
แบบ ปย.2 

ชื่อส่วนงานย่อย  งานพัสดุ 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง    
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานบริหารพัสดุ 
1. จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือควบคุมการใช้งานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามหลักการบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
- ติดตาม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบแผนความ
ต้องการใช้พัสดุประจ าปี
ของหน่วยงาน 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเสียง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
- แผนการจัดซื้อ      
จัดจ้างอาจไม่สมบูรณ์
เท่าท่ีควร เนื่องจากมี
ข้อมูลในการจัดท า
แผนจัดซื้อจัดจ้างไม่
เพียงพอ 

 
- ประสานงานหรือ
ปรึกษาผู้รับผิดชอบ     
ในการจัดท าแผนเพื่อ
ก าหนดการใช้พัสดุ      
ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงใน
ปัจจุบัน 
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2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนฯ      
ที่แจ้งไว้และให้ทันตามก าหนดเวลา           
ที่ต้องการใช้ 

 
1. มีการทบทวนบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบให้
เหมาะสม 
2. ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ 
3. มีการติดตามการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาใน SOP 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเสียง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ยังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเวลาด าเนินการ 
 

 
- ได้พัสดุไม่ทันตาม  
ก าหนดเวลา 

 
- หารือผู้รับผิดชอบเพื่อ
ร่วมหาทางแก้ไขการ
จัดล าดับความส าคัญ
และเวลาที่ต้องการใช้
พัสดุและด าเนินการ
ตามกระบวน SOP 
เพ่ือให้ได้พัสดุตาม
ก าหนดเวลา 
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3. การควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย        
การพัสดุ 

 
1. มีการแบ่งแยกหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าบัญชีวัสดุ/
รับ จ่าย แยกประเภท 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเสียง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
- มีรายการวัสดุที ่
ลงบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ยอด
คงเหลือในบัญชีกับ
พัสดุคงเหลือในคลัง
ไม่ตรงกัน 

 
- มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ สอบทาน
ควบคุม ก ากับการ
ลงบัญชีและคลังพัสดุ
ทุกไตรมาสให้ตรงกัน 
- ปฏิบัติงานนอกเวลา 
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4. การบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครุภัณฑ์ได้รับการดูแล บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ทันเวลาที่ก าหนด 

 
1. มีการทบทวนแผนการ
ซ่อมบ ารุงในครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็นต้องบ ารุงรักษา 
2. ติดตามการด าเนินงาน
ซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตาม
แผนและซ่อมแซมแก้ไข
รวดเร็ว ทันเวลาตาม SOP 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเสียง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากผู้ใช้
ไม่มีความรู้เพียงพอใน
การใช้ครุภัณฑ์ 

 
- ครุภัณฑ์อาจไม่
พร้อมใช้งานเนื่องจาก
ช ารุดระหว่างการใช้
งาน 
- การซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ล่าช้าไม่ทัน
ก าหนดเวลาที่
ต้องการใช้ 

 
- ทบทวนแผนการซ่อม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
โดยเฉพาะเวลา
บ ารุงรักษาให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาการใช้งาน
ของครุภัณฑ์บางประเภท
และติดตามให้มีการ
ซ่อมให้เป็นไปตามแผน 
- จัดท าแผนซื้อทดแทน
กรณีครุภัณฑ์ท่ีมีอายุ
การใช้งานนาน 
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5. การจ าหน่ายพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดและไม่มีความ
จ าเป็นใช้งานออกจากบัญชี 

 
1. ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่
ช ารุดและไม่จ าเป็นใช้งาน 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุช ารุดตามระเบียบฯ 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเสียง
ไดอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

 
- 

 
- 
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ชื่อผู้รายงาน .................................................. 

      (นางแสงเทียน  ศิริพันธ์) 
                ต าแหน่ง หัวหนา้เจ้าหน้าที่พัสดุ 

                วันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 


