
 
 

แบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เรื่อง การตรวจสอบวัสดุคงเหลือของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง) 

2. เจ้าขององค์ความรู้/บทเรียน ร.ต.ท.หญิง รุ่งรวิวรรณธน์  อมาตยกุล 
  กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

3. ที่มา  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เริ่มมี
แผนการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (ส่วนกลาง) และสำนัก
นายกรัฐมนตรี ซึ ่งเป็นการตรวจสอบวัสดุคงเหลือระหว่างปี ทำให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจระดับกองยังมี  
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทะเบียนคุมวัสดุ ไม่
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวัสดุคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีคุมวัสดุ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ และแนวทางที ่กำหนดในการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของ กอง/ศูนย์ ตามหนังสือที ่ พณ 0203/  
ว 1554 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (เอกสารแนบ 1) 
 การควบคุมวัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานพัสดุ (พัสดุประกอบด้วยครุภัณฑ์ และวัสดุ) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ โดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียน จำแนกประเภท และ
รายการของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการบริหารเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้นการควบคุมยังช่วยในการเก็บ
ดูแลบำรุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทำให้ทราบว่าพสดุใดหากใช้ต่อไปจะทำให้เกิดความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา หรือหมดความจำเป็น สมควรที่จะจำหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมวัสดุ  
 วัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับแนวทางที่กำหนดในการจัดทำทะเบียนคุม
วัสดุของ กอง/ศูนย์ ตามหนังสือที่ พณ 0203/ว 1554 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดำเนินการดังนี้ 
 4.1 หน่วยงานที่ดูแลพัสดุกลาง (กลุ่มงานพัสดุ)  
  (1) เจ้าหน้าที่พัสดุได้หนังสือและใบเบิกสิ่งของต่าง ๆ จาก กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (เอกสารแนบ 1 
Step 1) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และเม่ือได้รับมอบวัสดุ (จากการตรวจรับงาน) ให้ลงทะเบียนคุมตามหนังสือที่ 
พณ 0203/ว 1554 ในแบบทะเบ ียนค ุมการร ับ -จ ่ ายว ัสด ุ  ด ้ านร ับ ( เอกสารแนบ 1 Step 2)  
ซึ่งกำหนดให้จัดทำเป็นรายเดือน เพื่อควบคุมและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนคุม 
  (2) การสั่งจ่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบ
เบิก 
 4.2 หน่วยงานระดับกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม 
  4.2.1 มีเอกสารการมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุม ดูแล การจัดทำเอกสารและทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับวัสดุ เช่น คำสั่งของ กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม เป็นต้น (เอกสารแนบ 2) หรือไม ่
  4.2.2 ตรวจสอบรายงานวัสดุคงเหลือระหว่างปีงบประมาณของ กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ ่ม ว่ามี  
การจัดทำหรือไม ่(เอกสารแนบ 1 Step 4) 
  4.2.3 ตรวจสอบวัสดุที่ได้รับมอบจากลุ่มงานพัสดุว่า มีการลงทะเบียนคุมตามหนังสือที่ พณ 0203/ว 
1554 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในแบบทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัสดุของ กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ซึ่งเป็น
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ขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากมีการจัดหาพัสดุทั้งด้านรับและด้านจ่าย (เอกสารแนบ 1 Step 2) มีรายละเอียด
การปฏิบัติงานดังนี้หรือไม่ 
    (1) เอกสารประกอบการลงทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัสดุ 
     (1.1) เอกสารประกอบการรับวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านรับ ได้แก่ 
      - รายงานวัสดุคงเหลือ (ส ิ ้นปีงบประมาณ) เพื ่อบันทึกยอดยกมาในช่วงต้น
ปีงบประมาณ (เอกสารแนบ 1 Step 4) 
      - หนังสือขอเบิกของ กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่แจ้งไปที่กองบริหารการคลัง 
      - ใบตรวจรับพัสดุ พร้อมใบส่งของ เพื่อลงราคาต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยที่
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) 
      หมายเหตุ : ราคาที่แสดงในใบเสร็จรับเงินมี 2 แบบ ได้แก่  
        1. ราคาต่อหน่วยรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้ว สามารถนำไป
ลงบัญชีได้เลย เช่น 
 
 
 

เป็นราคาต่อหน่วยที่รวม Vat แล้ว
สังเกตจาก ยอดรวม คือ 
= 135+180+…+186  
= 3,995 บ. 

การนำไปลงบัญชีทะเบียนคุมฯ ใช้
ราคาต่อหน่วยได้เลย 

- กระดาษปก 180 G A4 = 45 บ. 
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        2. ราคาต่อหน่วยที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) จำเป็นต้องนำไป
รวม Vat ก่อนลงบัญชี เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (1.2) หลักฐานการจ่ายวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านจ่าย/ทะเบียนคุมการ
เบิกใช้วัสดุภายใน กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ได้แก่ 
      - ใบเบิกพัสดุ  
      - ทะเบียนคุมการเบิกใช้วัสดุภายใน กอง/สำนัก (เอกสารแนบ 1 Step 3) 
      หมายเหตุ :  หากในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัสดุ แยกจ่ายเป็นกลุ่มงาน ใบเบิก
พัสดุ/ทะเบียนคุมการเบิกใช้วัสดุ ควรจะระบุชื่อกลุ่มงานไว้ด้วย เพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีทะเบียนคุมและการ
ตรวจสอบ 
    (2) ต้องมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี และตรวจนับเป็นประจำ เพื่อให้วัสดุคงเหลือที่มีตัวอยู่ตรง
ตามบัญชีและเมื่อสิ้นงวดของปีงบประมาณการตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน หรือมี
วัสดุเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร เพื่อดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ต่อไป 
 4.3 ข้อควรปฏิบัติการลงบัญชี 
  (1) บัญชีวัสดุให้จัดทำแต่ละปีงบประมาณ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้จัดทำใหม่ทุกครั้ง หากมีวัสดุ
คงเหลือให้ยกยอดคงเหลือเป็นยอดยกมา 
  (2) การลงบัญชีวัสดุให้ลงทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่าย 
  (3) ราคาต่อหน่วยจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
  (4) การกำหนดหน่วยนับของวัสดุควรพิจารณาให้เหมาะสมกับการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยงาน เช่น 
ดินสอสามารถกำหนดหน่วยนับเป็นโหลหรือแท่งก็ได้ขึ้นกับจำนวนสั่งจ่ายหน่วยงาน 
  (5) การลงบัญชีวัสดุจะต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบจำเป็นต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เพื่อให้ยอด
วัสดุคงเหลือถูกต้องตามจริง 

เป็นราคาต่อหน่วยที่ยังไม่รวม Vat  
สังเกตจาก ยอดรวม คือ 
= 1,350 + 5,400 = 6,750 บ. 
พอรวม Vat แล้วจะได้ 7,222.50 บ. 

ดังนั้นราคาต่อหน่วยที่รวม Vat ใน 
การนำไปลงบัญชีทะเบียนคุมฯ  

- หลอดประหยัดไฟ 18 W E27 คูลไวท์ 
  = 90 + (90*7%) = 96.3 บ. 

- Master LED 5.5-50 w 

  = 450 + (450*7%) = 481.50 บ. 
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  (6) กรณีซื้อวัสดุชนิดเดียวกันในเวลาต่าง ๆ กันบางครั้งราคาวัสดุอาจไม่เท่ากัน เมื่อลงบัญชีจ่ายให้ใช้
ราคาวัสดุที่ซื้อมาก่อนตัดออกจากบัญชีก่อน ราคาวัสดุคงเหลือปลายปีจะเป็นราคาที่ซื้อครั้งหลัง แต่ถ้าเหลือทั้ง 2 
ราคา ก็ต้องคิดราคารวมทั้ง 2 ราคา 
 4.4 ข้อสังเกตที่ตรวจพบเกี่ยวกับวัสดุ 
  (1) จัดทำบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 
  (2) บัญชีวัสดุคงเหลือบางรายการตามรายงานวัสดุคงเหลือของ กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ประจำปี
งบประมาณท่ีผ่านมา มีจำนวนไม่ตรงกับยอดยกมาของปีงบประมาณใหม่ 
  (3) ไม่ได้จัดทำใบเบิกวัสดุ หรือมีการเบิกวัสดุที่ไม่อยู่ในบัญชีคงเหลือของหน่วยงาน 
  (4) ไม่ได้กำหนดจำนวนอย่างสูงที่สมควรจะเก็บวัสดุไว้ในคลัง และจำนวนอย่างต่ำที่การไม่จัดหา
เพ่ิมเติมจะทำให้งานของทางราชการเสียหาย 

 4.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัสดุ 
  (1) ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารและทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
และรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ และวัสดุคงเหลือให้ผู้อำนวยการ กอง/ศูนย์/สถาบัน รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของทางราชการ โดยการบันทึกบัญชีวัสดุการรับ-จ่ายวัสดุ ให้ใช้หลักเข้าก่อนออก
ก่อน (First in First out : FIFO) เพ่ือควบคุมวัสดุและเพ่ือการตรวจสอบ 
  (2) การจดัซื้อวัสดุ ควรจัดซื้อเท่าท่ีจำเป็นในการใช้ประโยชน์ เพ่ือมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ 
  (3) วัสดุคงเหลือที ่หมดความจำเป็นให้ส่งคืนกองบริหารการคลัง เพื ่อดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

5. สรุปองค์ความรู้/บทเรียนที่ได้ 
 การจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับวัสดุคงเหลือ รวมทั้งการควบคุมบริหารจัดการวัสดุสำนักงานที่มีอยู่อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ทำให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
หน่วยงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความคุ้มค่า โปร่งใส การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 6.1 ศึกษาหาความรู้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ อาทิเช่น การศึกษาจากผู้รู้จาก การเข้า
รับการฝึกอบรม แสวงหาความรู้และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 6.2 ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในเรื ่อง การได้มาซึ ่งว ัสดุสำนักงานและการควบคุม  
การเบิกจ่าย  
 6.3 ทักษะการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชัดเจน ตรงประเด็น 
เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด 

7. ปัญหา/อุปสรรค 
 7.1 การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง ทำให้ไม่ทราบปริมาณวัสดุคงเหลือที่แท้จริง 
 7.2 บุคลากรขาดองค์ความรู้ เนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้ภายในหน่วยงาน ประกอบการกับ
ไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

8. แนวคิดในการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง 
แม่นยำ ครบถ้วน ทันเวลา ซึ ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องมาศึกษาให้เกิดความเข้าใจ 



5 
 

9. รูปภาพประกอบ 

 

 
  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ “การตรวจสอบวัสดุคงเหลือของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง)” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 
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10. ผู้ถอดองค์ความรู้/บทเรียน ร.ต.ท.หญิง รุ่งรวิวรรณธน์  อมาตยกุล 

11. วัน/เดือน/ปี ที่ถอดองค์ความรู้/บทเรียน  วันที่ 5 เมษายน 2564   
 
 

************************************* 
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ตัวอย่าง  
     

 

 

 
 

คำสั่งกอง/ศูนย์................................. 

ที่        / 25๖1 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีควบคมุ ตรวจสอบและดูแลรักษาพัสดุของกอง/ศูนย์.................... 

-------------------------  

 

  เพื่อให้การเก็บ การบันทึก การควบคุม การตรวจสอบ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุของกอง/ศูนย์
.....................  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กอง/ศูนย์
................................. จึงขอแต่งตั้ง  

1. ..............ชื่อ-สกุล.................................  ตำแหน่ง .............................................  
2. ..............ชื่อ-สกุล.................................  ตำแหน่ง .............................................  

ฯลฯ 

เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม ตรวจสอบและดูแลรักษาพัสดุของกอง/ศูนย์....................... โดยมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. รับ – จ่าย เก็บรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ ของกอง/ศูนย์................................. 
2. จัดทำใบเบิกสิ่งของต่าง ๆ ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมการเบิกใช้วัสดุ 
3. รายงานวัสดุคงเหลือของกอง/ศูนย์..................... ใหผู้้อำนวยการกองทราบทุกเดือน 
4. สรุปรายงานวัสดุคงเหลือให้กองบริหารการคลังทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           

  

สั่ง ณ วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............     
 
 
 (ลงชื่อ)............................................. 
         (............................................) 
            ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์............................ 

  

เอกสารแนบ 2 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รอบแรก  
 กอง/ศูนย์ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน จึงทำให้
ไม่สามารถตรวจสอบวัสดุคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีคุมวัสดุ ซึ่งเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนดในการจัดทำทะเบียนคุม
วัสดุของ กอง/ศูนย์ ตามหนังสือที่  พณ 0203/ว 1554 ลงวันที่   
8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นการควบคุมภายในของ กอง/ศูนย์ อีกทางหนึ่ง 
สำหรับกระบวนงานจัดซื้อเป็นไปตามขั้นตอนการจัดจ้าง และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การจัดทำเอกสารและ
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจบุัน 
และรายงานการรับ-จ่ายวัสดุ และวัสดุคงเหลือให้ผู ้อำนวยการ 
กอง/ศูนย์/สถาบัน ได้รับทราบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของทางราชการ 
 2. การจัดซื้อวัสดุ ควรจัดซื้อเท่าที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์ 
เพื่อมิให้เกิดวัสดุเสื่อมสภาพ  
 3. วัสดุคงเหลือที่หมดความจำเป็นให้ส่งคืนกองบริหารการ
คลัง เพื ่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 4. การบันทึกวัสดุให้ใช้หลัก First in First out (FIFO) เข้า
ก่อนออกก่อน 
 5. ให้ กอง/ศูนย์/สถาบันทะเบียนคุมวัสดุไม่เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน ตรวจสอบวัสดุคงเหลือให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ
เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
 6. จัดทำเอกสารประกอบใบสั่งซื ้อให้ครบถ้วน เช่น กรณี
จัดทำใบสั่งซื ้อกับบุคคลธรรมดาควรแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมรับรองสำเนาด้วย เป็นต้น 

รอบที่ 2 
 มีเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำถูกต้องครบถ้วนและตรงกับวัสดุคงเหลือ
จริง คือ กองตรวจราชการ หน่วยรับตรวจอื่นส่วนใหญ่วัสดุคงเหลือไม่ตรง
กับทะเบียนคุมวัสดุ ณ วันตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุลง
รายละเอียดไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เช่น ทะเบียนคุมรับ-จ่าย ไม่ลงบันทึก
รับรู้ตามวันที่มีการตรวจรับ ไม่มีราคาต่อหน่วยในการจัดซื้อ/ไม่ตรงกับ
เอกสารในการจัดซื้อ การยกยอดมาผิดจำนวน ทะเบียนคุมเบิกรายการที่
เบิกไม่ตรงกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบวัสดุคงเหลือที่หมดความจำเป็น
ไม่ได้ใช้แล้วจำนวนมาก ซึ่งเบื้องต้นได้ชี้แจงกำกับแนะนำทำความเข้าใจใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ กอง/ศูนย์/สถาบัน ทราบแล้ว 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
พบข้อบกพร่องดังนี ้
 1. การจัดทำทะเบียนคุมรับ-จ่าย วัสดุ ของ 11 หน่วยงาน แสดง
วัสดุคงเหลือยกไปสิ้นเดือนไม่ตรงกับยอดคงเหลือยกมาของเดือนถัดไป 
 2. การร ับ-จ ่าย ว ัสด ุ  ของ 11 หน่วยงาน ม ีการลงบ ันทึก
รายละเอียดการตรวจรับไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่มีการลงบันทึกรับ  
การบันทึกรับไม่ตรงกับวันที่ได้มีการตรวจรับพัสดุ ราคาต่อหน่วยไม่ตรง
กับใบส่งของ เป็นต้น  
 3. บันทึกจ่ายวัสดุ ของ 11 หน่วยงาน ไม่ตรงกันระหว่างหลักฐาน
ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมการเบิกฯ และทะเบียนคุมการรับ-จ่าย วัสดุ 
 4. การเบิกวัสดุบางรายการโดยที่ไม่มีวัสดุแสดงยอด-คงเหลือยกมา
ในทะเบียนคุมการรับ-จ่าย จำนวน 6 หน่วยงาน 
 โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำหน่วยรับตรวจ และมี 5 
หน่วยงานได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 1. มอบหมายเจ้าหน้าที ่
  1.1 ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารและทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับวัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และรายงานการรับ-
จ่ายวัสดุ และวัสดุคงเหลือให้ผู ้อำนวยการ กอง/ศูนย์/สถาบัน 
รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์
ของทางราชการ 
   ทั้งนี้ การบันทึกรับ-จ่าย วัสดุ ให้ใช้หลัก เข้าก่อน
ออกก่อน (First in First out : FIFO)  
  1.2 ตรวจนับวัสดุคงเหลือให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
วัสดุเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
 2. การจัดซื้อวัสดุ ควรจัดซื้อเท่าที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์ 
เพื่อมิให้เกิดวัสดุเสื่อมสภาพ 
 3. วัสดุคงเหลือที ่หมดความจำเป็นให้ส่งคืนกองบริหาร 
การคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

 


