แผนการปฏิบัตงิ าน
หน่ วยรับตรวจ สานักงาน.................................................................................
กิจกรรมที่ตรวจ การควบคุมพัสดุ
ประเด็นการตรวจสอบ การปฏิบตั ติ ามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ในเรื่ องการควบคุม การใช้ ประโยชน์ การบารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ณ วันสิ ้นปี และการจาหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัตงิ าน
1. เพื่อให้ ทราบว่ามีการจัดทาทะเบียนคุม ทรัพย์สิน บัญชีวสั ดุ ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั และ
มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี ณ วันสิ ้นปี หากมีพสั ดุชารุด เสื่อมสภาพฯ มีการดาเนินการจาหน่าย
ตามระเบียบพัสดุฯ หรื อไม่
2. เพื่อให้ ทราบว่ารายการที่จดั ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ระหว่างปี มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและมีการพ่นรหัสที่ตวั ครุภณ
ั ฑ์ครบถ้ วนทุกรายการ
3. เพื่อให้ ทราบว่าครุภณ
ั ฑ์มีตวั ตนอยูจ่ ริง และตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินหรื อไม่
มีสภาพเป็ นอย่างไร
4. เพื่อให้ ทราบว่ามีการบันทึกบัญชีวสั ดุถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังมี
้ การจัดทา
ใบเบิกจ่ายวัสดุ
ขอบเขตการปฏิบัตงิ าน
1. ตรวจสอบพัสดุประจาปี งบประมาณ............. และการดาเนินการจาหน่ายพัสดุ
2. ตรวจสอบบัญชีวสั ดุ เอกสารการรับและใบเบิกจ่ายวัสดุ ระหว่างวันที่......................ถึง
วันที่...................และสุม่ ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันตัดยอด
3. ตรวจสอบการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเขียนหรื อติดรหัสที่ ตวั ครุภณ
ั ฑ์ และ
สุม่ ตรวจนับครุภณ
ั ฑ์
ระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจสอบ จานวน ..............วันทาการ ตังแต่
้ วนั ที่ ............................
จานวน.............คน

วิธีการตรวจสอบ
1.สอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ การ
ควบคุมพัสดุ
2.ตรวจสอบว่าในรอบปี ที่ผา่ นมามีการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 155 – 160 ดังนี้
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี ภายในเดือนกันยายน หรื อไม่
-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ต่อผูแ้ ต่งตั้ง
ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วนั เริ่ มดาเนินการ
ตรวจสอบ ในวันเปิ ดทาการวันแรกของเดือน
ตุลาคม และได้ส่งรายงานให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หรื อไม่
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
มีสาระสาคัญ ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบ หรื อไม่
- ตรวจสอบการตรวจนับวัสดุคงคลัง ว่ามี
การตีราคาทรัพย์สินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การตี
ราคา (FIFO) หรื อไม่
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แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ
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วิธีการตรวจสอบ
- กรณี มีพสั ดุชารุ ด เสื่ อมสภาพฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง เพื่อหาตัวผูร้ ับผิด
และมีการดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรื อไม่ (กรณี ชารุ ด เสื่ อมสภาพฯ
ตามการใช้งานตามปกติ หรื อสู ญไปตาม
ธรรมชาติ ได้มีการเสนอหัวหน้าส่ วนราชการ
พิจารณาดาเนินการจาหน่ายตามระเบียบหรื อไม่)
- ก่อนการดาเนินการจาหน่าย มีการขอ
ความเห็นชอบ จากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณหรื อไม่
-หลังการดาเนินการจาหน่าย มีการตัด
จ่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายงาน
สตง. ภายใน30 วัน นับแต่วนั ตัดจ่ายหรื อไม่
3. ทาการตรวจนับครุ ภณั ฑ์ โดยสุ่ ม ตรวจครุ ภณั ฑ์
จานวน.............
รายการ พร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการ
ดังนี้
- มีครุ ภณั ฑ์ให้ตรวจนับครบทุกรายการที่สุ่ม
ตรวจถูกต้องตรงกับรายการในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินหรื อไม่
- ครุ ภณั ฑ์ที่ตรวจนับมีการเขียนหรื อติดรหัส
บนตัวครุ ภณั ฑ์และมีการเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
หรื อไม่
-ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการลงรายละเอียดไว้
ครบถ้วนและมีการบันทึกค่าเสื่ อมราคา (ทรัพย์สิน
ที่ระบุรายการให้ดูค่าเสื่ อมราคาจากระบบกรณี
ทรัพย์สินที่ไม่ระบุรายการได้คานวณค่าเสื่ อมราคา
) ถูกต้องหรื อไม่

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ
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- ตรวจครุ ภณั ฑ์ที่ซ้ื อเพิ่มระหว่างปี ว่ามีการ
บันทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการลง
รายละเอียดไว้ครบถ้วน และมีการให้รหัสครุ ภณั ฑ์
และมีการเขียนหรื อติดรหัสบนตัวครุ ภณั ฑ์หรื อไม่
ครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าวมีการใช้ประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่
4. ทาการตรวจนับวัสดุ โดยสุ่ มตรวจวัสดุจานวน
………รายการ พร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการ ดังนี้
-เปรี ยบเทียบยอดวัสดุที่ตรวจนับได้กบั
บัญชีวสั ดุวา่ มียอดถูกต้องตรงกันหรื อไม่
-สุ่ มตรวจการบันทึกรายการรับจ่ายใน
บัญชีวสั ดุกบั หลักฐานการรับ (ใบส่ งของ/ใบ
ตรวจรับพัสดุ) หลักฐานการจ่าย(ใบเบิกวัสดุ) มี
การเรี ยงลาดับใบเบิก และมีผอู ้ นุมตั ิหรื อไม่
-ตรวจสอบการจัดเก็บวัสดุวา่ จัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบปลอดภัย และการจ่ายวัสดุเป็ นระบบ
FIFO
5. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐาน
เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
6. สรุ ปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ทั้งหมด
7.สรุ ปและร่ างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

ชื่ อผู้ตรวจสอบ

วันทีต่ รวจสอบ

รหัสกระดาษทาการ
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สรุ ปผลการตรวจสอบ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ทา..................................................
(.................................................)
วันที่ ..............................................
ผูส้ อบทาน............................................
(..........................................)
วันที่ ....................................

