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-ตัวอยางการรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6- งวดแรก 
ชื่อหนวยงาน   สํานักบริหารพัสดุ  กรมสารขัณฑ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2547 

วัตถุประสงคของ
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหต ุ
 
 

(6) 
ฯลฯ 

ฯลฯ 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

การบริหารพัสดุ 
ที่จัดหาใหกับ
สถาบันพัฒนา    
ฝมือแรงงาน 
1. การกําหนด
ความตองการ
พัสดุ เพื่อใหการ
จัดซื้อพัสดุตรง
กับความตองการ
และเพยีงพอตอ
การใชงาน 

 
 
 
 
1.1 การกําหนดความตองการ
พัสดุประเภทอุปกรณการฝก 
ยังพบวาผูตองการใชพัสด ุ
สวนใหญไมไดแจงรายละเอยีด   
คุณลักษณะของพัสดุที่ตองการ
ใหชัดเจน  เนือ่งจากระเบยีบ       
แนวปฏิบัตฯิ กําหนดไวไมชัดเจน 

 
 
 
 
งวดสิ้นสุด 
30 มิ.ย. 46 
และงวด
สิ้นสุด    
30 ก.ย. 47 

 
 
 
 
1.1.1 ปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติฯใหมี       
ขอกําหนดเพิม่เติม สําหรับพัสดุประเภท 
อุปกรณการฝก  
1.1.2 จัดใหมีแบบฟอรมการแจงความ
ตองการสําหรับพัสดุประเภทซึ่งมีลักษณะ
พิเศษ  โดยกําหนดใหระบุรายละเอียด         
คุณลักษณะของพัสดุที่ตองการใหชัดเจนและ
ครบถวน  

 
 
 
 
31 ม.ค. 48 / 
อธิบดีกรมสารขัณฑ
และสํานักกฎหมาย 
28 ก.พ. 48 / 
อธิบดีกรมสารขัณฑ
และสํานักบรหิาร
พัสดุ 

 
 
 
 
งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 47 ไดติดตาม
ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามแผน ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 46  
(แบบติดตาม ค.3) พบวายังมี       
จุดออนที่ตองปรับปรุงแกไข     
เพิ่มเติมจึงไดจดัทําแผนการ      
ปรับปรุง (ปย.3) ซึ่งจะติดตามผล
ในงวดตอไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 48) 

แบบ ปย. 3 
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วัตถุประสงคของ

การควบคุม 
 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหต ุ
 
 

(6) 
   1.1.3 ใชพัสดุเปนแบบออนไลน เพิ่มเติมใน

ระบบการบริหารงานพัสดทุี่ใชอยูเดิม โดย
บันทึกประเภทและรายละเอียดคุณลักษณะ
พัสดุ ไวในฐานขอมูลการบริหารพัสดุ เพือ่ให
ผูใชพัสดุสามารถสอบถามขอมูลและแจง
ความตองการใชพัสดุผานทางระบบ
คอมพิวเตอรที ่ติดตั้งไว และใชงานประจํา  
อยูแลวไดอยางสะดวก 

31 มี.ค. 48 / 
สํานักบริหารพัสดุ  
ศูนยคอมพวิเตอร 
และอธิบดีกรม    
สารขัณฑ 
 
 
 

 

2. เพื่อใหการ
จัดซื้ออุปกรณการ
ฝกและเครื่องจักร
ใหกับสถาบัน
พัฒนาฝมือ
แรงงานเปนไปใน
จํานวนที่เหมาะสม
และจัดซื้อทันตาม
กําหนดเวลา 
 
 

2.1 มีการจัดซือ้พัสดุประเภท
อุปกรณการฝกและเครื่องจกัร
มากเกินความจําเปน  เนื่องจาก
ยังไมมีการกําหนดเกณฑการ
พิจารณาวาเมือ่ไรควรซื้อและ
ซื้อในปริมาณเทาไร  หรือไมมี
การกําหนดจุดสั่งซื้อ ทําใหมี
พัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 47 

จัดทํามาตรฐานกําหนดปริมาณการใชพัสดุ   
แตละชนิดและกําหนดเวลาที่ตองการใช โดย 
2.1.1 สํารวจขอมูลการใชยอนหลังสามป
สําหรับพัสดุประเภทอุปกรณการฝกและ     
เครื่องจกัร 
2.1.2 นําขอมูลสถิติการใชที่ไดจากการสํารวจ
ยอนหลัง 3 ป และขอมูลจากการสอบถามผูใช
และการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อคาดการณ 

 
 
31 ม.ค. 48 / 
สํานักบริหารพัสดุ 
 
31 ม.ีค. 48 / 
สํานักบริหารพัสดุ 
  

เปนจุดออนของการควบคุมทีพ่บใน
งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 47 จึงจัดทํา
แผนการปรับปรุงแกไขซึ่งจะ       
รายงานผลการติดตามการปรับปรุง
ในปตอไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 48) 
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วัตถุประสงคของ

การควบคุม 
 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหต ุ
 
 

(6) 
  

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

 ความตองการพัสดุฯ ในอนาคตมาวิเคราะห
และจัดทํามาตรฐานกําหนดปริมาณการใชพัสดุ
แตละชนิดและกําหนดเวลาที่ตองการใชรวมทั้ง
กําหนดจุดสั่งซื้อ 
2.2.1………………………......................... 

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

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

 
 
 
 

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

.....................................… 
3. เพื่อใหการ
บันทึกบัญชี
พัสดุถูกตอง 
ครบถวน เปน
ปจจุบันและ
เปนไปตาม
ระเบียบสํานกั
นายก    
รัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ      
พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

3.1 กรมไดมีคาํสั่งกรมสารขัณฑ
ที่  199/2546  ลงวันที่ 9 มิ.ย. 46 
แตงตั้งผูรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ี   
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ  
ที่แกไขเพิ่มเตมิ ขอ 35 แตยังไมมี
การตรวจนับพสัดุเพื่อเปรยีบเทียบ
กับบัญชีพัสดตุามที่กําหนดใน
ระเบียบฯ ดังกลาว 

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย. 47 

3.1.1 พิจารณาดําเนินการกับผูรับผิดชอบตาม
ควรแกกรณี และสั่งกําชับใหดําเนินการตาม    
คําสั่งใหแลวเสร็จในเวลาทีก่ําหนด  
3.1.2  มอบหมายใหมีผูบงัคับบัญชาซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงในการติดตามผลการปฏิบัติตาม         
คําสั่ง ฯ และรายงานความคบืหนาใหทราบใน
การประชุมผูบริหารของกรมฯทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

28 ก.พ. 48 / 
อธิบดีกรมสารขัณฑ
สํานักบริหารพัสดุ
สํานักการเงินและ
การบัญชี 
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วัตถุประสงคของ

การควบคุม 
 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ 

จุดออน 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหต ุ
 
 

(6) 
 3.2.………………………….. 

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

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

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

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

ฯลฯ 
 

ฯลฯ  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

ฯลฯ 
 

ฯลฯ  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 

 ชื่อผูจัดทํา    นายพัสดุ  บริหาร  
ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักบริหารพัสดุ 
วันที่   13  /  ธันวาคม    / 2547    




