทะเบียนรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2 ) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
4. ใสแบบ รุน ป ขนาด(ซี.ซี.) ของรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2 ) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
5. ระบุจํานวนเงินที่ไดรถมา และจํานวนเงินที่มีการตอเติม โดยแยกรายการตามวันเวลาที่ไดมา
6. ระบุวัน เดือนป ที่ไดมา
7. ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพที่ใชเปนเกณฑ ตามที่ สพฐ. หรือ กรมสามัญเดิม หรือ สปช.เดิม แลวแตกรณี
8. ระบุอัตราคาเสื่อมราคาตอป
9. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป
10. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใชทรัพยจนถึงปปจจุบัน
11. ระบุมูลคาทรัพยสินหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
12. ระบุขอสังเกตุอื่นที่ตรวจพบ
หมายเหตุ คํานวณการตีราคาทรัพยสินแลว หมดมูลคา แตรถราชการยังใชงาน ใหปรับจํานวนคาเสื่อมสะสม (10) และออกยอดมูลคาสุทธิ (11)
เหลือ 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนายรถ

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ ตรวจสอบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง รถราชการ(รถสวนกลาง)
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
............................................................................................................................................................................................................
ประเภท/ยี่หอรถ..........................................
หมายเลขทะเบียนรถ..........................................
ว.ด.ป.
ตาม
แบบ 3

(1)

การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และรายการซอมแซม (ตามแบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 และ แบบ 6 )
ระยะทาง
น้าํ มันเครื่อง
เลขไมล
เลขไมล
ผูขอใชรถ รายละเอียดภารกิจ/
การสั่งเติมน้ํามัน
(กม.)
สิ้นสุด
เริ่มตน
ตามแบบ 3
สถานที่ไป
เชื้อเพลิง
ตามแบบ 4 ตามแบบ 4
ตามแบบ 3
วันที่ จํานวน(ลิตร)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

อื่นๆ

(10)

เกณฑ
การใช
น้ํามัน
สิ้นเปลือง

หมายเหตุ

(11)

(12)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด.......................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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คําอธิบายกระดาษทําการตรวจสอบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และการซอมแซม รถราชการ(รถสวนกลาง)
1. ระบุวัน เดือน ป ที่มีการใชรถ ซึ่งระบุไวใน ใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 และบันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
2. ระบุชื่อผูขอใชรถ ซึ่งระบุไวใน ใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 และบันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
3.. ระบุรายละเอียดเสนทาง หรือ ภาระกิจ ที่ขอใชรถ ซึ่งระบุไวใน ใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 และบันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
4.. ระบุเลขไมลเริ่มตน การใชรถ ซึ่งระบุไวใน บันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
5. ระบุเลขไมลสิ้นสุดที่ใชรถ ซึ่งระบุไวใน บันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
6. ระบุจํานวนระยะทางที่ใชรถ จาก (5 ) – (4 )
7. ระบุจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง ตามจํานวนลิตร ที่มีการสั่งเติมน้ํามัน ซึ่งผูรับผิดชอบควบคุมรถ มีการคํานวณระยะทาง หรือระบุเลขไมล ไวเพื่อ
เปรียบกับเกณฑการใชน้ําเชือ้ เพลิง ประกอบการเสนอขอเติมน้ํามันรถในแตละครั้ง หากไมมกี ารควบคุมในสวนนี้ ใหระบุจํานวนน้ํามันเชือ้ เพลิงที่ใชตาม
หลักฐานการไปราชการในแตละครั้ง
๘. ระบุจํานวนลิตรที่เติมน้ํามันเครื่อง ที่มีการเติมพรอมกับการเติมน้ํามันในแตละครั้ง
๙. ระบุรายการที่ที่มีการเบิกจายพรอมการเติมน้ํามัน (ถามี)
๑๐. ระบุเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถคันที่ตรวจ ซึ่งมีระบุไวในรายงานกําหนดเกณฑการใชสนิ้ เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงประจําป
(ฉบับลาสุด)
๑๑. ระบุขอสังเกตที่ตรวจพบ หรืออางอิงเอกสาร เพื่อเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบ
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กระดาษทําการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
หนวยรับตรวจ............................
ขอบเขตการตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
ที่

.....................................................................................................................................................................

ชนิด

จํานวนวัสดุ
ตามบัญชี
วัสดุ

ตรวจ ผลตาง
นับได

สภาพของวัสดุ
สาเหตุ

ใชได

สถานที่เก็บวัสดุ

ชํารุด เสื่อมคุณภาพ เหมาะสม /
ปลอดภัย

ไมเหมาะสม/
ไมปลอดภัย

การดูแลรักษา
ดี

หมายเหตุ

ไมดี

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด....... ................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ............................................................................
ผูสอบทาน ...............................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ .......................................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
หนวยรับตรวจ...........................
ขอบเขตการตรวจสอบ .............................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา

..........................................................................................................................................................................................
รายการตรวจ
ผลการตรวจสอบ
ความเห็น / ขอเสนอแนะ

การควบคุมวัสดุ
1. ตรวจสอบความถูกตองในการลงบัญชีวัสดุ
1.1 ตรวจสอบจากหลักฐานการรับพัสดุกับการลงบัญชีวัสดุ
(เดือน .............. )
1.2 ตรวจสอบจากหลักฐานการจายพัสดุกับการลงบัญชีวัสดุ
(เดือน ............. )
1.3 ตรวจกระทบยอดรายการวัสดุและจํานวนเงินในหลักฐาน
การจายเงินกับบัญชีวัสดุ
(สุมตรวจเดือน ปจจุบัน)
• เงิน .............................
(เดือน ........................)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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รายการตรวจ
2. สุมตรวจนับวัสดุคงเหลือ เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ
2.1 จํานวนวัสดุคงเหลือ เปรียบเทียบกับบัญชีวสั ดุ
2.2 สภาพของวัสดุคงเหลือ
3. ตรวจสอบสถานที่และวิธีการเก็บรักษาวัสดุ
3.1 ความเหมาะสมและปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาวัสดุ
3.2 จัดเก็บวัสดุเปนหมวดหมู และสะดวกตอการเบิกจาย
4. ตรวจสอบความคุมคาของการใชงานวัสดุ
4.1 ประเภท ชนิด และจํานวนวัสดุที่จัดซื้อเหมาะสมกับความ
จําเปนในการใชงาน
4.2 วัสดุที่มียอดคงเหลือในบัญชีวัสดุเปนจํานวนมากเกินความ
จําเปน
4.3 มีมาตรการในการใชวัสดุอยางประหยัด

ผลการตรวจสอบ

ความเห็น / ขอเสนอแนะ

ผูตรวจ ............................................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................

ผูสอบทาน .........................................................
วันที่ ..................................................................

(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ
หนวยรับตรวจ.............................
ขอบเขตการตรวจสอบ ................................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
ที่
(1)

รายการ
ครุภัณฑ
(2)

.....................................................................................................................................................................
รหัส
ครุภัณฑ
(3)

หมายเลข
ครุภัณฑ
(4)

ตัวครุภัณฑ
สภาพ
มีใหตรวจ ไมมีใหตรวจ สาเหตุที่ไมมีใหตรวจ ใชได ชํารุด
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การใชประโยชน
ใช ไมใช สาเหตุที่ไมใช
(10) (11)
(12)

สถานที่ตั้ง/
หนวยผูรับผิดชอบ
(13)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด....... ................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ............................................................................
ผูสอบทาน .........................................................
วันที่ตรวจ .......................................................................
วันที่ ..................................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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คําอธิบายกระดาษทําการตรวจนับครุภัณฑ
1. ลงลําดับที่รายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2, 3 ......
2. รายการครุภัณฑทตี่ รวจสอบ เชน ตูเหล็ก 2 บาน , เครื่องทําน้ําเย็น , โทรทัศน , โตะพรอมเกาอี้นกั เรียน เปนตน
3. รหัสครุภัณฑที่ตรวจสอบ ซึ่งระบุไวในทะเบียนครุภณ
ั ฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน และที่ตัวครุภณ
ั ฑ โดยเจาหนาที่พัสดุเปนผูกําหนด
4. หมายเลขประจําตัวครุภัณฑที่ผูผลิตจัดทําไว (ถามี)
5. ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองนี้หากมีครุภัณฑใหตรวจนับ
6. ใสเครื่องหมาย “ X ” ในชองนี้หากไมมีครุภัณฑใหตรวจนับ
7. ระบุสาเหตุที่ไมมีตัวครุภณ
ั ฑใหตรวจนับ
8. ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองนี้กรณีครุภัณฑทตี่ รวจนับใชงานได
9. ใสเครื่องหมาย “ X ” ในชองนี้กรณีครุภัณฑที่ตรวจนับชํารุด
10. ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองนี้กรณีครุภัณฑทตี่ รวจนับไดใชประโยชน
11. ใสเครื่องหมาย “ X ” หากครุภัณฑที่ตรวจนับไมไดใชประโยชน
12. ระบุสาเหตุที่ไมใชประโยชน
13. ระบุสถานที่ติดตั้งใชงาน หรือระบุหนวยผูรับผิดชอบ เชน ประจําหองเรียน ..... หองผูอํานวยการ หองธุรการ เปนตน

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ สอบทานการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ...............................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
รายการ
ที่
(1)
(2)

...................................................................................................................................................................
รหัส
ครุภัณฑ
(3)

ราคาตอหนวย
/ชุด / กลุม

(4)

วันที่
อายุ
ไดมา การใชงาน
(5)
(6)

อัตรา
คาเสื่อม
(7)

คาเสื่อม
ประจําป
(8)

คาเสื่อม
สะสม
(9)

มูลคา
สุทธิ
(10)

หมายเหตุ
(11)

ขอสังเกต......................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด...........................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน ..................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ...................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)
คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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คําอธิบายกระดาษทําการตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา
1. ลงลําดับที่รายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2, 3 .......
2. รายการครุภัณฑทตี่ รวจสอบ เชน ตูเหล็ก 2 บาน , เครื่องทําน้ําเย็น , โทรทัศน , โตะพรอมเกาอี้นกั เรียน เปนตน โดยแยกเปนครุภัณฑแตละ
รายการ
3. รหัสครุภัณฑที่ตรวจสอบ ซึ่งระบุไวในทะเบียนครุภณ
ั ฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน และที่ตัวครุภณ
ั ฑ โดยเจาหนาที่พัสดุเปนผูกําหนด
4. ระบุจํานวนเงินที่แสดงถึงราคาตอหนวย หรือตอชุด หรือตอกลุม กรณีครุภัณฑที่เปนชุดหรือกลุม ที่มีลักษณะแตกตางกันหรืออายุการใชงาน
แตกตางกัน และสามารถแยกราคาได ใหระบุแยกดวย
5. ระบุวัน เดือนป ที่ไดมา
6. ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพที่ใชเปนเกณฑ ตามที่ สพฐ. หรือ กรมสามัญเดิม หรือ สปช.เดิม แลวแตกรณี
7. ระบุอัตราคาเสื่อมราคาตอป
8. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป
9. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใชทรัพยจนถึงปปจจุบัน
10. ระบุมูลคาทรัพยสินหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
11. ระบุขอสังเกตที่ตรวจพบอื่นๆ
หมายเหตุ 6 – 10 กรณีเปนทรัพยสินที่ไมเขาขายตีราคาทรัพยสิน ใหใส เครื่องหมาย “ – ” แทน หรือไมแสดงรายการทรัพยสิน แตหมาย
เหตุไววามีครุภัณฑกี่รายการที่ไมเขาขายที่ตองตีราคา

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ บันทึกขอมูล
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ...........................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
.............................................................................................................................................................................................................
ประเด็นการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด........................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ การตรวจนับรถราชการ(รถสวนกลาง)
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ..............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ ประเภท/ หมายเลข แบบ / รุน /ป /
ตัวรถราชการ
สภาพ
การใชประโยชน
สถานที่เก็บ
ที่
ยี่หอรถ ทะเบียนรถ ขนาด(ซี.ซี.)
มี
ไมมี
สาเหตุที่ไมมี ใชได ชํารุด ใช ไมใช สาเหตุ
ใหตรวจ ใหตรวจ
ใหตรวจ
ที่ไมใช
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9) (10) (11)
(12)
(13)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด........................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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คําอธิบายรายการกระดาษทําการตรวจนับรถราชการ(รถสวนกลาง)
1. ลงลําดับรายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2, 3............
2. ใสชื่อยี่หอรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. ใสหมายเลขทะเบียนรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
4. ใสแบบ รุน ป ขนาด(ซี.ซี.) ของรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
5. ใสเครื่องหมาย “ / ” กรณีมรี ถใหตรวจสอบ
6. ใสเครื่องหมาย “ X ” กรณี ไมมีรถใหตรวจ
7. ระบุสาเหตุ และอางอิงเอกสาร (ถามี) กรณีไมมีรถใหตรวจสอบ เชน อยูระหวางการซอมแซม ตามบันทึกจางซอม ....... , อยูระหวางไปราชการ ตาม
บันทึกขออนุญาตใชรถ(แบบ 3 ) หรือ บันทึกขออนุญาตไปราชการ ........ เปนตน
8. ใสเครื่องหมาย “ / ” กรณีสภาพรถสามารถใชงานได
9. ใสเครื่องหมาย “ X ” กรณี สภาพรถไมสามารถใชงานได
10. ใสเครื่องหมาย “ / ” กรณีมีการใชรถเปนประจํา
11. ใสเครื่องหมาย “ X ” กรณี ไมมีการใชงาน หรือใชงานนอย
12. ระบุสาเหตุที่ไมมีการใชงานหรือใชงานนอย
13. ระบุรายละเอียดสถานที่เก็บพอสังเขป วาเปนการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม กรณีมีการขอยกเวน อางอิงเอกสารดวย

คูมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
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กระดาษทําการ ตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสื่อมราคา รถราชการ(รถสวนกลาง)
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ .............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
ลําดับ
ที่
(1)

ชื่อของรถ
(2)

หมายเลข แบบ / รุน /ป /
ทะเบียนรถ ขนาด(ซี.ซี.)
(3)
(4)

ราคา
(5)

วันที่
อายุ
อัตรา
ไดมา การใชงาน คาเสื่อม
(6)
(7)
(8)

คาเสื่อม
ประจําป
(9)

คาเสื่อม
สะสม
(10)

มูลคา
สุทธิ
(11)

หมายเหตุ
(12)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด.....................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)
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อธิบายกระดาษทําการตรวจสอบการตีราคาและคิดคาเสือ่ มราคา
1. ลงลําดับที่รายการที่ตรวจสอบ ตั้งแต 1, 2,3 ........
2. ใสชื่อประเภทรถและยีห่ อ รถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2 ) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. ใสหมายเลขทะเบียนรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2 ) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
4. ใสแบบ รุน ป ขนาด(ซี.ซี.) ของรถคันที่ตรวจสอบซึ่งระบุไวในบัญชีรถ (แบบ 2 ) และทะเบียนคุมทรัพยสิน
5. ระบุจํานวนเงินที่ไดรถมา และจํานวนเงินที่มีการตอเติม โดยแยกรายการตามวันเวลาที่ไดมา
6. ระบุวัน เดือนป ที่ไดมา
7. ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพที่ใชเปนเกณฑ ตามที่ สพฐ. หรือ กรมสามัญเดิม หรือ สปช.เดิม แลวแตกรณี
8. ระบุอัตราคาเสื่อมราคาตอป
9. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป
10. ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใชทรัพยจนถึงปปจจุบัน
11. ระบุมูลคาทรัพยสินหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
12. ระบุขอสังเกตุอื่นที่ตรวจพบ
หมายเหตุ คํานวณการตีราคาทรัพยสินแลว หมดมูลคา แตรถราชการยังใชงาน ใหปรับจํานวนคาเสื่อมสะสม (10) และออกยอดมูลคาสุทธิ (11)
เหลือ 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนายรถ
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กระดาษทําการ ตรวจสอบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง รถราชการ(รถสวนกลาง)
หนวยรับตรวจ ..................................
ขอบเขตการตรวจสอบ ............................................................................................................................................................................................................
ขอบเขตระยะเวลา
............................................................................................................................................................................................................
ประเภท/ยี่หอรถ..........................................
หมายเลขทะเบียนรถ..........................................
ว.ด.ป.
ตาม
แบบ 3

(1)

การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และรายการซอมแซม (ตามแบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 และ แบบ 6 )
ระยะทาง
น้าํ มันเครื่อง
เลขไมล
เลขไมล
ผูขอใชรถ รายละเอียดภารกิจ/
การสั่งเติมน้ํามัน
(กม.)
สิ้นสุด
เริ่มตน
ตามแบบ 3
สถานที่ไป
เชื้อเพลิง
ตามแบบ 4 ตามแบบ 4
ตามแบบ 3
วันที่ จํานวน(ลิตร)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

อื่นๆ

(10)

เกณฑ
การใช
น้ํามัน
สิ้นเปลือง

หมายเหตุ

(11)

(12)

ขอสังเกต........................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................................................................................................................
ขอจํากัด.......................................................................................................................................................................................................................................
ผูตรวจ ..............................................................................
ผูสอบทาน .................................................
วันที่ตรวจ ........................................................................
วันที่ ....................................................
(กระดาษทําการนี้ปรับไดตามความเหมาะสม)
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คําอธิบายกระดาษทําการตรวจสอบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และการซอมแซม รถราชการ(รถสวนกลาง)
1. ระบุวัน เดือน ป ที่มีการใชรถ ซึ่งระบุไวใน ใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 และบันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
2. ระบุชื่อผูขอใชรถ ซึ่งระบุไวใน ใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 และบันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
3.. ระบุรายละเอียดเสนทาง หรือ ภาระกิจ ที่ขอใชรถ ซึ่งระบุไวใน ใบขออนุญาตใชรถ แบบ 3 และบันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
4.. ระบุเลขไมลเริ่มตน การใชรถ ซึ่งระบุไวใน บันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
5. ระบุเลขไมลสิ้นสุดที่ใชรถ ซึ่งระบุไวใน บันทึกการใชรถ ตาม แบบ 4
6. ระบุจํานวนระยะทางที่ใชรถ จาก (5 ) – (4 )
7. ระบุจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิง ตามจํานวนลิตร ที่มีการสั่งเติมน้ํามัน ซึ่งผูรับผิดชอบควบคุมรถ มีการคํานวณระยะทาง หรือระบุเลขไมล ไวเพื่อ
เปรียบกับเกณฑการใชน้ําเชือ้ เพลิง ประกอบการเสนอขอเติมน้ํามันรถในแตละครั้ง หากไมมกี ารควบคุมในสวนนี้ ใหระบุจํานวนน้ํามันเชือ้ เพลิงที่ใชตาม
หลักฐานการไปราชการในแตละครั้ง
๘. ระบุจํานวนลิตรที่เติมน้ํามันเครื่อง ที่มีการเติมพรอมกับการเติมน้ํามันในแตละครั้ง
๙. ระบุรายการที่ที่มีการเบิกจายพรอมการเติมน้ํามัน (ถามี)
๑๐. ระบุเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถคันที่ตรวจ ซึ่งมีระบุไวในรายงานกําหนดเกณฑการใชสนิ้ เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงประจําป
(ฉบับลาสุด)
๑๑. ระบุขอสังเกตที่ตรวจพบ หรืออางอิงเอกสาร เพื่อเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบ
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หลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. รายจายของสวนราชการ
2. รายจายงบกลาง

1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจายอืน่
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก
รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจายทีก่ ําหนดใหจายจากงบรายจายอืน่ ใดในลักษณะรายจายดังกลาว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จา ยใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐทุก
ประเภทเปน
รายเดือน โดยมีอัตราตามที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลัง
กําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับเงินเดือน เชน
(1) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ
ประธานสภาผูแทนราษฎร
(2) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
(3) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
(4) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาล
รัฐธรรมนูญ
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(5) เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจําตําแหนงของขาราชการ
(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู ( พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซึ่งดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ( พ.ค.ช. )
(11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตอ งฝาอันตรายเปนปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ ( พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใ นตางประเทศ
(พ.ข.ต. )
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(16) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
(17) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน
1.1.2 คาจางประจํา หมายถึง เงินที่จายเปนคาจางใหแกลกู จางประจําของสวน
ราชการ
โดยมีอัตราตามที่กําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายใน
ลักษณะคาจางประจํา และเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับคาจางประจํา เชน
(1)
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
(2)
เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(3)
เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา
(4)
เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ
1.1.3 คาจางชั่วคราว หมายถึง เงินที่จายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจาง
ชั่วคราวของสวนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับคาจางชั่วคราว
1.1.4 คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานราชการ ตามอัตราที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่
กําหนดใหจา ยในลักษณะดังกลาว และเงินเพิม่ อื่นที่จายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ เชน เงิน
ชวยเหลือการครองชีพพิเศษ เปนตน
1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจา ยเพื่อการบริหารงานประจําไดแก
รายจายทีจ่ ายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่กําหนดให
จายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว
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1.2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฏิบตั ิงานใหทางราชการตามที่
กรtทรวงการคลังกําหนด เชน
(1) เงินคาเชาบานขาราชการ
(2) เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอื่นๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทย
ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง อาทิ เงิน
ชวยเหลือเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือในการทําศพ
(3) คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนน
ในการเลือกตัง้
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางที่มีคําสั่ง
แตงตั้งจากทางราชการ
(6) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบา น แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และ
ผูชวย
ผูใหญบาน
(8) เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ
(10)
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ
(11)
เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
(12)
เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว
เงินคาที่พักผูเ ชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
(13)
(14)
เงินพิเศษที่จา ยใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศตาม
ประเพณี
ทองถิ่น
(15)
คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา
(16)
คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
(17)
เงินรางวัลกรรมการสอบ
(18)
คาพาหนะเหมาจาย
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(19)
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(20)
คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน
ตางประเทศ
(21)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูใ น
ตางประเทศ
(22)
เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
อันดับ
(23)
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูงของ
ตําแหนง
(24)
เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
(25)
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
1.2.2 คาใชสอย หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม ) รายจายที่เกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ และรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน
(1) คาปกเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการเพือ่ ใหราชการไดใชบริการไฟฟา
รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
(2) คาจางเหมาเดนสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิม่ กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา
(3) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิม่ เติมรวมถึงการ
ซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน
(6) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน เชน
คาเชา รถยนต คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง คาเชาที่ดิน คาเชารับลวงหนา ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตู
ไปรษณีย
(7) คาภาษี เชน คาภาษีโรงเรือน เปนตน
(8) คาธรรมเนียม ยกเวน คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร
(9) คาเบี้ยประกัน
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(10)
คาจางเหมาบริการ เพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่ง
อยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
(11)
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่สว นราชการเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจา ยจากคาใชสอย
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน
(1)
คารับรอง หมายถึง รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2)
คารับรองประเภทเครื่องดื่ม
คาใชจายในพิธีทางศาสนา
(3)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอืน่ ๆ เชน
(1)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบีย้ เลี้ยง
คาเชาที่พัก
คาพาหนะ เปนตน
(2)
คาเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ
(3)
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผูตองหา
(4)
คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา
(5)
(6)
คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานราชการ
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ
เงินรางวัลเจาหนาที่
เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจาง)
คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน
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1.2.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน
5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มรี าคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน
20,000 บาท
(3) รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑทมี่ ีวงเงินไม
เกิน
5,000 บาท ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท
(4) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑคอมพิวเตอร
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท
(5) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.2.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทร
คมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการดังนี้
(1) คาไฟฟา
(2) คาประปา คาน้ําบาดาล
(3) คาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึง
บัตร
โทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพท
(4) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร เปนตน
(5)คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุตดิ ตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจา ยเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายทีจ่ ายในลักษณะ
คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอืน่ ใดในลักษณะรายจาย
ดังกลาว
1.3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้
(1)
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ
หนวยหรือ

7
ตอชุดเกินกวา 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เปนตน
(2)
รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มรี าคาตอหนวยหรือตอชุด
เกินกวา
20,000 บาท
(3)
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ
รวมทั้ง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มวี งเงินเกินกวา 5,000 บาท
(4)
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
เชน
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
(5)
รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพือ่ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
1.3.2 คาที่ดินและสิง่ กอสราง หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตางๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน
สนามกีฬา สนามบิน สระวายน้ํา สะพาน ถนน รั้ว บอน้ํา อางเก็บน้ํา เขื่อน เปนตน รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
(1)
คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซึ่ง
เปนการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมการกอสรางอาคารหรือภายหลังการ
กอสรางอาคาร
(2) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง ทีม่ ีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน
(3)
รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน หรือ
นิติบุคคล
(4)
รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพือ่ การจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและ
หรือ
สิ่งกอสราง
(5)
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดนิ และหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืน
ที่ดิน
คาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายทีก่ ําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุน
การ
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ดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมิใชราชการสวนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิตบิ ุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปน
สาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สํานัก
งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้
งบอุดหนุนมี 2 ประเภท ไดแก
(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไป หมายถึง เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ
เชน คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชียเงิน
อุดหนุนเพื่อแกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะทองถิ่น เปนตน
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของ
รายการ
และตามรายละเอียดที่สาํ นักงบประมาณกําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ หรือคาสิง่ กอสราง เปนตน
รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน เชน
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
หนวยงานในกํากับของรัฐ เชน
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
(3) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6) มหาวิทยาลัยวลัยสักษณ
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(8) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
องคการมหาชน เชน
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
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(4) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(5) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
องคการระหวางประเทศ เชน
(1) องคการการคาโลก
(2) องคการพลังงานโลก
(3) องคการสหประชาชาติ
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหงเอเชีย
(5) สมาคมไหมโลก
(6) สถาบันสถิติระหวางประเทศ
(7) กองทุนประชากรแหงประชาชาติ
(8) องคการอนามัยโลก
(9) กรรมการกาชาดระหวางประเทศ
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาติ
(11) สมาคมระหวางประเทศตางๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด
(2) เทศบาล
(3) องคการบริหารสวนตําบล
(4) กรุงเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เชน
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(2) คณะกรรมการโอลิมปก
(3) สภาลูกเสือแหงชาติ
(4) โครงการวิจัย
(5) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(6) สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
(7) สภากาชาดไทย
(8) สภาทนายความ
(9) เนติบณ
ั ฑิตยสภา
(10) สมาคม หรือมูลนิธิตางๆ
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เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เชน
(1) คาใชจายในพระองค
(2) คาใชจายในพระราชฐานที่ประทับ
(3) เงินพระราชกุศล
(4) เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5) เงินปพระบรมวงศานุวงศ
(6) เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน
เงินอุดหนุนการศาสนา เชน
(1) เงินใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยตั ิธรรม
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7) เงินอุดหนุนมิซซังตางๆ
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(12) เงินนิตยภัต
(13) เงินพระกฐิน
(14) เงินบูชากัณฑเทศน
รายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจา ยในงบเงินอุดหนุน เชน
(1) คาฌาปนกิจ
(2) คาสินบน
(3) คารางวัลนําจับ
1.5 งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายทีไ่ มเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึง่
หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินคาปรับที่จา ยคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง
(3) คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
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จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
(5) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ)
(6) รายจายเพื่อชําระหนี้เงินกู
(7) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

2 รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใชจาย ตามรายการดังตอไปนี้
(1) “เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง เงินทดแทนขาราชการ
วิสามัญ เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินชวยพิเศษขาราชการ
บํานาญเสียชีวติ เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏบัติตามหนาที่มนุษยธรรม และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ
(2) “เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ” หมายความวา รายจาย
ที่ตั้งไวเพื่อ
จายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ ไดแก เงิน
ชวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตามในระหวางรับราชการ
(3) “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ” หมายความวา
รายจายที่ตั้ง
ไวเพื่อจายเปนเงินเลื่อนขั้นเลือ่ นอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือน
ขาราชการที่ไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระหวางป และเงินปรับวุฒิขาราชการ
(4) “เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ” หมายความวา รายจายที่ตั้งไว
เพื่อ
จายเปนเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(5) “เงินสมทบของลูกจางประจํา” หมายความวา รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินสมทบ
ที่
รัฐบาลนําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา
(6) “คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ”
หมายความวา
รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและหรือ
ตางประเทศ และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
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(7) “เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน” หมายความวา รายจายทีต่ ั้งสํารองไว
เพื่อจัด
สรรเปนคาใชจายในกรณีฉกุ เฉินหรือจําเปน
(8) “คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความวา รายจาย
ที่ตั้งไว
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
(9) “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความวา รายจายที่ตั้งไว
เพื่อ
เบิกจายเปนเงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10) “คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” หมายความวา รายจายที่ตั้งไว
เพื่อ
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(11) “คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ” หมายความ
วา
รายจายที่ตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานของรัฐ
อนึ่ง นอกจากรายจายรายการตางๆ ดังกลาวขางตนซึ่งเปนรายการหลักแลว
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอื่นๆไวในรายจายงบกลางตามความเหมาะสมในแตละป
เชน คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรของรัฐ คาใชจายในการชําระหนีก้ องทุนหมูบานและชุมชน
เมือง คาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศ และคาใชจายการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
_____________________
สํานักกฎหมายและระเบียบ
สํานัก
งบประมาณ

แจงเวียนตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702 / ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548

ลําดับที่

บัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตร................................................................
สังกัด หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
วัน เดือน ป
หมายเหตุ
ที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน

ลําดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตําแหนงปจจุบัน

วัน เดือน ป
ที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน

หมายเหตุ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ
พ.ศ. 2523
( แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545 )

----------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการใชและรักษารถยนตนั่ง พ.ศ. 2501
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไวดังนี้
* ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 ”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการใชและรักษารถยนตนั่ง พ.ศ. 2501
บรรดามติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ระเบียบนี้ใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตของสวนราชการ
สวนราชการใดมีเหตุพิเศษ ซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดในบางกรณี ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวรรคกอน ใหสวนราชการผูเสนอคณะรัฐมนตรีขอทราบ
ความเห็น และขอพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ 22 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว ย

หมวด 1

บททั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
“หัวหนาสวนราชการ”
ในราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง
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“ขาราชการ” หมายความรวมถึง ลูกจางของสวนราชการดวย
“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนง
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม
ของสวนราชการ
** “รถรับรอง” หมายความวา รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซึ่งเปนแขกของ
ทางราชการ
สําหรับสวนราชการในตางประเทศที่ไมมีรถรับรอง ใหหมายความถึงรถประจําตําแหนงเมื่อ
ใชเปนพาหนะรับรองคนไทยและชาวตางประเทศซึ่งเปนแขกของทางราชการเฉพาะคราวนั้นดวย
*** “รถรับรองประจําจังหวัด” หมายความวา รถยนตที่จังหวัดจัดไวเพื่อเขารวมขบวนหรือเปน
พาหนะรับรองบุคคลสําคัญ
****** “รถอารักขา” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่สวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศจัดไวใชเปนพาหนะเพื่อการนั้น
ขอ 5 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ กับใหมีหนาที่ตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
*** ขอ 6 ขาราชการที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหนงให ไดแก ขาราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปน
ตําแหนงบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นไป
ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการระดับกระทรวงและเอกอัครราชฑูตประจํากระทรวง สําหรับขาราชการประจําใน
ตางประเทศ ไดแก ผูดํารงตําแหนงเอกอัครราชฑูต อัครราชฑูต อัครราชฑูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผูชวยฑูตฝาย
กิจการพิเศษ กงสุลใหญ และหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับอัครราชฑูตที่ปรึกษา
ที่ปรึกษานั้น เฉพาะผูดํารงตําแหนงที่สองรองจากเอกอัครราชฑูต
****** หัวหนาสวนราชการอาจพิจารณาจัดสรรรถประจําตําแหนงสําหรับผูที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับ 11 และระดับ 10 ซึ่งเคยดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับการจัดรถประจําตําแหนงมาแลว
และไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการใหรับผิดชอบงานดานบริหารที่มีอํานาจการบังคับบัญชาก็ได
*** ขอ 6 ทวิ จังหวัดใดมีความจําเปนตองมีรถรับรองประจําจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง
แสดงเหตุผลและความจําเปน ในการมีรถรับรองประจําจังหวัดใหคณะกรรมการตามขอ 22 พิจารณาเพื่อให
ความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีรถรับรองประจําจังหวัดใดเพิ่มขึ้นจากจํานวนรถรับรองประจํา
จังหวัดที่จังหวัดนั้นมีอยู ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง
** ขอ 7 รถสวนกลางทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา
18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสวนราชการขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอย
กวา 7.5 เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถทั้งสองขาง
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สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการให
ลดลงตามสวน
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหพน
ดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจําหนายรถสวนกลางใหสวน
ราชการเจาของรถ ลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการออกทั้งหมด กอนที่
จะสงมอบรถสวนกลางใหบุคคลอื่น
สวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนซึ่งเห็นวา การมีตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อแสดง
สังกัดของสวนราชกการไวดานขางนอกรถ อาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือไมเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ให
ขออนุมัติปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได
สําหรับสวนราชการซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือมิไดสังกัดสํานักนายก
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหหัวหนาสวนราชการขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
***** รถคันใดไดรับยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการ ให
สวนราชการรายงานผูรักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ และใหมีการพิจารณา
ทบทวนเหตุผลและความจําเปนของการยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการ
ในชวงเวลาอันเหมาะสมอยูเสมอดวย
ขอ 8 รถที่ใชในตางประเทศใหไดรับการยกเวนไมตอถือปฏิบัติตามขอ 7 แหงระเบียบนี้
*** ขอ 9 ใหสวนราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเปนรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง
รถรับรอง หรือรถรับรองประจําจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนรถราชการ
ตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ทายระเบียบนี้
การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่มีความจําเปน
ใหเปลี่ยนแปลงได โดยใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาอนุมัติ ดวยความเห็นชอบ
ของสํานักงบประมาณ สําหรับสวนราชการซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือ มิไดสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหหัวหนาสวนราชการขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ดวยความ
เห็นชอบของสํานักงบประมาณ
****** ขอ 9/1 ใหนําความในขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 วรรคหก ขอ 12 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ขอ 13 วรรคสอง
และวรรคสี่ ขอ 14 ขอ 16 วรรคสอง ขอ 18 ขอ 18 ทวิ ขอ 19 วรรคสอง ขอ 20 และ ขอ 21 วรรคสอง
มาใชบังคับกับรถอารักขาดวยโดยอนุโลม
ขอ 10 ในแตละปงบประมาณ สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ของรถทุกคัน เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจาหนาที่ฝายตรวจสอบ
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หมวด 2

การจัดหา
*** ขอ 11 รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละ 1 คัน ขาราชการผูใดดํารงตําแหนง หลาย
ตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว
ขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง และไปดํารงตําแหนงในรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสิทธิได
รถประจําตําแหนงของรัฐวิสาหกิจดวย ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงทางใดทางหนึ่งไดเพียงตําแหนงเดียว
ในกรณีที่เลือกใชรถประจําตําแหนงดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหใชรถประจํา
ตําแหนงนั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนง
รถประจําตําแหนง ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา 6 ป และรถสวนกลางซึ่งมีอายุการ
ใชงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทนคันเกาได ถาเปนรถที่
จัดหาจากสวนราชการโดยตรง ใหคิดลดอายุการใชงานลง 1 ป แลวแตกรณี
สําหรับรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางที่ไดรับความเสียหายตองเสียคาซอมสูงหรือ
ประโยชนที่ไดรับไมคุมกับคาซอม หรือเมื่อซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย หรือรถประจํา
ตําแหนงหรือรถสวนกลางในตางประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนกับรถยนตใหมขนาดและประเภทเดียวกันได
โดยไมเพิ่มราคา ไมอยูในบังคับของระยะเวลาดังกลาว
ความในวรรคสี่และวรรคหาไมใชบังคับกับรถรับรอง หรือรถรับรองประจําจังหวัด โดยใหอยู
ในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
***** ขอ 12 ภายใตบังคับขอ 11 สํานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
หลักเกณฑของขนาดเครื่องยนต รถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด สวนราคา
ใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
สําหรับรถประจําตําแหนง ใหกําหนดขนาดเครื่องยนตสูงสุดไมเกิน 3,000 ซี. ซี.
หามสวนราชการนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ เพื่อจัดหารถใหมีขนาด
เครื่องยนตและ/หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

หมวด 3

การใช
*** ขอ 13 รถประจําตําแหนงใหใชในการปฎิบัติราชการในตําแหนงหนาที่ หรือที่ไดรับมอบหมายโดย
ชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่ หรือฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้น รวมตลอดถึงการใช
เพื่อเดินทางไป - กลับระหวางที่พักและสํานักงาน และเพื่อการอื่นที่จําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนง
หนาที่ในหมูขาราชการและสังคม
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รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของ
สวนราชการ หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑที่สวนราชการเจาของรถนั้นกําหนดขึ้น
หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลางไปใชอีก
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถสวนกลางไวดวย
ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหใชตามแบบ 3 ทาย
ระเบียบนี้
*** ขอ 14 ใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจําจังหวัด
ประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ 4 ทายระเบียบนี้
สวนราชการตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง
ขอ 15 ผูใชรถประจําตําแหนงตองคืนรถใหแกสวนราชการ ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ได
พนจากตําแหนง หรือสงมอบงานแลวแตกรณี
กรณีที่ใชผูรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหหัวหนาสวนราชการเรียกรถประจําตําแหนงคืน
หากหัวหนาสวนราชการเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกินกําหนดเวลาดังกลาว
ในวรรคหนึ่งก็ใหกระทําไดตามควรแกพฤติการณ แตตองไมเกินกวา
60 วัน นับจากวันถึงแกกรรม

หมวด 4

การเก็บรักษาและซอมบํารุง
*** ขอ 16 การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของผูดํารง
ตําแหนง
การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในความควบคุม
และรับผิดชอบของสวนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการ
สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการจะ
พิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวไดในกรณีตอไปนี้ คือ
( 1 ) สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
( 2 ) มีราชการจําเปนและเรงดวนหรือการปฎิบัติราชการลับ
*** ขอ 16 ทวิ การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสวน
ราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษารถสวนกลาง จัดทํา
รายงานขออนุญาต พรอมดวยเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา
ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุญาต
ดวยทุกครั้ง
เมื่อไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตามระเบียบและ
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สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ
*** ขอ 16 ตรี ในกรณีที่เกิดการสูญหายขึ้นกับรถสวนกลาง ในระหวางการเก็บรักษาที่อื่นเปนการ
ชั่วคราว ตามขอ 16 ทวิ ผูเก็บรักษาตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ เวนแตจะพิสูจนได
วาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพยของตนแลว และการสูญหายหรือ
เสียหายนั้นมิไดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษา แตหากการสูญหายหรือเสียหาย
นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใชในการอื่น ใหผูอื่นใช หรือนําไปเก็บไว ณ ที่ที่มิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตอง
รับผิดชอบทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะ
เกิดแกรถสวนกลางคันนั้น
*** ขอ 17 ยกเลิก โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ ( ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 )
*** ขอ 18 สวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรองและ
รถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ
**** ขอ 18 ทวิ ใหสวนราชการดําเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง
รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียเกินระดับ
มาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกําหนด
ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา
สวนราชการที่จะพิจารณาดําเนินการใหตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองดําเนินการตรวจสอบรถราชการทุก
คันในครั้งแรกใหเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแตที่ระเบียบมีผลบังคับ
นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคสองแลว ใหมีการตรวจสอบ
มลพิษทุกระยะ 6 เดือน หรือทุกระยะทาง 15,000 กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน และภายหลัง
การซอมบํารุงที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อพบวารถราชการคันใดมีมลพิษเกินระดับ
มาตรฐานใหดําเนินการแกไขซอมบํารุงหรือปรับแตงสภาพเครื่องยนตไดดีทันที
ใหสวนราชการแตละแหง รายงานผลการดําเนินงานใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม อยางนอยปละครั้ง
*** ขอ 19 เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง ผูใชรถประจําตําแหนงตองรีบ
รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันที กรณีที่มิไดเปนผูใชรถเองหรือไมสามารถที่จะรายงานเองได ให
พนักงานผูขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ
กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดกับรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ให
พนักงานขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการทราบทันที
ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความประมาท
เลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง แตถาผูใชรถประจําตําแหนงอนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถประจําตําแหนงไปใช
นอกเหนือหนาที่ปกติ ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความสูญหาย แมดวยเหตุ
สุดวิสัย
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ถาความเสียหายเกิดขึ้นแกรถประจําตําแหนงเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ใหผูใชรถ
ประจําตําแหนงเปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของสวนราชการนั้น แตถาความ
เสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูขับขี่ซึ่งมิใชพนักงานขับรถหรือผูใชรถประจําตําแหนง หรือมิใชอยูใน
ระหวางการควบคุมการใชรถของผูใชรถประจําตําแหนง ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชอบซอมแซมให
คงสภาพดีตามเดิม
ในระหวางที่ดําเนินการหาตัวผูรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถดังกลาวหากสวนราชการ
มีความจําเปนตองใชรถคันนั้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติซอมรถคันนั้นโดยเบิกจายจากเงิน
งบประมาณไปกอนได
ใหนําระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับกรณี
ดังกลาว มาใชบังคับตามระเบียบนี้ดวย
การรายงานกรณีรถเสียหายใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับนั้น ใหรายงานตามแบบ 5 ทาย
ระเบียบนี้
ขอ 20 ใหสวนราชการจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคันตามตัวอยางแบบ 6 ทาย
ระเบียบนี้

หมวด 5

การเบิกจายคาเชื้อเพลิง
*** ขอ 21 ผูใชรถประจําตําแหนงเปนผูจายคาเชื้อเพลิงเอง ในกรณีที่นํารถไปใชในการปฏิบัติหนาที่ซึ่ง
นอกเหนือไปจากหนาที่ปกติประจําใหเบิกจายเชื้อเพลิงหรือเบิกคาเชื้อเพลิงได ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการตอง
รับรองทุกครั้งวา ไดมีการนํารถประจําตําแหนงไปใชในกรณีดังกลาวจริง
รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงที่ไดตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้
****** ขอ 22 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการรถราชการ” ประกอบดวย ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนกรรมการ และเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปน
กรรมการและหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่เสนอแนะคณะรัฐมนตรี เพื่อแกไขปรับปรุงระเบียบนี้
และใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เฉพาะกรณีที่ไมเปนการเปลี่ยนแปลงหลักการ หรือนโยบายที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้
กรณีที่เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการ หรือนโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้แลว ให
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เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
****** ขอ 22/1 การประชุมของคระกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากี่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 23 ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฎิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมี
เจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นหรือตามกฏหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น

บทเฉพาะกาล
ขอ 24 ผูที่ไดรับรถประจําตําแหนงอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ แตไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ
รถประจําตําแหนงตามระเบียบนี้ หรือผูที่ไดรับรถประจําตัวอยูกอนแลววันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชตอไปได
อีกไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ 25 ภายในกําหนด 2 ป นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้เสนอแกไข
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยูแลว แตยังมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ซึ่งไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดของ
ระเบียบนี้โดยกําหนดไวในระเบียบนี้ เพื่อความสะดวกแกผูปฏิบัติตอไป
ขอ 26 ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2523
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