
รายงานระดับหนวยรบัตรวจ (รายงานของหนวยงาน) ซึ่งตองจัดสงตามระเบียบฯ 

  รายงานที่ตองจัดสงใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล  และคณะกรรมการ 
ตรวจสอบตามระเบียบฯ  ขอ 6  ประกอบดวย 
  1.  แบบ  ปอ.1    รายงานความเห็นเกีย่วกับการควบคุมภายในของ 
     หัวหนาหนวยงาน 
  2.  แบบ  ปอ.2  สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน 
  3.  แบบติดตาม – ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
     การควบคุมภายในของงวดกอน (ถามี) 
  4.  แบบ  ปอ.3  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  5.  แบบ ปส.   รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
     โดยผูตรวจสอบภายใน 

  สําหรับหนวยงานภูมิภาค  ตองจัดสงใหจังหวัด (สํานักงานจังหวัด  1  ชดุ) 
ภายใน  31 ธันวาคม  2550  เพื่อจัดทําเปนภาพรวมของจังหวัด 
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แบบ ปอ.1 

-ตัวอยาง- 
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 
 

แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

การประเมินการควบคุมภายในของกรมสารขัณฑ   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน  
25xx  ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ          
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6    ระบบ
การควบคุมภายในของกรมสารขัณฑ  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน    
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ    
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของกรมสารขัณฑ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม     
ภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร   ซ่ึงรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                               แนวคดิของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล  
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช   โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพนิจิในการ
ประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคมุภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี ้  คาใชจาย

ไมควรเกนิประโยชนทีจ่ะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรอืความเสียหาย  และความผดิปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจาก

มีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม        
รวมทั้งขอจํากดัดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกีย่วกับกฎระเบยีบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  
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 จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของกรมสารขัณฑ   สําหรับปส้ินสดุ

วันที่ 30  กันยายน  25xx  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใต    
ขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ   
ภายใน   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดกอน   รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม    
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
    ลายมือชื่อ.................................……........ 
              (นายกรม  สารขัณฑ) 
    ตําแหนง          อธิบดีกรมสารขัณฑ 

            วันท่ี  …..  เดือน ………….  พ.ศ.  ……. 
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แบบ ปอ.1 
-ตัวอยาง- 

 
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ ขอ  6) 
 

แบบที่ 2   กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 
 

เรียน    คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
การประเมินการควบคุมภายในของกรมสารขัณฑ   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน  

25xx  ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ          
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6    ระบบ
การควบคุมภายในของกรมสารขัณฑ  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน    
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ    
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของกรมสารขัณฑ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม     
ภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร   ซ่ึงรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผล     
อยางคุมคาตามตนทุนที่ใช   โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการ
ประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจาย
ไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย  และความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจาก
มีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม        
รวมท้ังขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 
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จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของกรมสารขัณฑ   สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 30  กันยายน 25xx    เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใต    
ขอจํากัดตามวรรคสอง    อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ดังนี้ 

1. มีการจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณเครื่องจักรมากเกินความจําเปน  เนื่องจากยังไมมี
การกําหนดเกณฑการพิจารณาวาเมื่อไรควรซื้อและซื้อในปริมาณเทาไร  หรือไมมีการกําหนดจุดสั่งซื้อ    
ทําใหมีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่ควร 

2. ไมมีการตรวจสอบการรับจายพัสดุและตรวจนับพัสดุ ณ วันสิ้นงวด  โดยเฉพาะพัสดุ
ที่มีราคาสูงเพื่อเปรียบเทียบกับบัญชีพัสดุตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 155 

 
ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ   

ภายใน   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดกอน   รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม    
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
 
 
    ลายมือชื่อ.................................……........ 
              (นายกรม  สารขัณฑ) 
    ตําแหนง          อธิบดีกรมสารขัณฑ 

            วันท่ี  …..  เดือน ………….  พ.ศ.  ……. 
 
 

หมายเหตุ   ตัวอยางจุดออนที่มีนัยสําคัญตาม 1 และ 2 ไดมาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตาม    
แบบ ปม.) และปรากฏอยูในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) ในงวดแรกของการ     
ดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 6 ซ่ึงจุดออนเหลานี้ จะแปรเปลี่ยนไปตามที่ประเมินในแตละงวดของการ   
รายงาน 
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-ตัวอยางการรายงานในงวดแรก- 
ชื่อหนวยงาน  กรมสารขัณฑ  

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2547 

 

องคประกอบการควบคมุภายใน 
 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

 
สภาพแวดลอมการควบคุม 

 

     ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอ
การควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการ
มีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมี
การพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวา
บุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสม การยอมรับ
ความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับทราบ
ขอมูลและการวินิจฉัยส่ิงที่ตรวจพบหรือส่ิงที่ตอง
ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ  
ผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายใน
และดํารงไวซ่ึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากร  
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน 
 

     สภาพแวดลอมการควบคุมของกรมสารขัณฑใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม สวนงานยอยบางหนวยซ่ึง
เปนสวนนอยมีการมอบหมายหนาที่บุคลากรไม  
เหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร 

การประเมินความเสี่ยง  

     มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน 
วัตถุประสงคระดับองคกรและวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จ
ดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยาง
เหมาะสม ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอ 

    กรมสารขัณฑมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตามในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงเปน 

แบบ ปอ.2
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องคประกอบการควบคมุภายใน 
 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร หนวยงานมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ช้ีใหเห็นถึงความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จ ากก าร เปลี่ ยนแปลง  เ ช น  การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เปนตน 
 

ขาราชการระดับ 8 ลงมา ไมมีผูบริหารระดับสูงกวา
ระดับ  8  เขารวมดวย  จึงไมมีการระบุความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายนอก 

กิจกรรมการควบคุม  

   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวา เมื่อ
นําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหาร
กํ าหนดไว  กิจกรรมเพื่ อการควบคุมจะชี้ ให
ผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 

     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม ไมมีการ
ระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่สําคัญ จึงทําใหบางกิจกรรม
ยอยมีการควบคุมที่ไมเพียงพอ  

นอกจากนี้ พบวาบุคลากรบางคนไมปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมโดยเครงครัด เชน ไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ขอ 35 และขอ 
155 ซ่ึงไดรายงานไวแลว 

  
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

   มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติ งาน  การรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน  การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม
ขององคกร  รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจาก
ภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใช
ภายในองคกร  ในรูปแบบที่ชวยใหผู รับขอมูล
สารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบได
อยางมี       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให
ความมั่นใจวา  มีการติดตอส่ือสารภายในและ
ภายนอกองค กร  ที่ มี ผลทํ า ให อ งค กรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

   ขอมูลสารสนเทศและการติดตอส่ือสารมีความเหมาะสม 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 
 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

การติดตามประเมินผล  

    องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม  
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝาย
บริหาร    ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้  มีการประ เมินผลแบบรายครั้ ง 

(Separate Evaluation)  เปนครั้งคราว   กรณีพบ  
จุดออนหรือขอบกพรองควรกําหนดวิธีปฏิบัติ  
เพื่ อใหความมั่นใจว า   ขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณา
สนองตอบ และมีการวินิจฉัยส่ังการใหดําเนินการ
แกไข        ขอบกพรองทันที 

    การติดตามประเมินการควบคุมภายในของกรม  
สารขัณฑ   ถื อป ฏิบั ติ ต ามแนวทางการติ ดต าม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสาร
คํ า แ น ะ นํ า  :ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑดี พอสมควร แตมีบุคลากรบาง
คนไมถือปฏิบัติในการ  ติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายใน         โดยเครงครัดทําใหมีการ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ  ขอ 35 และ   ขอ 
155 

  
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 กรมสารขัณฑ มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ
ควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม มีจุดออนที่ตองปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไมเพียงพอ  หนวยงานจะกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความสําคัญทั่วทั้งองคกร เพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเปน คุมคา และเพียงพอ 
 2. ดําเนินการกับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแกกรณี  และ       
ส่ังกําชับใหผูบริหารทุกระดับสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสําคัญโดยใกลชิดและ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเครงครัด 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
       (นายกรม  สารขัณฑ) 

ตําแหนง      อธิบดีกรมสารขัณฑ 
วันท่ี  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547 
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-ตัวอยางการรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6- งวดแรก 
ชื่อหนวยงาน   กรมสารขัณฑ 

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
 ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 

 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรงุ 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

การบริหารพัสดุ ที่จัดหา
ให กั บสถาบันพัฒนา   
ฝมือแรงงาน 
1 .  ก า ร กํ า ห น ด ค ว า ม
ตองการพัสดุ เพื่อใหการ
จัดซื้อพัสดุตรงกับความ
ตองการและเพียงพอตอ
การใชงาน 

1.1 ก า ร กํ า ห น ด ค ว า ม
ต อ ง ก า ร พั ส ดุ ป ร ะ เ ภ ท
อุปกรณ ก ารฝ ก ยั งพบว า
ผูตองการใชพัสดุสวนใหญ
ไ ม ไ ด แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุ ณ ลั ก ษณ ะ ข อ ง พั ส ดุ ที่
ตองการใหชัดเจน  เนื่องจาก
ร ะ เ บี ย บ แ น ว ป ฏิ บั ติ ฯ
กําหนดไวไมชัดเจน 

งวดสิ้นสุด 
30 มิ .ย .  46
แ ล ะ  
งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 47 

1 .1 .1  ปรับปรุงระ เบียบแนวปฏิบัติฯใหมี  
ขอกําหนดเพิ่มเติม สําหรับพัสดุประเภทซึ่งมี
ลักษณะพิเศษอยางเชน อุปกรณการฝก เปนตน  
 
1.1.2 จัดใหมีแบบฟอรมการแจงความตองการ
สําหรับพัสดุประเภทซึ่งมีลักษณะพิเศษ  โดย
กําหนดใหระบุรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
ที่ตองการใหชัดเจนและครบถวน รวมทั้งใหมี
รูปแบบที่งายแกการระบุขอมูล เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูแจงความตองการ 
 

31 ม.ค. 48 / 
อธิบดีกรมสารขัณฑ
และสํานักกฎหมาย 
 
28 ก.พ. 48 / 
อธิบดีกรมสารขัณฑ
และสํานักบริหารพัสดุ 

งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 47 ได
ติดตามผลการปรับปรุ ง  
ควบคุมภายในตามแผน ณ 
วันที่ 30 มิ.ย. 46 (แบบติดตาม- 
ค.4)  พบวายังมีจุดออนที่
ตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  
จึ ง ไ ด จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร  
ปรับปรุง (แบบ ปอ.3) ซึ่ง
จะติดตามผลในงวดตอไป 
(งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 48) 

แบบ ปอ.3 
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วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรงุ 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
   1.1.3 ใชพัสดุเปนแบบออนไลน เพิ่มเติมใน

ระบบการบริหารงานพัสดุที่ใชอยู เดิม  โดย
บันทึกประเภทและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ 
ไวในฐานขอมูลการบริหารพัสดุ เพื่อใหผูใช
พัสดุสามารถสอบถามขอมูลและแจงความ
ตองการใชพัสดุผานทางระบบคอมพิวเตอรที่ 
ติดตั้งไว และใชงานประจําอยูแลวไดอยาง
สะดวก 
 

31 มี.ค. 48 / 
สํ า นั ก บ ริ ห า ร พั ส ดุ
ศูนยคอมพิวเตอร และ
อธิบดีกรมสารขัณฑ 
 
 
 

 

2 . เ พื่ อ ใ ห ก า ร จั ด ซื้ อ
อุ ป ก ร ณ ก า ร ฝ ก แ ล ะ 
เครื่องจักรใหกับสถาบัน
พั ฒ น า ฝ มื อ แ ร ง ง า น
เ ป น ไ ป ใ น จํ า น ว น ที่
เหมาะสมและจัดซื้อทัน
ตามกําหนดเวลา 

2 . 1  มี ก า ร จั ด ซื้ อ พั ส ดุ
ประเภทอุปกรณการฝกและ
เครื่องจักรมากเกินความ  
จําเปน  เนื่องจากยังไมมีการ
กําหนดเกณฑการพิจารณา
วาเมื่อไรควรซื้อและซื้อใน
ปริมาณเทาไร   หรือไมมี
การกําหนดจุดสั่งซื้อ  ทําให 

ง ว ด สิ้ นสุ ด
30 ก.ย. 47 

จัดทํามาตรฐานกําหนดปริมาณการใชพัสดุแต
ละชนิดและกําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุโดย
2.1.1 สํารวจขอมูลการใชยอนหลังสามปสําหรับ
พัสดุประเภทอุปกรณการฝกและเครื่องจักร 
2.1.2 นําขอมูลสถิติการใชที่ไดจากการสํารวจ
ยอนหลัง 3 ป และขอมูลจากการสอบถามผูใช
และการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อคาดการณ
ความตองการพัสดุฯ ในอนาคตมาวิเคราะหและ 

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

เปนจุดออนของการควบคุม
ที่พบในงวดสิ้นสุด  30  ก.ย. 47 
จึงจัดทําแผนการปรับปรุง
แกไขซึ่งจะรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุงในป
ตอไป (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 48) 
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วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรงุ 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
 มีพัสดุคงคลังมากเกินกวาที่

ควร 
 
2.2……………………… 

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

 จัดทํามาตรฐานกําหนดปริมาณการใชพัสดุแตละ
ชนิดและกําหนดเวลาที่ตองการใชรวมทั้งกําหนด
จุดสั่งซื้อ 
2.2.1………………………......................... 

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

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

 
 
 

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

.....................................… 
3. เพื่อใหการบันทึกบัญชี
พัสดุถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบนัและเปนไป
ตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิม่เติม 

3.1 กรมไดมีคาํสั่งกรม  
สารขัณฑที่  199/2546      
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 46 แตงตั้ง    
ผูรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานกันายก          
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไข     
เพิ่มเติม ขอ 35 แตยังไมมี
การตรวจนับพัสดุเพื่อ
เปรียบเทียบกบับัญชีพัสดุ
ตามที่กําหนดในระเบยีบฯ 
ดังกลาว 

ส.ค. 47 3.1.1 พิจารณาดําเนินการกับผูรับผิดชอบตาม
ควรแกกรณี และสั่งกําชับใหดําเนินการตาม    
คําสั่งใหแลวเสร็จในเวลาทีก่ําหนด  
3.1.2  มอบหมายใหมีผูบังคับบัญชาซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงในการติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง ฯ 
และรายงานความคืบหนาใหทราบในการประชุม 
ผูบริหารของกรมฯทุกครั้ง 
 
 
 

28 ก.พ. 48 / 
อธิบดีกรมสารขัณฑ
สํานักบริหารพัสดุ
สํานักการเงินและการ
บัญชี 
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วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรงุ 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
 3.2.……………………… 

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

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

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

ฯลฯ 
 

ฯลฯ  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

ฯลฯ 
 

ฯลฯ  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 

ชื่อผูจัดทํา   นายกรม  
ตําแหนง     อธิบดีกรมสารขัณฑ 

   วันที่   17  /ธันวาคม  / 2547 
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-ตัวอยางการรายงานตามระเบียบฯ ขอ 6- งวดที่สอง 
ชื่อหนวยงาน   กรมสารขัณฑ 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในระดับองคกร 
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2548  

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ     
จุดออน 

(3) 

 
การปรับปรงุ 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/     
ขอคิดเห็น 

 
(7) 

การบริหารพัสดุ ที่
จัดหาใหกับ
สถาบันพัฒนา     
ฝมือแรงงาน 

1. การกําหนดความ
ตองการพัสดุ 
เพื่อใหการจัดซื้อ
พัสดุตรงกับความ
ตองการและ
เพียงพอตอการใช
งาน 

1.1 การกําหนดความ
ตองการพัสดปุระเภท
อุปกรณการฝกยังพบวา      
ผูตองการใชพสัดุสวนใหญ
ไมไดแจงรายละเอียด          
คุณลักษณะของพัสดุที่
ตองการใหชัดเจน  เนื่องจาก
ระเบียบแนวปฏิบัติฯ 
กําหนดไวไมชัดเจน 

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

1.1.1 ปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติฯ
ใหมีขอกําหนดเพิ่มเติม สําหรับพัสดุ
ประเภทซึ่งมีลักษณะพิเศษ อยางเชน 
อุปกรณการฝก  พรอมทั้งสั่งการให     
ผูบังคับบัญชาระดับถัดไปสอบทาน    
ขอกําหนดและติดตามผลการ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กาํหนด 
 
 
 

31 ม.ค. 48 /
อธิบดีกรม   
สารขัณฑและ
สํานัก
กฎหมาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ไดศึกษารายละเอียดระเบียบแนว
ปฏิบัติฯแลวมขีอกําหนดทีเ่หมาะสมกับ
พัสดุประเภทซึ่งมีลักษณะพเิศษอยางเชน 
อุปกรณการฝก และจากการสอบทาน    
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของ
สํานักบริหารพัสดุ และการสอบถามในที่
ประชุมผูบริหาร ซึ่งมีผูแทนทุกสํานัก      
เขารวม ทราบวาไมมีปญหาในการปฏิบัตฯิ
ตามขอกําหนดที่เพิ่มเตมิเหลานี้ 
 

แบบติดตาม-ปอ.3  
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ     
จุดออน 

(3) 

 
การปรับปรงุ 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/     
ขอคิดเห็น 

 
(7) 

   1.1.2 จัดใหมีแบบฟอรมการแจง
ความตองการสําหรับพัสดุประเภท
ซึ่งมีลักษณะพเิศษ  โดยกําหนดให
ระบุรายละเอยีดคุณลักษณะของพัสดุ
ที่ตองการใหชัดเจน และครบถวน 
รวมทั้งใหมีรูปแบบที่งายแกการระบุ
ขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกแก    
ผูแจงความตองการ 
 
1.1.3 พัฒนาระบบการสอบถามความ
ตองการใชพัสดุเปนแบบออนไลน    
เพิ่มเติมในระบบการบริหารงานพัสดุ
ที่ใชอยูเดิม โดยบันทึกประเภทและ     
รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุไวใน
ฐานขอมูลการบริหารพัสดุ เพื่อให    

28 ก.พ. 48 /
อธิบดีกรม
สารขัณฑ
และสํานัก
บริหารพัสดุ  
 
 
 
 
31 มี.ค. 48 /
อธิบดีกรม  
สารขัณฑ
สํานักบริหาร
พัสดุและศูนย 
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 

1.1.2 ไดสอบถามและสังเกตการณการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีพ่ัสดุและผูใชพัสดุ 
พบวาไดมีการนําแบบฟอรมการแจงความ
ตองการพัสดุไปใช และมกีารให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฟอรม 
จนถึงปจจุบันมีการปรับแบบฟอรม จน
สามารถใชไดดี ลดความเสี่ยงเรื่องการแจง
ความตองการไมชัดเจนไดในระดับที่นา
พอใจ 
1.1.3 ไดประชุมผูที่เกี่ยวของทราบวาสํานัก
บริหารพัสดุ ยังอยูในระหวางการจัดทํา  
รายการพัสดุทั้งหมดโดยแยกตามประเภท
และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศูนย
คอมพิวเตอรจึงยังไมสามารถพัฒนาระบบ
การสอบถามและแจงความตองการใชพัสดุ 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ     
จุดออน 

(3) 

 
การปรับปรงุ 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/     
ขอคิดเห็น 

 
(7) 

   ผูใชพัสดุสามารถสอบถามขอมูล
และแจงความตองการใชพัสดุผาน
ทางระบบคอมพิวเตอรที่ติดตั้งไว 
และใชงานประจําอยูแลวไดอยาง
สะดวก 

  เปนแบบออนไลนได  เนื่องจากตองรอ  
ขอมูลเหลานี้ เพื่อนํามาสรางฐานขอมูล
คอมพิวเตอร 

2. เพื่อใหการจดัซื้อ
อุปกรณการฝกและ
เครื่องจักรใหกับ
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานเปนไปใน
จํานวนที่เหมาะสม
และจัดซื้อทันตาม
กําหนดเวลา 

2.1 มีการจัดซือ้พัสดุประเภท
อุปกรณการฝกและ
เครื่องจักรมากเกินความ
จําเปน เนื่องจากยังไมมกีาร
กําหนดเกณฑการพิจารณาวา
เมื่อไรควรซื้อและซื้อใน
ปริมาณเทาไร  หรือไมมีการ
กําหนดจุดสั่งซื้อ ทําใหมี
พัสดุคงคลังมากเกินกวาที่
ควร 
 

ต.ค. 47 จัดทํามาตรฐานกําหนดปริมาณการ
ใชพัสดุแตละชนิดและกําหนดเวลาที่
ตองการใชพัสดุ โดย 
2.1.1 สํารวจขอมูลการใชยอนหลัง 
สามปสําหรับพัสดุประเภทอุปกรณ 
การฝกและเครื่องจักร 
 

 
 
 
31 ม.ค. 48 / 
สํานักบริหาร
พัสดุ 

 
 
 
0 

 
 
 
2.1.1 ไดประชมุผูที่เกี่ยวของทราบวาสํานัก
บริหารพัสดุ ยงัอยูในระหวางการรวบรวม   
ขอมูลการใชพัสดุประเภทอปุกรณการฝก
และเครื่องจักร ซึ่งตองใชเวลานาน        
เนื่องจากในอดีตสํานักบริหารพัสดุไมได
ใหความสําคญักับการบันทกึและจดัเก็บ  
ขอมูลประเภทนี้ใหเปนระบบที่ดี 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ     
จุดออน 

(3) 

 
การปรับปรงุ 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/     
ขอคิดเห็น 

 
(7) 

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

 2.1.2 นําขอมูลสถิติการใชที่ไดจาก
การสํารวจมาวิเคราะหและจัดทํา
มาตรฐานกําหนดปริมาณการใชพัสดุ
แตละชนดิและกําหนดเวลาที่
ตองการใชรวมทั้งกําหนดจดุสั่งซื้อ 
 
2.2.1……………………………… 
...........................................……… 

31 มี.ค. 48 / 
สํานักบริหาร
พัสดุ 
 
 
 
.................... 
.................... 

X 2.1.2 ยังไมสามารถเริ่มดําเนินการ         
เนื่องจากตองรอขอมูลสถิติการใชพัสด ุ
 
 
 
 
................................................…………… 
................................................…………… 

3. เพื่อใหการบันทึก
บัญชีพัสดุถูกตอง 
ครบถวนเปนปจจุบัน
และเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

3.1 ไมมีการตรวจนับพัสดุ
เพื่อเปรียบเทยีบกับบัญชี
พัสดุตามที่กําหนดใน
ระเบียบสํานกันายก          
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่ แกไข  
เพิ่มเติมขอ 35 

ต.ค. 47 3.1.1 พิจารณาดําเนินการกับ
ผูรับผิดชอบตามควรแกกรณี และสั่ง
กําชับใหดําเนนิการตามคําสั่งใหแลว
เสร็จในเวลาที่กําหนด 

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

 3.1.1 ไดมีการดําเนินการกับผูรับผิดชอบ
ตามควรแกกรณีแลว และกาํหนดให
ดําเนินการตรวจนับพัสดุ ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2547 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลา 
ที่พบ     
จุดออน 

(3) 

 
การปรับปรงุ 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/     
ขอคิดเห็น 

 
(7) 

   3.1.2  มอบหมายใหมีผูบังคับบัญชา
ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามคําสั่งฯ และ      
รายงานความคืบหนาใหทราบในการ
ประชุมผูบริหารของกรมฯ ทุกครั้ง 

ผูที่อธิบดี 
มอบหมาย 

 3.1.2  ไดมีการปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายและคณะผูรับผิดชอบได
ดําเนินการตรวจนับพัสดุ เสร็จตามกําหนด
รวมทั้งไดมกีารนําผลการตรวจนับไป
เปรียบเทียบกบับัญชีพัสดุตามที่กําหนดใน
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ  35   
แลว 

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

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

..................… 

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

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

ฯลฯ 
 

ฯลฯ  ฯลฯ ฯลฯ  ฯลฯ 

 
 

 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
 =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

      =  ดําเนนิการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนนิการ 

ชื่อผูรายงาน    นายกรม  
ตําแหนง   อธิบดีกรมสารขณัฑ 
วันที่   2 0     /  ตุลาคม      / 2 5 4 8 
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