
 1 

ฝายควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายใน 

จากการประชุมสมาชิกชุมชนการปฏิบัติ CoP  
วันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 1-204 ช้ัน 2 อาคารบริหาร เวลา 14.00 น. 
************************************************************************** 

กระบวนการควบคุมภายในดานการบริหาร 
 1. การปฏิบัติงาน 
  1.1 วัตถุประสงคหลักกระบวนการควบคุมภายในประกอบดวย 
   1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค  

1.1.2  มีการประกาศใหบุคลากรทุกคนเขาใจในวัตถุประสงค 
1.1.3  มีการกําหนดวิธีการใหบุคลากรเขาใจในงานท่ีปฏิบัติเพ่ือใหบรรล ุ
          วัตถุประสงค 
1.1.4 มีการกําหนดวัตถุประสงคใหตรงกับการปฏิบัติงานของสวนงาน 
1.1.5 มีการกําหนดวัตถุประสงคเรื่องการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ    
         นักศึกษา 
1.1.6 มีวัตถุประสงคในการรับนักศึกษาของแตละคณะ สาขาวิชา ใหเปนไปตามที ่
         มหาวิทยาลัยฯกําหนด 
1.1.7 มีการกําหนดวัตถุประสงคของคณะโดยมุงเนนในเรื่องของการผลิต 
         บัณฑิต 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  1.2 การวางแผน 
   1.2.1 จัดทําแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

1.2.2  มีเปาหมายการดําเนินงานท่ีกําหนด  
1.2.3  มีวิธีการดําเนินงาน งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาไวอยางชัดเจน  
1.2.4  มีการสื่อสารใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนไดทราบ  

    1.2.5  มีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   1.2.6  มีการวางแผนรวมกันภายในสวนงาน 

 1.2.7  มีการวางแผนการดําเนินงานและแจกแจงงานในการประชุม 
          ควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน QCC ของสวนงาน 
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ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  1.2 การติดตามผล 
   1.2.1  มีการดําเนินการเปนคร้ังคราว 

1.2.2  มีการเปรียบเทียบผลการใชจายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุ 
           ของความแตกตางของจํานวนเงินจายจริงกับงบประมาณ 
1.2.3  มีความถี่หรือชวงเวลาในการประเมินความคืบหนาท่ีเหมาะสม 
12.4   มีการแจงผลการประเมินความคืบหนาใหบุคลากรทราบ/ผูปฏิบัติงาน 
          ไดมีการขอใหมีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคการดําเนินงาน 
1.2.5  มีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
1.2.6   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองพรอมเสนอใหผูบริหารรับทราบ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
  2.1 ประสิทธิผล 

2.1.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานในผลลัพธวาบรรลุตามวัตถุประสงค  
2.1.2 มีการกําหนดขอเสนอแนะจากมาตรการการปรับปรุงประสิทธิผล  

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.2 ประสิทธิภาพ 
2.2.1 มีการคํานวณเปรียบเทียบตนทุนการดําเนินงานกับผลลัพธวามีประสิทธิภาพ  
        เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมหาวิทยาลัยอื่น  
2.2.2  มีการนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขทันตอเหตุการณ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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3. การใชทรัพยากร 
3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

3.1.1 มีการจัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด  
3.1.2 มีการนําทรัพยากรท่ีมีการใชประโยชนโดยไดรับการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น  
3.1.3 มีการจัดสรรทรัพยากรอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหคณะวิชา สวนงานบรรลุผลท่ีดี 
        ท่ีสุดในดานประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ 
3.1.4  มีการประเมินความคุมคาคุมทุนในการใชงานทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.5 มีการตรวจสอบคุณภาพของครุภัณฑกอนนํามาใชงาน  
3.1.6 มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอกับงาน     

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  3.2  ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร 
   3.2.1 มีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน  

3.2.2 มีแนวทางการปฏิบัติแสดงการใชอุปกรณเคร่ืองมือระบบสารสนเทศ และการ 
           บริหารเงินงบประมาณ  
3.2.3  มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแตละประเภท  
3.2.4  มีแผนการฝกอบรมท่ีเพียงพอสําหรับบุคลกรในการฝกฝนทักษะ  
3.2.5  มีการกําหนดความสามารถท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

4.  สภาพแวดลอมการดําเนินงาน 
4.1 มีการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

4.1.1 มีการระบุ ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คําสั่ง ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ 
4.1.2 มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติ  
4.1.3 มีการกําหนดกลไกการติดตามการปฏิบัติ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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4.2  ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 

4.2.1 มีการติดตามผลและวางแผนปองกันหรือลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภายนอก 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
กระบวนการควบคุมภายในดานการเงิน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
  1.1 การรับเงิน 

1.1.1  มีการแบงแยกหนาที่ชัดเจน เปนการอนุมัติ/การเก็บรักษาเงิน/การบันทึกบัญช/ี 
            การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับ 
            สงเงิน ระหวางบุคคลกับกลุมงานการเงินเปนลายลักษณอักษร/ 
1.1.2  มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถวนและถูกตอง 
1.1.3  มีการรับเงินโดยการโอนผานระบบอิเล็คทรอนิค 
1.1.4  มีการยืนยันเปนลายลกัษณอักษรโดยระบุชื่อผูจายเงิน จํานวนเงินและ 
           วัตถุประสงคในการจายเงิน 
1.1.5  มีการกําหนดขอหามมิใหนําเช็คที่รับไปขึ้นเงินสด 
1.1.6  มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับเปนเงินสดกับเช็ค 
1.1.7  มีการกําหนดใหผูชําระดวยเช็คระบุสั่งจายในมหาวิทยาลัยและขีดครอมเช็ค
1.1.8  เงินสดท่ีไดรับมีการบันทึกบัญชีภายในวันท่ีไดรับเงิน 
1.1.9  มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับเงินทุกคร้ังทุกรายการ ใบเสร็จรับเงิน 
          มีการพิมพหมายเลขกํากับเลมเรียงกันทุกฉบับ 
1.1.10  มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
1.1.11  มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับและรายการที่บันทึกไว 
            ในบัญชีทุกสิ้นวัน 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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  1.2 การเบิกจายเงิน 

1.2.1  มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจายอยางชัดเจน 
1.2.2     มีการตรวจสอบรายการจายเงินท่ีบันทึกไวในบัญชีกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน 
1.2.3  มีการกําหนดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน 
1.2.4  มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็คที่ยังไมไดใชและตรายางชื่อผูมี 
           อํานาจลงนาม 
1.2.5  มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายกอนลงนามในเช็คเบิก 
           เช็คสั่งจาย/เช็คท่ีลงนามแลวในการสงใหเจาหนาท่ีอื่นท่ีไมใชเปนผูจัดเตรียม 
           เช็คเพ่ือชําระใหแกเจาหนาท่ี 
1.2.6  มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “ชําระเงินแลว,จายแลว”  

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

1.3 เงินสดในมือ 
1.3.1  มีการนําเงินสดฝากธนาคารภายในวันท่ีรับเงินหรือวันทําการถัดไป 
1.3.2  มีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารตามระเบียบฯท่ีกําหนด 
1.3.3  มีบัญชีเงินฝากธนาคารเบิกในมหาวิทยาลัย 
1.3.4  มีการตรวจนับเงินสดเปนครั้งคราว 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  1.4 การบันทึกบัญช ี

1.4.1  มีการบันทึกบัญชีเงินสดภายในวันท่ีไดรับเงินหรือวันทําการถัดไป 
1.4.2  มีการบันทึกเงินท่ีนําฝากในบัญชีเงินฝากภายในวันท่ีนําฝาก มีการกระทบ 
           ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน 
1.4.3  มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร 
           ในวันท่ีจายเงิน 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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  1.5 เงินทดรองจาย 
1.5.1  มีการเก็บรักษาเงิน ทดรอง/เงินทดรองจายคงเหลือเปนไปตามระเบียบฯ 
           ท่ีกําหนด 
1.5.2  มีการเบิกชดเชยเงิน ทดรองจายเปนไปตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
1.5.3  มีการตรวจนับเงินทดรองจายเปนครั้งคราว 
1.5.4  มีการติดตามผลเพื่อดําเนินการยกเลิกเงินทดรองท่ีไมเคลื่อนไหว 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
2. ทรัพยสิน 

2.1 ความเหมาะสมของการใช 
2.1.1  มีการแบงแยกหนาท่ีมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบมากกวา 1  งาน ดังนี้  

2.1.1.1 การอนุมัติซื้อ 
2.1.1.2  จําหนายทรัพยสิน 
2.1.1.3  การใชทรัพยสิน 
2.1.1.4  การบันทึกบัญชทีรัพยสิน 
2.1.1.5  การตรวจสอบยอดคงเหลือของทรัพยสิน/ 
2.1.1.6  การซื้อและเชาทรัพยสินเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

2.1.2  มีการกําหนดวัตถุประสงคของการใช.ทรัพยสินไวอยางชัดเจน 
2.1.3  มีการฝกอบรมวิธีการใชที่ถูกตองใหแกผูใชทรัพยสิน 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.2 การดูแลทรัพยสิน 
2.2.1  มีการกําหนดมาตรการปองกันมิใหทรัพยสินสูญหาย 
2.2.2  มีการติดและเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลขครุภัณฑไวท่ีทรัพยสินทุก 
           รายการ 
2.2.3  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสิน 
2.2.4  มีการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.2.5  มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารการปองกันทรัพยสินไวอยางเหมาะสม 
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ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.3 การบัญชีทรัพยสิน 
2.3.1  มีรายละเอียดหมายเลขรหัสรายการสถานที่ใช สถานท่ีเก็บรักษาและ 
          ราคาทุกสิ้นป 
2.3.2  มีการตรวจนับทรัพยสินประจําป 
2.3.3 มีการจัดทํารายงานผลการตรวจนับทรัพยสินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับ 
          กับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพยสิน 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

3.รายงานการเงิน 
3.1 ขอมูลการเงิน 

3.1.1  มีการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ถูกตองและสามารถตรวจติดตาม 
           ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบรายการหรือเอกสารเบื้องตนไปยังบัญชี 
           แยกประเภท 
3.1.2 บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียดประกอบ 
3.1.3  นโยบายการบัญชีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด 
3.1.4  มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเปนครั้งคราว 
3.1.5  มีการฝกอบรมอยางเพียงพอใหแกเจาหนาท่ีการเงิน,บัญชี 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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  3.2 รายงานการเงิน 
3.2.1  มีการจัดทําในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.2.2  มีการสอบทานและใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินโดยผูมีอํานาจ 
3.2.3  มีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงินเปนครั้งคราว 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

4.การบริหารบุคลากร 
4.1 การสรรหา 

4.1.1  มีการกําหนดทักษะและความสามารถท่ีจําเปนของตําแหนงงานไวชัดเจน 
4.1.2   มีการสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแตงต้ังมีการทดสอบทักษะ 
           และความสามารถของแตละตําแหนงงาน 
4.1.3  มีการเผยแพรขอมูลอยางท่ัวถึงในการรับสมัครบุคลากร 
4.1.4  มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  4.2 คาตอบแทน 

4.2.1  มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเรื่องคาตอบแทน มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
           ของบุคลากร 
4.2.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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  4.3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
4.3.1  มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแตละคน 
          เปนลายลักษณอักษร 
4.3.2  มีการมอบหมายงานมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
4.3.3  มีหนาที่ความรับผิดชอบอนุมัติโดยผูบริหารสูงสุด 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  4.4 การฝกอบรม 

4.4.1  มีการพิจารณาความตองการการฝกอบรมของบุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะ 
4.4.2  มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เคร่ืองมือและการจัดการฝกอบรมให  
           บุคลากร 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  4.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.5.1  มีการกําหนดมารฐานการปฏิบัติงาน มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม 
           มาตรฐานท่ีกําหนดเปนครั้งคราว เปนลายลักษณอักษร 
4.5.2  มีการยกยอง ใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานกําหนด 
4.5.3  มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรงุการปฏิบัติงานท่ีต่ํากวามาตรฐาน 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  4.6 การสื่อสาร 

4.6.1  มีการสื่อสารขอมูล คําสั่งใหกับบุคลากรระดับปฏิบัติอยางตอเนื่องและ 
           สม่ําเสมอ 
4.6.2  มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อใหบุคลากรสามารถสงขอเรียกรองหรือ  
           ขอแนะนําใหกับฝายบริหาร 
4.6.3  มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตามผลและตอบขอเรียกรองและขอแนะนํา 
           ของบุคลากร 
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ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

5. ระบบสารสนเทศ 
5.1 อุปกรณคอมพิวเตอร 

5.1.1  มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงาน 
5.1.2  มีการกําหนดนโยบายของแตละสวนงานในการดูแลรักษา 
5.1.3  ผูไดรับอนุมัติเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร 
5.1.4  มีขอแนะนําหรือใหการฝกอบรมการใชอุปกรณคอมพิวเตอรกับผูใช 
5.1.5  อุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือทํางานไมไดมีการรายงานใหทราบ 
           และแกไขทันที 
5.1.6  มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
5.1.7  มีการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร มีการประสานและวางแผนกับ 
           ผูเกี่ยวของ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  5.2 การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ 

5.2.1  มีการกําหนดคุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยของระบบ 
         สารสนเทศ 
5.2.2  ผูไดรับอนุมัติเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงแฟมขอมูลและโปรแกรม 
5.2.3  แฟมขอมูลคอมพิวเตอรท่ีสําคัญมีการกําหนดใหจัดทําแฟมสํารอง 
          และเก็บรักษา 
5.2.4  มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช Internet 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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  5.3 ประโยชนของสารสนเทศ 
5.3.1  มีการประเมินประโยชนของรายงานท่ีประมวลจากระบบสารสนเทศเปนครั้งคราว 
5.3.2  ผูใชมีการสํารวจประโยชนของสารสนเทศท่ีไดรับเปนครั้งคราวและมีการแจง 
          ใหผูใชทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
6. การบริหารพัสด ุ

6.1 การบริหารพัสดุท่ัวไป 
6.1.1  มีระบบการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ันใจวามีการปฏิบัติตามระเบียบ

ปฏิบัติหลักเกณฑท่ีกําหนด 
6.1.2  มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดความตองการพัสดุ 
6.1.3  การแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหาระบุรายการหรือประเภทพัสดุ  
           บริการพัสดุ กําหนดเวลาตองการอยางระเอียดและชัดเจนเหมาะสม 
6.1.4  มีการจัดหาพัสดุตามที่แจงความตองการไว 
6.1.5  มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดหาในแตละวิธีใหเหมาะสมและทัน    
          ตามความตองการ 
6.1.6  มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายรวมถึงสถิติราคาและประมาณไว 
6.1.7  จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาท่ีจัดหา 
6.1.8  จัดทําราคากลางเพื่อใชเปรียบเทียบราคาเสนอขาย 
6.1.9  มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งลาสุดและ/หรือราคาจากผูขายหลายแหง/จัดหา 
          โดยฝายพัสดุตามใบแจงความตองการพัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาท่ีไดรับอนุมัต ิ
          แลว กําหนดอํานาจอนุมัติโดยพิจารณาจากมูลคาพัสดุหรือบริการ 
6.1.10  มีการจัดทําใบสั่งซื้อและสําเนาใหผูท่ีเกีย่วของเปนผูตรวจรับของ, 
            ผูแจงจัดหา,บัญช,ีการเงิน เปนตน/มีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดทํา 
            สัญญาไวชัดเจนและรัดกุม 
6.1.11  มีการจัดทําใบสั่งซื้อขึ้นโดยเรียงลําดับหมายเลขลวงหนาและมีการอนุมัต ิ
             การสั่งซื้อ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



 12 

 
6.2  การตรวจรับและการชําระเงิน 

6.2.1  มีการกําหนดใหผูมีอํานาจในการตรวจรับพัสดุท่ีสําคัญหรือมีมูลคาสูงตรวจ     
          รับโดยคณะกรรมการตรวจรับ 
6.2.2  ตรวจนับจํานวนและชนิดของพัสดุที่ไดรับกับใบสั่งซื้อหรือใบสงของ 
           พรอมลงนามผูตรวจรับอยางนอย 2 คน 
6.2.3  ทดสอบควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดในใบสั่งซื้อหรือสัญญา 
6.2.4  มีการบันทึกบัญชีอยางทันเวลาและไดรับการอนุมัติถูกตอง 
6.2.5  มีการติดตามกับผูชายสําหรับสินคาท่ีชํารุดเสียหายหรือไดรับไมครบถวน 
6.2.6  มีการกําหนดสวนงานในการตรวจจายการชําระหนี้ใบสําคัญท่ีจายเงินและมี 
            การทําสัญลักษณเพ่ือปองกันการจายซ้ํา 
6.2.7  มีหลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการตรวจสอบใบสงของกับใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ  
          ราคา คาขนสง สวนลด เปนตน ตามขอตกลง 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  6.3  การควบคุมและการแจกจาย 

6.3.1  มีการจัดทําบัญชีทะเบียนจายพัสดุแยกเปนประเภทและมีหลักฐานประกอบ   
           ทุกรายการ 
6.3.2  มีการตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและลงบัญชีทุกคร้ังท่ีมีการจายพัสดุ 
6.3.3  การเบิกจายพัสดุไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยพัสดุที่ไดรับการแตงต้ังเปน 
           ผูสั่งจายพัสดุ 
6.3.4  มีการเก็บใบเบิกจายพัสดุไวเปนหลักฐานเพ่ือนํามายืนยันความถูกตองของ 
          พัสดุคงเหลือกับบัญชีหรือทะเบียนคุม 
6.3.5  มีกรรมการซึ่งไมใชเจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบการรับ-จายพัสดุคงเหลือ 
           ประจําปใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุม 
6.3.6   มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุคงเหลือประจําป/กรณี 
           พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหาย หรือหมดความจําเปนใชงาน  
6.3.7  มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการตาม 
           ระเบียบ/กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหายใชการไมไดโดยไมทราบสาเหตุ  
6.3.8  มีการสอบสวนหาตัวผูรับผิดและติดตามเรียกคาเสียหาย/สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ  
6.3.9  มีการประกันภัยและมีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอ 
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ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  6.4  การบํารุงรักษา 

6.4.1  มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาพัสดุ  
6.4.2  มีการจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษาเปนไปตามแผน 
6.4.3  มีการจัดฝกอบรมหรือมีคูมอืการบํารุงรักษาใหแกผูใชพัสดุ 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

6.5 การจําหนายพัสดุ 
6.5.1  มีการรายงานพัสดุท่ีหมดความจําเปนหรือหากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจาย 
           มากและพัสดุสูญหายตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหจําหนายพัสดุ  
6.5.2  มีการจัดทํารายงานการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
       ลงชิ่อ................................................ 
         (........................................................) 
                  สมาชิกชุมชนปฏิบัติฯ 
       วันท่ี........เดือน....................พ.ศ. 2561 


