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-ตัวอยางการรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6- งวดที่สอง 
ชื่อหนวยงาน   สํานักบริหารพัสดุ กรมสารขัณฑ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2548  

 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/       
ขอคิดเห็น 

(7) 
การบริหารพัสดุที่    
จัดหาใหกับสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
1. การกําหนดความ
ตองการพัสดุ เพื่อให
การจัดซื้อพัสดตุรง
กับความตองการ
และเพียงพอตอการ
ใชงาน 

 
 
 
1.1 การกําหนดความตองการ
พัสดุประเภทอุปกรณการฝก
ยังพบวาผูตองการใชพัสดุ
สวนใหญไมไดแจง             
รายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุที่ตองการใหชัดเจน  
เนื่องจากระเบียบแนวปฏิบัติฯ 
กําหนดไวไมชัดเจน 

 
 
 
งวดสิ้นสุด 
30 มิ.ย. 46 
และ งวด
สิ้นสุด 30 
ก.ย. 47 

 
 
 
1.1.1 ปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติฯให
มีขอกํ าหนดเพิ่ม เติม  สําหรับพัสดุ
ประเภทซึ่งมีลักษณะพิเศษ อยางเชน 
อุปกรณการฝก  พรอมทั้งสั่งการให  
ผูบังคับบัญชาระดับถัดไปสอบทาน  
ข อ กํ า ห น ด แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด 
 
 
 
 

 
 
 
31 ม.ค. 48 /
อธิบดีกรม   
สารขัณฑและ
สํานักกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 . 1 . 1  ไ ด ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร ะ เ บี ย บ  
แนวปฏิบัติฯแลวมีขอกําหนดที่เหมาะสมกับ
พัสดุประเภทซึ่งมีลักษณะพิเศษอยางเชน 
อุปกรณการฝก และจากการสอบทานรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานัก
บริหารพัสดุ และการสอบถามในที่ประชุม  
ผูบริหาร  ซึ่ งมีผู แทนทุกสํ านัก  เข าร วม  
ทราบว าไมมีปญหาในการปฏิ บัติฯตาม  
ขอกําหนดที่เพิ่มเติมเหลานี้ 
 
 

แบบติดตาม-ปย.3  
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/       
ขอคิดเห็น 

(7) 
1.1.2 จัดใหมีแบบฟอรมการแจงความ
ตองการสําหรบัพัสดุประเภทซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ  โดยกําหนดใหระบุ    
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่
ตองการใหชัดเจน และครบถวน     
รวมทั้งใหมีรูปแบบที่งายแกการระบุ
ขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกแก       
ผูแจงความตองการ 
 
1.1.3 พัฒนาระบบการสอบถามความ
ตองการใชพัสดุเปนแบบออนไลน    
เพิ่มเติมในระบบการบริหารงานพัสดุที่
ใชอยูเดิม โดยบันทึกประเภทและ     
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ ไวใน   
ฐานขอมูลการบริหารพัสดุ เพื่อใหผูใช
พัสดุสามารถสอบถามขอมูลและแจง
ความตองการใชพัสดุผานทางระบบ
คอมพิวเตอรที่ติดตั้งไว และใชงาน
ประจําอยูแลวไดอยางสะดวก 
 

28 ก.พ. 48 /
อธิบดีกรม
สารขัณฑและ
สํานักบริหาร
พัสดุ  
 
 
 
 
31 ม.ีค. 48 /
อธิบดีกรม
สารขัณฑ
สํานักบริหาร
พัสดุและศูนย   
คอมพิวเตอร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 ไดสอบถามและสังเกตการณการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุและผูใชพัสดุ 
พบวาไดมีการนําแบบฟอรมการแจงความ
ตองการพัสดุไปใช และมีการใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแบบฟอรม จนถึงปจจุบันมี
การปรับแบบฟอรม จนสามารถใชไดดี ลด
ความเสี่ยงเรื่องการแจงความตองการไม
ชัดเจนไดในระดับที่นาพอใจ 
 
1.1.3  ไดประชุมผูที่เกี่ยวของทราบวาสํานัก
บรหิารพัสดุ ยังอยูในระหวางการจัดทํา      
รายการพัสดุทั้งหมดโดยแยกตามประเภท
และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ       
ศูนยคอมพิวเตอรจงึยังไมสามารถพัฒนา
ระบบการสอบถามและแจงความตองการใช
พัสดุเปนแบบออนไลนได เนื่องจากตองรอ
ขอมูลเหลานี้ เพื่อนํามาสรางฐานขอมูล
คอมพิวเตอร 
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/       
ขอคิดเห็น 

(7) 
2.เพื่อใหการจัดซื้อ
อุปกรณการฝกและ
เครื่องจักรใหกับ
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานเปนไปใน
จํานวนที่เหมาะสม
และจัดซื้อทันตาม
กําหนดเวลา 

2.1 มีการจัดซือ้พัสดุประเภท
อุปกรณการฝกและเครื่องจักร
มากเกินความจําเปน เนื่องจาก
ยังไมมีการกําหนดเกณฑการ
พิจารณาวาเมื่อไรควรซือ้และ
ซื้อในปริมาณเทาไร  หรือไมมี
การกําหนดจุดสั่งซื้อ ทําใหมี
พัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 

ต.ค. 47 จัดทํามาตรฐานกําหนดปริมาณการใช
พัสดุแตละชนิดและกําหนดเวลาที่
ตองการใชพัสดุโดย 
2.1.1 สํารวจขอมูลการใชยอนหลัง 
สามปสําหรับพัสดุประเภทอุปกรณ 
การฝกและเครื่องจักร 
 

 
 
 
31 ม.ค. 48 / 
สํานักบริหาร
พัสดุ 

 
 
 
0 

 
 
 
2.1.1 ไดประชุมผูที่เกี่ยวของทราบวาสํานัก
บริหารพัสดุ ยังอยูในระหวางการรวบรวม   
ขอมูลการใชพัสดุประเภทอุปกรณการฝกและ
เครื่องจักร ซึ่งตองใชเวลานาน  เนื่องจากใน
อดีตสํานักบริหารพัสดุไมไดใหความสําคัญ
กับการบันทึกและจัดเก็บขอมูลประเภทนี้ให
เปนระบบที่ดี 

   2.1.2 นําขอมูลสถิติการใชที่ไดจากการ
สํารวจมาวิเคราะหและจัดทํามาตรฐาน
กําหนดปริมาณการใชพัสดุแตละชนิด
และกําหนดเวลาที่ตองการใชรวมทั้ง
กําหนดจุดสั่งซือ้ 
 

31 ม.ีค. 48 / 
สํานักบริหาร
พัสดุ 

X 2.1.2 ยังไมสามารถเริ่มดําเนินการ  เนื่องจาก
ตองรอขอมูลสถิติการใชพัสดุ 

 2.2………………………… 
....................................……. 
 
 

 2.2.1………………………………… 
...........................................…………. 

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

.................... 
 2.2.2 ................................................………. 

................................................…………….. 
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/       
ขอคิดเห็น 

(7) 
3. เพื่อใหการบันทึก
บัญชีพัสดุถูกตอง 
ครบถวน เปน
ปจจุบันและเปนไป
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ      
พ.ศ. 2535 และที่  
แกไขเพิ่มเติม 

3.1 ไมมีการตรวจนับพัสดุ
เพื่อเปรียบเทียบกับบัญชีพัสดุ
ตามที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ 
แกไขเพิ่มเติมขอ 35 

ต.ค. 47 3.1.1 พิจารณาดาํเนินการกับผูรบัผิดชอบ
ตามควรแกกรณี และสั่งกําชับให
ดําเนินการตามคําสั่งใหแลวเสร็จใน
เวลาที่กําหนด 

28 ก.พ. 48 / 
อธิบดีกรม
สารขัณฑ  
สํานักบริหาร
พัสดุ  สํานัก
การเงินและ
การบัญชี 

 3.1.1 ไดมีการดาํเนินการกับผูรับผิดชอบตาม
ควรแกกรณีแลว และกําหนดใหดําเนินการ
ตรวจนับพัสดุ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2547 

   3.1.2  มอบหมายใหมีผูบังคับบัญชาซึ่ง
รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามผล
การปฏิบัติตามคําสั่งฯ และรายงาน
ความคืบหนาใหทราบในการประชุม   
ผูบริหารของกรมฯ ทุกครั้ง 

ผูที่อธิบดี 
มอบหมาย 

 3.1.2  ไดมีการปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
และคณะผูรับผิดชอบไดดําเนินการตรวจนับ
พัสดุ เสร็จตามกําหนดรวมทั้งไดมีการนําผล
การตรวจนับไปเปรียบเทียบกับบัญชีพัสดุ
ตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แกไข      
เพิ่มเติมขอ  35   แลว 
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/       
ขอคิดเห็น 

(7) 
 3.2………………………… 

....................................…. 
 

 3.2.1………………………………… 
...........................................………. 

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

.................... 
 3.2 ................................................……….. 

................................................……………. 

4.           ฯลฯ 
 

ฯลฯ  ฯลฯ ฯลฯ  ฯลฯ 

 
 ∗  สถานะการดําเนินการ : 

 =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 
      =  ดําเนนิการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

ชื่อผูรายงาน    นายพัสดุ  บริหาร  
ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักบริหารพัสดุ 
วันที่   14    /  ตุลาคม      / 2548    




