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การจัดซื้อจัดจาง 
 

*1.ละเวนการปดอากรแสตมปในใบส่ังจาง 
ขอตรวจพบ: 

การละเวนการปดอากรแสตมปในใบสั่งจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ท่ีไดกําหนดเอาไววา “ตราสารใดไมปดอากรแสตมปบริบูรณจะใช
ตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปด
แสตมปครบจํานวน” 

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 วาดวยอากรสแตมป ซ่ึงกําหนดใหใบสั่งจาง/สัญญาจางท่ีมี
วงเงินจางไมเกิน 2 แสนบาท จะตองติดอากรแสตมป ตามมูลคาของสัญญาจาง/ใบสั่งจาง แตหากเปนการจาง
ท่ีมีวงเงินเกิน 2 แสนบาท จะตองทําสลักหลังตราสารแทนชําระคาอากรแสตมป สําหรับการคํานวณคาอากร
แสตมปหรือตราสาร ใหคํานวณจากคาจางทุกๆ 1 พันบาทหรือเศษของ 1 พันบาท ตองติดอากร 1 บาท(เชน
คาจาง 50,000 บาท ตองปดอากรสแตมป จํานวน 50 บาท หรือ คาจาง 54,500 บาท ตองปดอากร
สแตมป จํานวน 55 บาท )  โดยผูรับจางเปนผูเสียอากรและเปนผูขีดฆาแสตมป แตเจาพนักงานก็สามารถขีด
ฆาแทนไดเชนกัน เพราะวรรคทาย 107 ของพระราชบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร กําหนดวา “ใหผูทรงตรา
สารหรือผูถือเอาประโยชนขีดฆาแทนได” ท้ังนี้เจาพนักงานสามารถขีดฆาได เพ่ือมิใหใชแสตมปไดอีก 

 
*2.เสมือนการแบงซ้ือแบงจาง 
ขอตรวจพบ: 

มีการแบงแยกการจัดซ้ือครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2557 และป 2558 ท่ีเปนครุภัณฑชนิด
เดียวกันหรือครุภัณฑประเภทเดียวกันออกเปนหลายครั้งโดยใชวิธีตกลงราคา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยดานการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 22 การแบง
ซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกันเพ่ือใหวงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือ
เพ่ือใหอํานาจสั่ง ซ้ือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 
1002/3996 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2531 ระบุวาการซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่ง หมายถึง การซ้ือหรือการจาง
ท่ีมีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความตองการในการใชในระยะเวลาเดียวกัน และควรดําเนินการจัดหาใน
คราวเดียวกัน และขอหารือหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)0408.4/4752 ลงวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2549 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดานการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 22 
2.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1002/3996 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2531 
3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)0408.4/4752 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 

 
*3.ไมมีแผนการจัดซ้ือ 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดทําแผนดานการจัดซ้ือจัดจางเฉพาะงบลงทุนท่ีจัดหาโดยวิธีสอบราคาและวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  แตการจัดหาวัสดุอ่ืน ๆ โดยวิธีตกลงราคา ไมได



๒ 
 
จัดทําแผนไว เนื่องจากจัดซ้ือตามความตองการของหนวยเบิก ทําใหตองจัดซ้ือบอยครั้ง  ซ่ึงหนวยงานควร
สํารวจความตองการของผูใช แลวดําเนินการจัดหาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผน เพ่ือใหการบริหารงาน
และบริหารเงินงบประมาณบรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการลดภาระดาน
การจัดซ้ือบอยครั้งของฝายพัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระเบียบ 

เพ่ือใหมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรดําเนินการจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุประจําป 
(แนบตัวอยาง) 
*4.ไมมีแผนการจัดซ้ือวัสดุในการจัดทําโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดซ้ือวัสดุเปนครั้งๆ เม่ือจะจัดทําโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาแตละครั้งๆ ทําใหตองจัดซ้ือ
บอยครั้ง เพ่ือเปนการลดภาระดานการจัดซ้ือบอยครั้งของฝายพัสดุ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรบรรจุแผนจัดซ้ือ/จัดจางของโครงการ อบรม ประชุม สัมมนา ไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป หรือหากวัสดุมีประเภท/ลักษณะ ชนิด/รายการเดียวกัน และมีความตองการใชในเวลาท่ีใกลเคียงกัน 
ใหดําเนินการจัดซ้ือในคราวเดียวกัน และเพ่ือปองกันการจัดหาพัสดุท่ีคลายการแบงซ้ือแบงจาง และลดความถ่ี
ในการจัดหาพัสดุ ซ่ึงลดงานการควบคุมพัสดุดวย 

หมายเหตุ ขอ 3 และ ขอ 4 ควรจัดทําเปนแผนจัดซ้ือของหนวยงานในแผนเดียวกัน 
 
*5.ไมไดจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง(PO) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท สวนใหญไมไดจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ตามระเบียบการ
เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 24(1) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 24(1) 
ในกรณีท่ีมีใบสั่ง ใบซ้ือสั่งจางสัญญาหรือขอตกลง ซ่ึงมีวงเงินตั้งแตหาพันบาทข้ึนไปหรือตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ใหสวนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจาง เพ่ือทําการจองงบประมาณในระบบ โดย
กรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสงคลัง พ.ศ.2551 ตามผนวก 
 
*6.การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคาหนวยงานมิไดจัดสงประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมี
อาชีพขายหรือผูรับจางโดยตรง 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีสอบราคา หนวยงานมิไดจัดสงประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา ไปยังผูมี
อาชีพขายหรือผูรับจางโดยตรง หรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหมากรายท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 41 (1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาใน
ประเทศ หรือไมนอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาท่ีพัสดุสงประกาศเผยแพรการ
สอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย 
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ลงทะเบียนใหมากเทาท่ีสุดเทาท่ีจะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการ
ของสวนราชการนั้น 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
*7.สัญญาจางมิไดกําหนดสัญญาเปนแบบปรับราคาได 
ขอตรวจพบ: 

กรณีสอบราคาจางงานท่ีมีลักษณะเปนงานกอสราง มีการกําหนดการปรับราคาคางานกอสรางไวใน
เอกสารสอบราคา แตการทําสัญญาจางมิไดกําหนดสัญญาเปนแบบปรับราคาได  ซ่ึงหนวยงานควรทําสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) มาใชกับการจัดจางดังกลาว ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี  นร 
0203/ว109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี  นร 0203/ว109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 เรื่องการ
พิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ซ่ึงกําหนดใหผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบใน
ข้ันตอนการจัดหา และตองระบุในสัญญาจางวางานจางเหมานั้น ๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) พรอม
ท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหมีการปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี  นร0203/ว109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
2.หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี กพส 7/2532 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2532 

 
*8.คณะกรรมตรวจสอบพัสดุไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสินคงเหลือท่ีมีอยูท้ังหมดเปรียบเทียบกับ
ทะเบียนคุม 
ขอตรวจพบ: 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหทําหนาท่ีตรวจสอบการับจายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ประจําป ไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสินคงเหลือท่ีมีอยูท้ังหมด แลวเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมวา
ถูกตองตรงกันหรือไม  ปฏิบัติหนาท่ีเพียงสํารวจและรายงานเฉพาะทรัพยสินท่ีเสื่อมชํารุด ไมไดใชงานเทานั้น  
รวมท้ังไมไดจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ พัสดุขอ 155 กําหนด  หนวยงานควรกําชับผูรับผิดชอบใหปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ  
ซ่ึงกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 
กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยใหเริ่มตรวจสอบพัสดุในวัน
เปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยูตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานอีก
ตอไป  ท้ังนี้ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  รวมท้ังใหจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 1 ชุด และหนวยงานตนสังกัดอีก 1 ชุด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
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*9.เม่ือตรวจพัสดุประจําปแลวชํารุดไมจําหนาย 
ขอตรวจพบ: 

การตรวจสอบพัสดุประจําปซ่ึงมีการรายงานสินทรัพยท่ีเสื่อมชํารุด ใชงานไมได แตหนวยงานยังมิได
ดําเนินการจําหนายใหเปนไปตามระเบียบฯ พัสดุขอ 156 – 160 กําหนด สําหรับรายการทรัพยสินท่ีชํารุด 
เสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนตองใชในราชการ เห็นควรรีบดําเนินการใหแลวเสร็จตามระเบียบฯ ตอไป เพ่ือไมให
เปนภาระในการดูแลเก็บรักษา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ขอ 156 เม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ 155 และปรากฏวามีพัสดุชํารุด
เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไปก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะ
หนึ่งโดยใหนําความในขอ 35 และขอ 36 มาใชบังคับโดยอนุโลมเวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการ
เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการให
ดําเนินการจําหนายตอไปไดถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดดวยใหหัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของตอไป 

ขอ 160 เม่ือไดดําเนินการตามขอ 157 แลวใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันทีแลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณีทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันลงจายพัสดุนั้นเม่ือไดดําเนินการตามขอ 159 แลวใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีแลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมาย
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณีทราบภายใน 30 วันนับแต
วันลงจายพัสดุนั้นสําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 
*10.สงสําเนาสัญญาท่ีมีวงเงินเกิน1 ลานบาทใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากร 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดสงสําเนาสัญญาท่ีมีวงเงินเกิน 1 ลานบาท ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ
กรมสรรพากร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯพัสดุ ขอ 135 กําหนด  ซ่ึงระเบียบฯ กําหนดใหจัดสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือท่ีมีมูลคาตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
แลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง  ดังนั้น หนวยงานควรกําชับ
ผูรับผิดชอบใหปฏิบัติเพ่ือปองกันการทักทวงของสตง. 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
*11.บันทึกGFMISไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

ทรัพยสินตามทะเบียนคุม ไมตรงกับระบบ GFMIS และ ทรัพยสินท่ีซ้ือจากเงินบํารุง ไมไดนํามาลงใน
ระบบ GFMIS  



๕ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือท่ี กค 0423.3/ว212 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพยในระบบ GFMIS 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี กค 0423.3/ว212 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555   
 

12.สัญญาการจัดซ้ือครุภัณฑกับบริษัทไมไดกําหนดประเภทหลักประกันสัญญา 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาการจัดซ้ือครุภัณฑกับบริษัทบางฉบับไมไดกําหนดประเภทหลักประกันสัญญา หากเกิดพิพาทกับ
ผูขาย อาจไมสามารถเรียกเงินคํ้าประกันจากผูขายไดอยางถูกตองตรงกับความเปนจริง 
 
13.ดําเนินการไมเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดทําแผนดานการจัดซ้ือจัดจางไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน แตดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไป
ตามแผนไดเฉพาะงบลงทุนซ่ึงซ้ือ/จางโดยวิธีสอบราคา สวนการจัดหาวัสดุอ่ืนๆโดยวิธีตกลงราคาไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนเนื่องจากมีการจัดซ้ือตามความตองการของหนวยเบิก ทําใหตองจัดซ้ือบอยครั้ง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรสํารวจความตองการการใชใหครอบคลุม แลวดําเนินการจัดหาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผน เพ่ือการบริหารงานและบริหารเงินงบประมาณบรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือเปนการลดภาระดานการจัดซ้ือบอยครั้งของฝายพัสดุ 
 
14.ขอกําหนดเง่ือนไขการสงมอบพัสดุไมชัดเจน 
ขอตรวจพบ: 

ขอกําหนดเง่ือนไขการสงมอบพัสดุกับวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ ไมชัดเจน เนื่องจากครบกําหนดสง
มอบควบวันหยุดราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรกําหนดวันสงมอบพัสดุ เปนวันทําการ เชน ภายใน ๗ วันทําการนับแตวันถัดจากวันลง
นามรับใบสั่งจาง 
 
15.ผูลงนามรับใบส่ังจางไมไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจทําการแทน 
ขอตรวจพบ: 

ผูลงนามรับใบสั่งจางไมไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจทําการแทน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรกําชับเจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบ เพ่ือความถูกตอง ครบถวน 
 
16.เง่ือนไขในเอกสารสอบราคาและสัญญาจางกอสรางไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

มีการกําหนดเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาและสัญญาจางท่ีมีลักษณะเปนงานกอสราง กรณีการรับประกัน
ความชํารุดบกพรองไวเพียง 1 ป ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบอาจเสี่ยงตอความไมคงทนถาวรของทรัพยสิน 



๖ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว1 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2537 เรื่องมาตรการ
ปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ระบุเพ่ือใหเจตนารมณใชวัสดุท่ีมีคุณภาพและใช
แรงงานท่ีมีฝมือ โดยกําหนดระยะเวลาท่ีผูรับจางตองรับผิดชอบตอความชํารุดบกพรองเปนเวลา 2 ป หากมี
กรณีชํารุดเกิดข้ึนกอนครบกําหนดระยะเวลา 2 ปควรมีการพิจารณาหาตัวผูตองรับผิดชอบ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว 1 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2537  
 
17.การจัดซ้ือจัดจางจากผูขายท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกทม. 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานสวนภูมิภาค มีการจัดซ้ือจัดจางจากผูขายท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกทม. จะทําใหราคาตนทุนตอหนวย
อาจสูงกวาผูขายท่ีตั้งในจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง รวมท้ังอาจไมสะดวกในการใหบริการหลังการขาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรจัดซ้ือจัดจางในพ้ืนท่ีตั้งสํานักงานหรือจังหวัดใกลเคียง เพ่ือประโยชนทางราชการ 
 
18.ไมมีการตรวจสอบสภาพความชํารุด/บกพรองของพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือพัสดุหรือการจัดจาง บางรายการไมมีการตรวจสอบสภาพความชํารุด/บกพรองของพัสดุท่ีซ้ือ
หรือจางทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาจากผูรับผิดชอบ กอนคืนเงินหลักประกัน เพ่ือประโยชนตอ
ทางราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรกําชับเจาหนาท่ีพัสดุ แจงผูรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความชํารุด บกพรองของสินทรัพย 
กอนคืนเงินคํ้าประกัน 

 
19.ผลการจัดซ้ือจัดจางสูงกวาแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอตรวจพบ: 

จากผลการสอบทานพบวา ผลการจัดซ้ือจัดจางสูงกวาแผนการจัดซ้ือจัดจาง เนื่องจากไมนํารายการโอน
เปลี่ยนแปลงมาจัดทําแผนเพ่ิมเติม อาจสงผลตอการติดตามการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ี ตผ 0004/ว 97 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2546 กําหนดใหมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน เพ่ือการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณใหเปนไปโดยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ี ตผ 0004/ว 97 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2546 
 
20.ไมระบุเลขท่ีสัญญา 
ขอตรวจพบ: 

หนังสือหลักประกันสัญญาไมปฏิบัติตาม กวพ.กําหนด โดยไมระบุเลขท่ีสัญญา และวันท่ีทําสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี



๗ 
 

ซ่ึงตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ)1305/ว 3659 ลว.14 พค.41 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับ การอออกหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ ตองระบุสาระสําคัญให
ครบถวน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ)1305/ว 3659 ลว.14 พค.41 
 
21.การไมตรวจสอบหนังสือค้ําประกันของธนาคารมาเปนหลักประกันสัญญา 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีผูขายนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารมาเปนหลักประกันสัญญา หนวยงานมิไดทําหนังสือแจงให
ธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตรวจสอบและยืนยันวาไดออกหนังสือคํ้าประกันจริงหรือไม ท้ังนี้เพ่ือปองกัน
หนังสือคํ้าประกันธนาคารปลอม ซ่ึงตามระเบียบกําหนดเพียงใหมีหลักประกันสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี หนวยงานควรกําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและยืนยัน
หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
 
22.การกําหนดผลงานผูรับจางเกินรอยละ50 
ขอตรวจพบ: 

การสอบราคาจางงานท่ีมีลักษณะเปนงานกอสรางบางรายการมีการกําหนดผลงานผูรับจางไวเกินรอยละ 
50 ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่องการ
กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง ระบุการกําหนดคุณสมบัติผูเสนอราคาในเรื่องผลงานการ
กอสรางซ่ึงจะกําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ 

ดังนั้น หากหนวยงานตองการกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสรางเพ่ือใหไดผูรับ
จางท่ีมีความชํานาญมีความสามารถ จึงควรระมัดระวังปญหาขอรองเรียนหากกําหนดผลงานเกินรอยละ50  
รวมท้ังผลงานการกอสรางตองเปนผลงานภายใตการจางครั้งเดียว มิใชการนําเอาผลงานการจางหลายๆครั้งมา
รวมกัน กลาวคือตองเปนผลงานของผูรับจางในสัญญาเดียวเทานั้นตามหนังสือท่ี นร (กวพ) 1204/ว11441 
ลงวันท่ี 28 พย.2539 เรื่องผลงานการกอสรางของผูเสนอราคา 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักนายกรัฐมตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว7914 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 
2.หนังสือท่ี นร (กวพ) 1204/ว11441 ลงวันท่ี 28 พย.2539 

 
23.คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายนับพัสดุคงเหลือไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ: 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบการรับจายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ประจําป ไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสินคงเหลือท่ีมีอยูท้ังหมด แลวเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมวา
ถูกตองตรงกันหรือไม ปฏิบัติหนาท่ีเพียงสํารวจและรายงานเฉพาะทรัพยสินท่ีเสื่อมชํารุดไมไดใชงานเทานั้น 
รวมท้ังไมไดจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามระเบียบพัสดุ ขอ 155 
 



๘ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  ขอ 155 กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ให
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีพัสดุไวจายตามขอ 153 แลวแตกรณี แตงตั้งเจาหนาท่ีในสวน
ราชการหรือหนวยงานนั้น ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับ
จายพัสดุงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคง
เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น ในการตรวจสอบดังกลาว ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรก
ของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม 
มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไปแลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
เม่ือผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบแลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวน
ราชการ 1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
แลวแตกรณี 1 ชุด สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสวนสําเนารายงานไปยังสวนราชการตน
สังกัดอีก 1 ชุดดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 
24.ระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจางผิดประเภท 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือโตะปฏิบัติการสอบเทียบจํานวน 1 ตัว ซ่ึงรายละเอียดตามใบเสนอราคาเปนการสั่งทําโตะ
ปฏิบัติการสอบเทียบตามแบบแตขออนุมัติเปนการจัดซ้ือโตะปฏิบัติการสอบเทียบ ซ่ึงรายละเอียดตามใบเสนอ
ราคาควรขออนุมัติเปนการจางจัดจางสั่งทําโตะปฏิบัติการสอบเทียบตามแบบ 
 
25.การยืมพัสดุท่ีไมระบุระยะเวลาในการคืน 
ขอตรวจพบ: 

การยืมครุภัณฑเปนการยืมระยะยาวมิไดระบุระยะเวลาในการคืน ไมเปนไปตามระเบียบพัสดุ ขอ 147 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  ขอ 147 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใช
ในราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดย
มีหลักเกณฑดังนี้  

(1) การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม  
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน จะตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน ซ่ึง

รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีราชการจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 
 
 
 
 



๙ 
 
26.มิไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 
ขอตรวจพบ: 

การมิไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตอหัวหนาสวนราชการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามคําสั่งท่ี 43/2558 ลงวันท่ี 28 เดือนกันยายน 2558
แตมิไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

การดําเนินการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ
แลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวน ราชการ 1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแต กรณี 1 ชุด สําหรับหนวยงานในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก 1 ชุด ดวย 
 
27.มิไดทําหนังสือแจงใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกัน ตรวจสอบและยืนยันวาไดออกหนังสือค้ําประกัน
จริงหรือไม 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีผูขาย/ผูรับจางนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารมาเปนหลักประกันสัญญา หนวยงานมิไดทํา
หนังสือแจงใหธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกัน ตรวจสอบและยืนยันวาไดออกหนังสือคํ้าประกันจริงหรือไม 
ท้ังนี้เพ่ือปองกันหนังสือคํ้าประกันธนาคารปลอม ซ่ึงตามระเบียบกําหนดเพียงใหมีหลักประกันสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี หนวยงานควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม ใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ ทําหนังสือแจงธนาคารขอใหยืนยันหนังสือคํ้าประกันสัญญา 
 
28.หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุรวมเปนกรรมการ 
ขอตรวจพบ: 

มีการแตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนกรรมการเปดซองสอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มิไดกําหนดหามมิให
แตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนกรรมการ แตอยางไรก็ดีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจะเปนผูเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ จึงไมเหมาะสมหากจะใหหัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดใด ท้ังนี้เพ่ือเปนการสอบทานอํานาจของผูปฏิบัติ 
 
29.เปดซองสอบราคาไมไดพิจารณารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด 
ขอตรวจพบ: 

การเปดซองสอบราคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10 รายการ โดยพิจารณาราคาแตละรายการ
ปรากฏวาการเปดซองสอบราคารายการเครื่องบันทึกและวิเคราะหคุณภาพแรงดันไฟฟา 3 เฟส มีผูเสนอราคา 
2 ราย แตกรรมการเปดซองสอบราคาไมไดพิจารณารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบพัสดุ ขอ 42 (3) ท่ีกําหนด ใหพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติเปนไปตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา ท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทาง



๑๐ 
 
ราชการ และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายท่ีคัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด ในกรณีหากไมพิจารณาเลือกราย
ท่ีเสนอราคาต่ําสุดจะตองมีการบันทึกเหตุผลความจําเปนของคณะกรรมการไวดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
30.ไมไดระบุรหัสท่ีตัวครุภัณฑ 
ขอตรวจพบ: 

มีการกําหนดรหัสครุภัณฑท่ีจัดซ้ือปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แตยังไมไดระบุรหัสท่ีตัวครุภัณฑ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรกําชับใหผูรับผิดชอบดําเนินการระบุรหัสท่ีตัวครุภัณฑควบคูกับรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS 
 
31.ไมไดจัดสงแผนจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดสงแผนจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2546 ขอให
ผูบงัคับบัญชากําชับผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยจัดสงสําเนา
แผนจัดซ้ือจัดจางใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคภายในวันท่ี 31 ตุลาคมของทุกป พรอมท้ังรายงาน
ใหทราบเปนประจําทุกไตรมาสภายใน 30 วันนับแตวันทําการสุดทายของไตรมาส 
 
32.ไมมีการอนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากผูมีอํานาจ 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดพิมพขอมูลรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจางจากระบบ e-GP โดยไมมีการอนุมัติใหซ้ือ/จาง
จากผูมีอํานาจ การบันทึกขอมูลในระบบ e-GP ตองมีการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กอนดําเนินการซ้ือ/จางทุกวิธี นอกจากการซ้ือ
ท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางตามขอ 28 ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายการเสนอหัวหนาสวนราชการตามระเบียบขอ 
27และขอ 29 เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลวใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือ
การจางนั้นตอไปได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การบันทึกขอมูลในระบบ e-GP ตองมีการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กอนดําเนินการซ้ือ/จางทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดิน
และหรือสิ่งกอสรางตามขอ 28 ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายการเสนอหัวหนาสวนราชการตามระเบียบขอ 27
และขอ 29 เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลวใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการ
จางนั้นตอไปได 
 
33.ผูควบคุมงานกอสรางท่ีไดรับการมอบหมายมิไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯพัสดุขอ73 (3) 
ขอตรวจพบ: 

ผูควบคุมงานกอสรางท่ีไดรับการมอบหมายมิไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯพัสดุขอ73 (3) 
 
 



๑๑ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ผูควบคุมงานกอสรางท่ีไดรับการมอบหมายมิไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 73 (3) 
กําหนด  กลาวคือมิไดจดบันทึกสภาพการมาปฏิบัติงานของผูรับจาง รวมท้ังเหตุการณแวดลอม การหยุดงาน 
และสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน เปนรายวัน  เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห 
 
34.รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการไมมีความเห็นชอบของหัวสวนราชการ 
ขอตรวจพบ: 

ในรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการไมมีความเห็นชอบของหัวสวนราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ดังนั้น ผูมีอํานาจอนุมัติควรใหความเห็นชอบผลการตรวจรับพัสดุ และอนุมัติการเบิกจายเงิน 
 
35.รายงานขอซ้ือขอจางแสดงรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอซ้ือขอจาง แสดงรายละเอียดไมครบถวน ขาดขอมูลหรือความสมบูรณของเอกสาร
ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ เชน ไมมีราคากลาง ไมไดกําหนดวันท่ีตองการพัสดุ เปนตน 
 
36.คาถายเอกสารและเขาเลมไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
ขอตรวจพบ: 

การดําเนินการจัดอบรมมีรายการคาถายเอกสารและเขาเลมจํานวน7,000 บาทและซ้ือแผนซีดีจํานวน
500 บาท รวมท้ังสิ้น 7,500 บาทโดยไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ในการจัดอบรมกรณีท่ีมีการซ้ือหรือจางตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ป2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกครั้งซ่ึงสิ่งท่ีไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯคือ การจัดอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพักเทานั้น ตามหนังสือท่ีกค (กวพ)0421.3/ว193 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2552 
 
37.ผูควบคุมงานกอสรางท่ีไดรับการมอบหมายมิไดปฏิบัติหนาท่ี 
ขอตรวจพบ: 

ผูควบคุมงานกอสรางท่ีไดรับการมอบหมายมิไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 73 (3) กําหนด  กลาวคือมิไดจดบันทึกสภาพการมาปฏิบัติงานของผูรับจาง 
รวมท้ังเหตุการณแวดลอม การหยุดงาน และสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน เปนรายวัน  เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  หนวยงานควรมีการกํากับติดตามใหผูควบคุมงานปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ 
กําหนดโดยเครงครัด เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจางสามารถนําผลการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานไป
ประกอบการพิจารณาตรวจรับงานตอไป 
 
 
 
 



๑๒ 
 
38.วงเงินท่ีค้ําประกันไมถึงรอยละ5 ของราคาพัสดุท่ีจัดหา 
ขอตรวจพบ: 

มีการนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารมาเปนหลักประกันสัญญา โดยมีวงเงินท่ีคํ้าประกันไมถึงรอยละ 5 
ของราคาพัสดุท่ีจัดหา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบฯ พัสดุขอ 142 กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ 141 
ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งนั้นแลวแตกรณีเวนแต
การจัดหาพัสดุท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษจะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกิน
รอยละสิบก็ได 

หนวยงานควรกําชับผูรับผิดชอบใหระมัดระวังในการตรวจสอบหลักประกันท่ีผูขาย/ผูรับจางนํามาคํ้า
ประกันสัญญา เพ่ือปองกัน มิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 
39.จัดซ้ือจัดจางสวนใหญมาจากรานคาเดียว 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีหนวยงานมีรายการซอมแซมของหนวยงานหรือรายการซอมแซมของหนวยงานอ่ืนท่ีรองขอและ
การซ้ือวัสดุสํานักงานของหนวยงานการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสวนใหญมาจากรานคาเดียวซ่ึงเปนรานคาท่ีเคย
ซ้ือกันมาเดิม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เห็นควรใหมีการเสนอราคาจากหลายๆรานเพ่ือเปนการแขงขันราคาใหมากรายยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ 
 
40.จัดสงวารสารไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอตรวจพบ: 

การจัดสงวารสารไปยังหนวยงานอ่ืนเพ่ือเผยแพร โดยใชบริการของบริษัทพัสดุภัณฑไทย จํากัด  
หนวยงานดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ โดยขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางและมีการตรวจรับพัสดุ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

การจัดสงวารสารดังกลาวถือเปนคาสาธารณูปโภคตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ซ่ึงไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ สามารถนําบิลของบริษัทฯ มาขออนุมัติเบิกจายเงินได เสมือนการเบิก
จายเงินคาไปรษณียปกติ 
 
41.จัดซ้ือแสตมปงบวิจัยไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอตรวจพบ: 

จัดซ้ือแสตมปเพ่ือการสงแบบสอบถามในการวิจัย หนวยงานมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

มีการจัดซ้ือแสตมปโดยใชงบวิจัยซ่ึงเปนรายจายท่ีอยูภายใตงบรายจายอ่ืน และดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุฯ  ซ่ึงไมเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  คาแสตมป ถือเปนคา
สาธารณูปโภค  ดังนั้น หากจําเปนตองใชแสตมปเพ่ืองานวิจัย  หนวยงานตองขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ



๑๓ 
 
จากงบวิจัยเปนงบดําเนินงาน เชนเดียวกับกรณีนํางบวิจัยไปซ้ือทรัพยสิน ซ่ึงตองขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณกอนเชนกัน  และเม่ือไดรับอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงแลว จึงจะสามารถเบิกจายในลักษณะคา
สาธารณูปโภคไดโดยไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
 
42.ใบส่ังซ้ือส่ังจางมิไดระบุขอมูลรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญใหครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีมีการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง  มิไดระบุขอมูลรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญใหครบถวน บันทึกเพียง
รายการพัสดุและปริมาณเทานั้น สวนจํานวนเงิน และการสงมอบ ไมมีการบันทึก รวมท้ังไมมีลายมือชื่อผูขาย
หรือผูรับใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง วัน เดือน ป ท่ีรับใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 
 
43.กรณีท่ีเปนใบส่ังซ้ือมีการกําหนดคาปรับไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีเปนใบสั่งซ้ือ มีการกําหนดคาปรับไมถูกตอง  ซ่ึงรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ในใบสั่งซ้ือสั่งจางถือวา
เปนสาระสําคัญ จะตองระบุใหชัดเจน ครบถวน สมบูรณ  มิฉะนั้น จะไมสามารถทราบไดเลยวาผูขาย/ผูรับจาง 
สงมอบพัสดุตรงตามกําหนดเวลาหรือไม หรือตองคิดคาปรับเทาไร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรกําชับผูรบผิดชอบใหบันทึกขอมูลรายละเอียดในใบสั่งซ้ือสั่งจางใหถูกตอง ครบถวน และ
สมบูรณ  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดปญหาขอโตแยงและราชการเสียผลประโยชน 
 
44.ไมไดระบุวงเงินงบประมาณท่ีขออนุมัติจัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงและจัดซ้ือหนังสือพิมพ 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและจัดซ้ือหนังสือพิมพ มีการจัดทํารายงานขอซ้ือเสนอผูมีอํานาจใหความ
เห็นชอบอนุมัติ ซ่ึงขออนุมัติครั้งเดียวถือใชตลอดท้ังป โดยระบุตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557  
แตไมไดระบุวงเงินงบประมาณท่ีขออนุมัติ ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบฯ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบฯ พัสดุขอ 27(4) กําหนด  การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางทุกครั้งจะตองระบุวงเงินท่ีจะซ้ือ/จาง 
ตามระเบียบฯ กําหนด และเม่ือการจัดซ้ือดังกลาวมีวงเงินสะสมครบหรือใกลครบตามจํานวนท่ีขออนุมัติไว  
สามารถจัดทํารายงานขอซ้ือฉบับใหมเพ่ิมเติมได  สําหรับวงเงินท่ีจะขออนุมัติอาจพิจารณาจากรายจายของป
กอน ๆ เปนเกณฑก็ได 
 
45.ประกาศสอบราคาไมเผยแพรบนเว็บไซด 
ขอตรวจพบ: 

การสอบราคาปงบประมาณ 2557 ซ่ึงเปนงบลงทุน 8 รายการ จัดซ้ือพัสดุ 5 รายการและรายการจาง
ปรับปรุง 3 รายการมีการเผยแพรในเว็บไซดกรมบัญชีกลางแตมิไดเผยแพรในเว็บไซดของหนวยงาน 
 
46.ไมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ขอตรวจพบ: 

การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ไมไดรายงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155 



๑๔ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155  ซ่ึงผูท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบพัสดุประจําป จะตองตรวจสอบพัสดุในวันทําการวันแรกของเดือนตุลาคม โดย
ตรวจสอบวามีการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมหรือไม หรือมีพัสดุ
ใดชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือมีพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการ  โดยใหเสนอรายงานผล
การตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
47.ผูอํานวยการแตงตั้งตัวเองเปนประธานกรรมการเปดซองสอบราคา 
ขอตรวจพบ: 

ผูอํานวยการแตงตั้งตัวเองเปนประธานกรรมการเปดซองสอบราคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง และ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ในกรณีนี้หนวยงานตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบเปนสําคัญ ท้ังนี้ผูอํานวยการฯ ไดรับ
มอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการใหปฏิบัติราชการแทนดานพัสดุ มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการ และ
พิจารณาสั่งการในการจัดซ้ือจัดจาง จึงไมเหมาะสมหากผูอํานวยการฯ ทําหนาท่ีเสมือนผูปฏิบัติ โดยขาดผูมี
อํานาจเหนือกวาสอบทาน 
 
48.สัญญาผูควบคุมงานมิไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯ 
ขอตรวจพบ: 

กรณีงานจางท่ีเปนงานกอสรางซ่ึงมีการแตงตั้งผูควบคุมงาน  แตบางสัญญาผูควบคุมงานมิไดปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 73 (3) กําหนด กลาวคือมิไดจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู
รับจาง รวมท้ังเหตุการณแวดลอม การหยุดงาน และสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน เปนรายวัน เพ่ือรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 73 (3) กําหนด กลาวคือมิไดจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
รวมท้ังเหตุการณแวดลอม การหยุดงาน และสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน เปนรายวัน เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห 

หนวยงานควรมีการติดตามกํากับใหผูควบคุมงานปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ กําหนดโดยเครงครัด  
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจางสามารถนําผลการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานไปประกอบการตรวจรับงาน
ตอไป 
 
49.ไมรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปใหสตง. 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบฯ พัสดุขอ 155 กําหนด  หนวยงานควรกําชับผูรับผิดชอบใหปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ  
ซ่ึงกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 
กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยใหเริ่มตรวจสอบพัสดุในวัน
เปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยูตรงตามบัญชีหรือ



๑๕ 
 
ทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานอีก
ตอไป  ท้ังนี้ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  รวมท้ังใหจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 1 ชุด และหนวยงานตนสังกัดอีก 1 ชุด 
 
50.รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปลาชา 
ขอตรวจพบ: 

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปลาชากวาท่ีระเบียบกําหนดภายใน 30 วันทําการนับแตวันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

การบริหารสินทรัพย 
 
*1.ไมมีทะเบียนคุมวัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมวัสดุเนื่องจากไมไดสต็อกวัสดุ การซ้ือวัสดุซ้ือตามความตองการของหนวยเบิก  
เม่ือตรวจรับวัสดุก็จะจายใหผูขอเบิกท้ังจํานวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯพัสดุ ขอ 151-154 กําหนดวา  พัสดุไมวาจะไดมาโดยวิธีใดหนวยงานจะตองลงทะเบียน
หรือลงบัญชีควบคุมไว โดยแยกเปนชนิด และใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนประกอบรายการไวดวย  
สวนการเบิกจายพัสดุ ตองมีใบเบิก และใหผูจายพัสดุตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก พรอมท้ังลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

*2.ไมไดลงทะเบียนควบคุมรายการครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดลงทะเบียนควบคุมรายการครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ  วัสดุประเภทคงทนถาวร มีอายุการ ใชงานนาน
เกิน 1 ป และมีมูลคาไมถึง 5 พันบาท แตถือวาเปนคาใชจายประเภทครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ซ่ึงตองลงทะเบียน
ควบคุมไวเพ่ือมิใหสูญหายไป   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรมีการลงทะเบียนควบคุมทรัพยสินดังกลาวไว   แต ไมตองคิดคา เสื่อมราคาตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 เรื่องการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 
 
*3.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือท่ี กค0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคาทรัพยสิน  ซ่ึง
ทรัพยสินท่ีมีลักษณะคงทน มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และมีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป จะตองบันทึก
รายละเอียดของครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสินและตองคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค0528.2/ว33545 ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 

 
 
 
 



๑๗ 
 
4.บันทึกรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

รายการทรัพยสินท่ีปรากฏตามทะเบียนคุม มีเพียงชื่อของทรัพยสินเทานั้น แตมิไดระบุ วัน เดือน ปท่ี
ไดมาของทรัพยสิน ยี่หอ หรือแมแตจํานวนเงินตอหนวย  ซ่ึงทําใหไมสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายการ
ทรัพยสินท่ีอยูในระบบ GFMIS ได   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ผูรับผิดชอบควรสํารวจ ตรวจสอบรายการทรัพยสินท่ีมีอยูจริงเปรียบเทียบกับรายการทรัพยสินท่ีอยูใน
ระบบ GFMIS และทรัพยสินตามทะเบียนคุม  หากพบวาทรัพยสินมีอยูจริงแตไมไดบันทึกในทะเบียนคุม ก็ให
บันทึกทะเบียนคุมใหครบถวน ถูกตอง ตรงกัน  แตหากทรัพยสินรายการใดมีอยูจริง และไดบันทึกในทะเบียน
คุมแลว แตไมปรากฏในระบบ GFMIS ใหแจงกองคลังดําเนินการตามหนังสือท่ี กค0423.3/ว212 ลงวันท่ี 
18 มิถุนายน 2555  เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพยในระบบ GFMIS 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี กค0423.3/ว212 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 
 
5.ทะเบียนคุมวัสดุไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมวัสดุไมเปนปจจุบัน เนื่องจากซ้ือตามความตองการของผูใช เม่ือไดรับวัสดุท่ีจัดซ้ือก็จะจาย
ใหกับเจาหนาท่ีผูแจงความประสงคท้ังจํานวน ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 151 และ 152 กําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ ขอ 151 และ 152 กําหนด พัสดุไมวาจะไดมาโดยวิธีใดหนวยงานจะตองลงทะเบียน
หรือลงบัญชีควบคุมไว โดยแยกเปนชนิด และใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนประกอบรายการไวดวย  
สวนการเบิกจายพัสดุ ตองจัดใหมีใบเบิกโดยใหผูประสงคจะใชพัสดุเปนผูเบิกพัสดุนั้น ๆ  และใหผูจายพัสดุ
ตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก พรอมท้ังลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปน
หลักฐาน ตามระเบียบฯ ขอ 153 และ 154 กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  
 
6.ทะเบียนคุมครุภัณฑไมครบถวนเปนปจจุบันและมิไดตีราคาทรัพยสินเพ่ือคิดคาเส่ือมประจําป 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ แตสวนใหญมิไดบันทึกประเภทของเงิน และวิธีการไดมา ซ่ึงสงผล
กระทบตอการคํานวณตีราคาทรัพยสิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค0528.2/ว.91 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2543 ระบุใหสวน
ราชการจัดทําการสํารวจ และจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินถาวร โดยใหมีขอมูลครบถวนทุกรายการ โดยเฉพาะ
ขอมูลเก่ียวกับราคาและวันท่ีไดรับทรัพยสิน เพ่ือประโยชนในการตีราคาทรัพยสิน และครุภัณฑรายการใดท่ีไม
สามารถคนหรือระบุราคาซ้ือหรือไดมา ก็ใหบันทึกควบคุมตัวทรัพยสินไวในทะเบียนใหครบถวน  ประกอบกับ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคา
ทรัพยสิน กรณีการตีราคาประเภทครุภัณฑและอุปกรณ ถาครุภัณฑ อุปกรณท่ีซ้ือหรือไดมากอนป 2540 ไม
ตองตีราคาทรัพยสิน แตตองบันทึกควบคุมในทะเบียนทรัพยสินตามแบบท่ีกําหนดทุกรายการ และครุภัณฑ 



๑๘ 
 
อุปกรณใดท่ีไมสามารถตีราคาได ใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาตามมูลคายุติธรรมและ
บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพยสิน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค0528.2/ว.91 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2543 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี16 พฤศจิกายน 2544 

 
7.จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑไมเช่ือมโยงกับรหัสครุภัณฑในระบบGFMIS 
ขอตรวจพบ: 

การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและการบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑ ควรเชื่อมโยงกับรหัสครุภัณฑใน
ระบบ GFMIS ดวย เพ่ือใหการควบคุมทรัพยสินมีรายการถูกตองตรงกันกับทรัพยสินท่ีอยูในระบบฯและระบุคา
เสื่อมประจําป เพ่ือการตรวจสอบและควบคุมทรัพยสินของทางราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรกําชับใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
 
8.การนําเครื่องปรับอากาศไปติดไวในพ้ืนท่ีลานอเนกประสงคและไมมีการใชงาน 
ขอตรวจพบ: 

การนําเครื่องปรับอากาศไปติดไวในพ้ืนท่ีลานอเนกประสงค และไมมีการใชงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 (2) การ
เก็บรักษาครุภัณฑตองเปนระเบียบเรียบรอย และการเก็บดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยู
เสมอ และทําใหทราบวาพัสดุใดหากใชตอไปจะทําใหเกิดความสูญเสีย คาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา 
หนวยงานควรนําเครื่องปรับอากาศไปติดไวในสถานท่ีท่ีมีการใชประโยชนแกสวนราชการ และสะดวกในการ
ดูแลบํารุงรักษาเพ่ือยืดอายุการใชงาน 
 
9.ไมไดใหรหัสประจําครุภัณฑ 
ขอตรวจพบ: 

ยังไมไดใหรหัสประจําครุภัณฑรวมท้ังครุภัณฑต่ํากวาเกณฑท่ีจัดซ้ือในปงบประมาณ 2557 และ 2558 
หลายรายการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ผูรับผิดชอบควรกําหนดรหัสประจําตัวครุภัณฑทุกรายการใหครบถวน เพ่ือควบคุมทรัพยสินท่ีมีอยู และ
ปองกันทรัพยสินของทางราชการสูญหาย 
 
10.คณะกรรมตรวจสอบพัสดุไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสินคงเหลือท่ีมีอยูท้ังหมดเปรียบเทียบ
กับทะเบียนคุม 
ขอตรวจพบ: 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบการรับจายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ประจําป ไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสินคงเหลือท่ีมีอยูท้ังหมด แลวเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมวา
ถูกตองตรงกันหรือไม  ปฏิบัติหนาท่ีเพียงสํารวจและรายงานเฉพาะทรัพยสินท่ีเสื่อมชํารุด ไมไดใชงานเทานั้น  
รวมท้ังไมไดจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 



๑๙ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ พัสดุขอ 155 กําหนด  ผูรับผิดชอบตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ  ซ่ึงกรรมการท่ี
ไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนปปจจุบัน  
และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยใหเริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรก
ของเดือนตุลาคม วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุ
ใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานอีกตอไป  ท้ังนี้ใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  
รวมท้ังใหจัดสงสําเนารายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแต
กรณี 1 ชุด และหนวยงานตนสังกัดอีก 1 ชุด 
 
11.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ แตใชขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบพัสดุประจําปของปกอน ๆ เปน
ทะเบียนคุม  รวมท้ังไมไดจัดทําทะเบียนการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การควบคุมทรัพยสินของทางราชการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค
0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคาทรัพยสิน โดยดานหลังของทะเบียนคุม
ทรัพยสินจะมีรายการซอมบํารุงรักษาดวย ซ่ึงถือวาเปนการควบคุมทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษาเพ่ือใช
ขอมูลในการบริหารสินทรัพยสําหรับการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน และการบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑควร
เชื่อมโยงกับรหัสครุภัณฑในระบบ GFMIS ดวย  เพ่ือควบคุมทรัพยสินในทะเบียนคุมตองตรงกันกับทรัพยสินท่ี
ปรากฏในระบบ GFMIS  เพ่ือใหขอมูลทางการเงินเชื่อถือได 
 
12.ไมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีพัสดุชํารุด 
ขอตรวจพบ: 

มีการตรวจสอบพัสดุประจําป และมีการรายงานผลการตรวจสอบ  แตยังไมไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ไมไดใชงาน เพ่ือดําเนินการจําหนายตาม
ระเบียบพัสดุฯ  เห็นควรรีบดําเนินการใหแลวเสร็จตามระเบียบฯพัสดุ ขอ 157 – 160 
 
13.คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการท่ีไดรับความเสียหาย 
ขอตรวจพบ: 

เบิกจายคาซ้ือกระจกขางรถตูจํานวน 3,745 บาท เนื่องจากกระจกแตกสาเหตุเกิดจากการเดินทางไป
ราชการและซ้ือจอคอมพิวเตอรเนื่องจากจอเดิมแตกไมสามารถใชงานไดตามปกติจํานวน4,990 บาทรายการ
คาซอมแซมทรัพยสินของสวนราชการท่ีไดรับความเสียหายซ่ึงมิไดเกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหาย
จากการใชงานปกติเม่ือสวนราชการจายคาใชจายดังกลาวแลว ใหดําเนินการหาผูรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย 
และระเบียบวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีตามหนังสือท่ี กค0406.4/ว96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 
2553 
 
 
 



๒๐ 
 
14.การคํานวณคาเส่ือมราคาทรัพยสิน 
ขอตรวจพบ: 

การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุเรียบรอยเปนปจจุบัน มีการจัดทําใบเบิกวัสดุครบถวน ไดสุมตรวจสอบความมี
อยูจริงของวัสดุ จํานวน 10 รายการ ปรากฏวามียอดคงเหลือถูกตองตรงกับทะเบียนคุม  สวนการจัดทํา
ทะเบียนคุมครุภัณฑ ปรากฏวาไมไดจัดทําตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ท่ี กค0528.2/ว 33545 ลง
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคาทรัพยสิน ซ่ึงจะตองมีการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินแตละ
รายการตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง  ซ่ึงควรควบคุมกํากับผูรับผิดชอบใหบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑใหเปนไป
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบมูลคาคงเหลือของทรัพยสินแตละรายการได
อยางถูกตอง ตรงตามขอเท็จจริง 
 
15.ครุภัณฑท่ีไดจากโครงการวิจัยตองโอนเขาทะเบียนคุมทรัพยสินของหนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบรายจายอ่ืนเปนงบลงทุนภายใตโครงการวิจัยท่ีตองจัดซ้ือครุภัณฑ 
รายการครุภัณฑท้ังหมดเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัยแลวตองโอนรายการครุภัณฑท้ังหมดเขาทะเบียนคุม
ทรัพยสินสวนกลางของสวนราชการ ไมใชทรัพยสินของโครงการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 
16.ไมไดจัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษา 
ขอตรวจพบ: 

การจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (หนังสือ ดวนท่ีสุด       ท่ี กค
0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคาทรัพยสิน) แตไมไดจัดทําทะเบียน
ประวัติการซอมบํารุงรักษาท่ีดานหลังของทะเบียนคุม หนวยงานควรจัดทําและบันทึกรายการซอมแซมครุภัณฑ   
แตละรายการไวดวย เพ่ือเปนการควบคุมประวัติการซอมบํารุงรักษาใหสามารถตรวจสอบรายการทรัพยสินท่ี
นําไปซอมแซมวาคุมกับคาใชจายหรือไม หากตองซอม และสามารถใชเปนขอมูลประกอบการบริหาร
งบประมาณ เชน เหตุผลการขอจัดซ้ือครุภัณฑทดแทน 
 
17.ไมไดทําใบยืมไวเปนหลักฐาน 
ขอตรวจพบ: 

การยืมทรัพยสินของทางราชการ มีการใหเจาหนาท่ีท่ียายไปประจํา สบส.อ่ืนโดยนําครุภัณฑของ
หนวยงานไปใช โดยไมไดทําใบยืมไวเปนหลักฐาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ขอ 147 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลาย
ลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน  
 
18.ทรัพยสินไมตรงกับระบบGFMIS 
ขอตรวจพบ: 

มีทรัพยสินหลายรายการท่ีมีรายการปรากฏอยูในทะเบียนคุม แตไมมีรายการปรากฏในรายงานทรัพยสิน
ท่ีอยูในระบบ GFMIS หนวยงานควรใหผูรับผิดชอบสํารวจ ตรวจสอบรายการทรัพยสินท่ีมีอยูจริงเปรียบเทียบ
กับรายการทรัพยสินตามทะเบียนคุมและรายการทรัพยสินท่ีอยูในระบบ GFMIS หากพบวาทรัพยสินมีอยูจริง
แตไมไดบันทึกในทะเบียนคุม ก็ใหบันทึกทะเบียนคุมใหครบถวน ถูกตอง ตรงกัน แตหากทรัพยสินรายการใดไม



๒๑ 
 
ปรากฏในระบบ GFMIS ควรแจงกองคลังใหดําเนินการตามหนังสือท่ี กค0423.3/ว212 ลงวันท่ี 18มิถุนายน
2555 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพยในระบบ GFMIS เห็นควรรีบเรงดําเนินการ
เพ่ือปรับปรุงรายการทรัพยสินท่ีมีอยูในการควบคุมกํากับใหถูกตอง รวมท้ังการควบคุมดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหอยูในสภาพพรอมใชเสมอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

การเงินและบัญชี 
 
*1.การลงบัญชีแยกประเภทไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

การลงบัญชีแยกประเภทบางรายการไมถูกตอง เชน จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ลงบัญชีแยกประเภท
เปนคาจางเหมา หรือซ้ือกระติกน้ํารอนลงบัญชีแยกประเภทเปนคาวัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 เรื่องการบันทึกบัญชี
วัสดุหรือครุภัณฑ ระบุวาหลักเกณฑการบันทึกวัสดุหรือครุภัณฑหนวยงานตองปฏิบัติตามหลักการและนโยบาย
สําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

เนื่องจากสวนราชการเปนระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจําเปนตองมีระบบขอมูลทางการเงินท่ี
สมบูรณเพียงพอถูกตองเชื่อถือไดตอการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ 

(1)บริหารจัดการทางการเงินและการวิเคราะหตนทุนคาใชจายเพ่ือเปนเกณฑในการขอจัดสรร
งบประมาณ รวมท้ังเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพยสิน และการ
ตรวจสอบกํากับดูแลองคกรของผูบริหาร  

(2) ท้ังนี้การลงบัญชีแยกประเภทผิดหมวดหมู/ประเภทจะสงผลตองบการเงินในภาพรวม  
(3) การซ้ือทรัพยสินซ่ึงราคาไมถึง 5,000 บาท แตมีลักษณะคงทนถาวร ตองลงบัญชีเปนคาใชจายชื่อ

บัญชีคาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ และบัญชีควบคุมในทะเบียนทรัพยสิน โดยไมตองคิดคาเสื่อมราคาตอนสิ้น
ปงบประมาณ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 
 
*2.ไมเปดบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีกรมบัญชีการกําหนด 
ขอตรวจพบ 

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ หนวยงานไมไดเปดบัญชีประเภทกระแสรายวันควบคูกับ
ประเภทออมทรัพย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 47 ระบุ
การจายเงินใหจายเปนเช็ค ยกเวนจายจากเงินทดรองราชการ ซ่ึงเก็บรักษาไวเปนเงินสด หรือจายใหขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ ผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือจายวงเงินต่ํากวาหาพันจายเปนเงินสดไดจึงเห็นควร
เปดบัญชีกระแสรายวันเพ่ิมสําหรับกรณีท่ีมีการจายเพ่ือธนาคารจะไดโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยเขากระแส
รายวันตามจํานวนเงินท่ีจายในเช็ค 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
*3.ไมรายงานการใชใบเสร็จ 
ขอตรวจพบ 

ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 
 



๒๓ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ69 กําหนดวา เม่ือสิ้นปงบประมาณใหหัวหนา
หนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปรายงานใหกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการทราบวามีใบเสร็จในความ
รับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ใชใบเสร็จไปแลวเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกิน 31 ตุลาคม 
ของปถัดไป 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
*4.ไมมีการตรวจสอบขอเบิกเงินคงคลังประจําเดือนกอนเสนอ 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานไมไดพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลังประจําเดือนเพ่ือเปรียบเทียบกับหลักฐานขอเบิกกอน
เสนอผูอํานวยการลงลายมือชื่ออนุมัติสงใหคลังจังหวัด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือท่ี กค 0409.3/ว 192 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556  ซ่ึงกรมบัญชีกลางไดแจงให
หนวยงานมีการตรวจสอบขอมูลการขอเบิกเงินจากคลัง ของหนวยงานในแตละเดือนกับสํานักงานคลังจังหวัด 
โดยเรียกรายงานผาน Web online ท้ังนี้ใหพิมพรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง แลวตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกตองของขอมูลตาง ๆ เปนประจําทุกเดือนภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  สําหรับวิธีการเรียกรายงาน
สรุปการเบิกจายเงินของหนวยงานผาน Web online ใหปฏิบัติตามหนังสือท่ี กค 0409.3/ว261 ลงวันท่ี 
24 กันยายน 2557 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือท่ี กค 0409.3/ว 192 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 
 
*5.จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือท่ีแสดงในงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไมตรงกับใบยืนยันยอดของธนาคาร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เจาหนาท่ีตองเพ่ิมความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบในการจัดทํายอดพิสูจนยอดเงินฝาก
ธนาคาร 
 
*6.ไมนําดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
ขอตรวจพบ 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ และ เงินทดรองราชการ มียอดคงเหลือท่ียังไมไดนําสง
เปนรายไดแผนดิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ป พ.ศ. 2551 ขอ 97 
(2) กําหนดใหสงอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งแตถาวันใดมีเงินเกินหนึ่งหม่ืนบาท ใหนําสงอยางชาไมเกินสามวัน
ทําการถัดไป 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 



๒๔ 
 
 
*7.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
ขอตรวจพบ 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551  ขอ 66 ให
สวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพ่ือใหทราบ และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด ได
จายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ใหหนวยงานใด หรือเจาหนาท่ีผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเม่ือวัน 
เดือน ปใด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 

*8.ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับ-จาย 
ขอตรวจพบ 

ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับ-จาย เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานการรับการจายเปรียบเทียบกับ
หลักฐานในการบันทึกรายการในระบบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ขอ 38 และขอ 78 โดย
ขอ 38 ระบุวา การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบ และตองตรวจสอบการจายเงิน
กับหลักฐานการจายเงินทุกสิ้นวัน สวนขอ 78 ระบุวา ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลาย
ลักษณอักษร จากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและ
รายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่งแลว ให
ผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จฉบับสุดทายและ
ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
*9.คณะกรรมการตรวจรับ – จาย เงินประจําวันไมปฏิบัตหินาท่ีตามคําส่ัง 
ขอตรวจพบ 

การตรวจสอบการรับเงินประจําวันเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจสอบไมปฏิบัติตามหนาท่ีและ
ไมมีการลงลายมือชื่อในการตรวจสอบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 78 ระบุ
ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร จากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวน
เงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตอง ครบถวน หรือไม เม่ือได
ตรวจสอบความถูกตองแลวใหแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 



๒๕ 
 
 
10.เงินประกันสัญญาคางในบัญชีฝากคลัง  
ขอตรวจพบ 

เงินประกันสัญญาครบกําหนดแลวแตยังไมไดจายคืนใหกับคูสัญญา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรคืนเงินคํ้าประกันสัญญาตามกําหนด 
 
11.ใชงาน GFMIS Token key 
ขอตรวจพบ 

คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูลงทะเบียนใช GFMIS TOKENKEY ยังไมชัดเจน โดยไมไดมีการกําหนดแนว
ทางการเขาใชงานในระบบ เชน ผูควบคุมบัตรกําหนดสิทธิการใช (Smart Card) บัตรผูปฏิบัติงาน บัตรอนุมัติผู
มีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เปนตน 

มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูลงทะเบียนใช GFMIS TOKENKEY ยังไมชัดเจนโดยไมไดมีการกําหนดแนว
ทางการเขาใชงานในระบบ เชน ผูควบคุมบัตรกําหนดสิทธิการใช (SMART Card) บัตรผูปฏิบัติงาน   บัตร
อนุมัติผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เปนตน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรจัดทําคําสั่งมอบหมายกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เปนลาย
ลักษณอักษร โดยกําหนดหนาท่ีผูวางเบิกกับผูอนุมัติออกจากกัน พรอมท้ังกําหนดแนวทางในการเขาใชงานใน
ระบบ รวมท้ังตองเปลี่ยนรหัสผานทุก ๆ 3 เดือน ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2554 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 
 

12.ไมไดลงวันท่ีรับเช็ค 
ขอตรวจพบ 

กรณีท่ีเจาหนาท่ีรับเช็คและเซ็นชื่อสลักหลังเช็คแตไมไดลงวันท่ีรับเช็ค 
 
13.การลงนามส่ังจายเช็ค 
ขอตรวจพบ 
การลงนามสั่งจายเช็คของธนาคาร ระบุเง่ือนไขการสั่งจายเช็คโดยมีเง่ือนไขลงนาม 2 ใน 4 ทาน 
 
14.ไมจัดทํารายงานเงินนอกงบประมาณเปนประจําทุกเดือน 
ขอตรวจพบ 

การจัดทํารายงานเงินนอกงบประมาณ มีการจัดทํารายงานปละครั้งตอนสิ้นปงบประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรผูรับผิดชอบควรจัดทํารายงานเงินนอกงบประมาณเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเปรียบเทียบและ
สอบยันความถูกตอง ของรายการเงินนอกงบประมาณ เปรียบเทียบกับยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือใหถูกตอง
ตรงกันเสนอผูบริหาร เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการบริหารงาน 
 



๒๖ 
 
15.ไมไดมีการพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลังประจําเดือน 
ขอตรวจพบ 

ไมไดมีการพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลังประจําเดือน 
หนวยงานไมไดมีการพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลังประจําเดือน เพ่ือเปรียบเทียบกับหลักฐานขอ

เบิกกอนเสนอผูอํานวยการลงลายมือชื่ออนุมัติ เพ่ือสงใหคลังจังหวัดตามหนังสือท่ี กค 0409.3/ว192 ลงวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2556 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือท่ี กค 0409.3/ว192 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงกรมบัญชีกลางไดแจงให
หนวยงานมีการตรวจสอบขอมูลการขอเบิกเงินจากคลังแตละเดือนสงใหสํานักงานคลังจังหวัด 

หนวยงานตองพิมพรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินคงคลังจากระบบ gfmis เพ่ือตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับหลักฐานขอเบิกใหถูกตองตรงกัน เปนประจําทุกเดือนท่ีมีการทํารายการในระบบ และใหผูอํานวยการลง
ลายมือชื่ออนุมัติแลวแจงคลังจังหวัดทราบภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป สําหรับวิธีการเรียกรายงานสรุปการ
เบิกจายเงินของหนวยงานผาน Web online ใหปฏิบัติตามหนังสือท่ี กค 0409.3/ว261 ลงวันท่ี 24 
กันยายน 2557  
 
16.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ โดยแยกแตละโครงการท่ีรวมอยูในบัญชีเดียวกัน 
 
17.การใชใบเสร็จรับเงินไมเรียงตามลําดับเลขท่ีจากนอยไปหามาก 
ขอตรวจพบ 

การใชใบเสร็จรับเงินไมเรียงตามลําดับเลขท่ีจากนอยไปหามาก 
 
18.มีการรับเงินไมไดนําฝากธนาคารและไมไดบันทึกบัญชี 
ขอตรวจพบ 

รับเงินรายไดคาบริการท่ีพักและคาหองประชุม ไดนําฝากธนาคารแตไมไดนําบันทึกบัญชี 
 
19.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ โดยแยกแตละโครงการท่ีรวมอยูในเลขท่ีบัญชีเดียวกัน ทําให
ไมสามารถตรวจสอบรับจายและยอดคงเหลือแตละโครงการได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ดําเนินการโดยรวบรวมหลักฐานใบสําคัญท่ีเบิกจายแลว แตละโครงการกระทบยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
สวนเงินท่ีเปนดอกเบี้ยคางอยูใหนําสงรายไดแผนดิน  
 
 
 
 
 



๒๗ 
 
20.ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับ-จายเงิน 
ขอตรวจพบ 

ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับ-จายเงิน เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานการรับจายเปรียบเทียบกับ
หลักฐานในการบันทึกรายการในระบบ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 38 และขอ 78 ซ่ึงถือวาเปนระบบการควบคุมภายในท่ีระเบียบกําหนด 
 
21.ออกใบเสร็จรับเงินกรอกขอมูลไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

ออกใบเสร็จรับเงินกรอกขอมูลไมครบถวน เชน วันท่ี เดือน ปท่ีรับเงิน รายการรับเงิน จํานวนเงินตัวเลข
ตัวอักษร  และออกใบเสร็จรับเงินไมเรียงตามวันท่ีท่ีเกิดรายการ  ควรออกใบเสร็จรับเงินเรียงตามวันท่ีท่ีเกิด
รายการ และกรอกขอมูลใหครบถวนตามแบบท่ีกําหนด เพราะใบเสร็จรับเงินถือเปนหลักสําคัญเก่ียวกับการเงิน 
 
22.ไมมีรายการรับจายเงิน 
ขอตรวจพบ 

มีการรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเฉพาะวันสิ้นเดือนเทานั้น  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 
88 ใหจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือเปนประจําทุกวัน แตถาวันใดไมมีรายการรับจายเงิน จะไมจัดทํารายงาน
เงินคงเหลือประจําวันก็ได แตตองหมายเหตุไวในรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายของวันถัดไป
ดวย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
23.ทุกส้ินเดือนหนวยงานไมไดมีการจัดทํางบพิสูจนเงินฝากธนาคาร 
ขอตรวจพบ 

ทุกสิ้นเดือนหนวยงานไมไดมีการจัดทํางบพิสูจนเงินฝากธนาคาร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เพ่ือเทียบยอดเงินระหวางบัญชีกับธนาคารวามียอดถูกตองตรงกันหรือไม ถามียอดแตกตางจะไดทําการ
คนหาใหถูกตองตรงกัน และหากพบขอผิดพลาดจะไดทําการปรับปรุงแกไขไดทันเวลา 
 
24.ไมไดรายงานการใชใบเสร็จใหกรมทราบตามระเบียบกําหนด 
ขอตรวจพบ 

การรับเงินทุกประเภทมีการออกใบเสร็จถูกตอง มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ แต
ไมไดรายงานการใชใบเสร็จใหกรมทราบตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯป2551ขอ 69 ระบุ เม่ือสิ้นปงบประมาณใหหัวหนาหนวยงาน 
ซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปรายงานใหกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการทราบวามีใบเสร็จในความรับผิดชอบเลมใด 
เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ใชใบเสร็จไปแลวเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ( และควรระบุวาดวยวาขอใชใบเสร็จรับเงิน
ตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป ) อยางชาไมเกิน 31 ตุลาคม ของปถัดไป 



๒๘ 
 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
25.รายงานเงินสดคงเหลือประจําวันไมไดจัดทําเปนประจําทุกวัน 
ขอตรวจพบ 

รายงานเงินสดคงเหลือประจําวันไมไดจัดทําเปนประจําทุกวัน และไมไดเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือ
ทราบ ตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ขอ 88 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ขอ 88 กําหนดไวถาวันใดไมมี
รายการรับเงิน จะไมทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวันถัดไป และเม่ือกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อแลวใหเจาหนาท่ี
การเงินเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือทราบ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
26.ไมมีลายเซ็นผูตรวจและสรุปยอดเงินรับประจําวันท่ีมีการรับเงิน 
ขอตรวจพบ 

ไมมีลายเซ็นผูตรวจและสรุปยอดเงินรับประจําวันท่ีมีการรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 78 ระบุ
ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร จากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวน
เงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม เม่ือได
ตรวจสอบความถูกตองแลวใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวใน
สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
27.ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองทุกส้ินวัน 
ขอตรวจพบ 

ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองภายหลัง
การรับหรือจายเงินทุกสิ้นวัน 
 
28.ไมมีการขออนุมัติแผนการใชเงินบํารุง 
ขอตรวจพบ 

ปงบประมาณ2558 มีการจายเงินบํารุงโดยไมไดมีการขออนุมัติแผนการใชเงินบํารุงจากอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2536 
 



๒๙ 
 
29.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการรับหลักฐานขอเบิก 
ขอตรวจพบ 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการรับหลักฐานขอเบิก โดยเฉพาะหลักฐานใบสําคัญท่ีสงเบิกจากสุราษฎรธานี
และหนวยงานสํานักงานเขตทุกรายการตองมีการควบคุมลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเพ่ือควบคุมหลักฐาน
การเบิกจายไมใหสูญหาย รวมท้ังควบคุมการวางหลักฐานขอเบิกกอนหลังท่ีรับหลักฐานใบสําคัญ 
 
30.เงินทดรองราชการมีดอกเบ้ียยังไมไดนําสงเปนรายไดแผนดิน 
ขอตรวจพบ 

เงินทดรองราชการมีดอกเบี้ยยังไมไดนําสงเปนรายไดแผนดินจํานวน 313.76 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการพ.ศ.2547 ขอ11 กําหนดวาดอกเบี้ยท่ีเกิด
จากการนําเงินทดรองราชการฝากธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการพ.ศ.2547 
 
31.การออกใบเสร็จรับเงินชดใชเงินยืมเปนเงินสดไมเรียงตามลําดับวันท่ีท่ีเกิดรายการ 
ขอตรวจพบ 

การออกใบเสร็จรับเงิน ชดใชเงินยืมเปนเงินสด ไมเรียงตามลําดับวันท่ีท่ีเกิดรายการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เพ่ือใหระบบควบคุมภายในมีความรัดกุม ควรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับคืนเงินสด ตามวันท่ีท่ี
เกิดรายการ 
 
32.การจัดทําบัญชี5ดานยังไมเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอตรวจพบ 

ณ วันเขาสอบทานและวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ไมมีเงินสดคงเหลือ ซ่ึงถูกตองตรงตามบัญชี แยก
ประเภทและรายงานในระบบ GFMIS เงินฝากธนาคาร มีจํานวน 4 บัญชี จากการสอบทานมียอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 ถูกตองตามบัญชี และใบยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร หนวยงานมีการจัดทํางบพิสูจน
เงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนเฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีเงินฝากคลังซ่ึงเปนเงิน
คํ้าประกันสัญญา จํานวน 253,760.00 บาท 
ไดสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการตาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ตั้งแตเดือน
ตุลาคม – มีนาคม 2559 ไดแก บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีพักสินทรัพยถาวร บัญชีพักท่ีมี
ยอดคงคาง และงบทดลอง รวมท้ังการสงงบทดลองใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาคเปนประจําทุก
เดือนภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ยังไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เชน ไมไดจัดทํางบ
พิสูจนเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 
33.ยอดแตละบัญชีแตกตางกัน 
ขอตรวจพบ 
เงินงบประมาณ ธนาคารประเภทกระแสรายวัน ตามบัญชีมียอดคงเหลือ 1,045,790 บาท แตตามใบยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,094,972.30 บาท ซ่ึงแตกตางจากบัญชี จํานวน 49,182.30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

การบันทึกระบบ GFMIS 
 

*1. ลงSmartไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ 

รายงานสรุปการใชจายงบประมาณในระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับรายงานการเบิกจายเงินในระบบ 
Smart มียอดแตกตางกัน เนื่องจากหนวยงานบันทึกขอมูลในระบบ Smart ไมเปนปจจุบันและไมครบถวนเม่ือ
เปรียบเทียบกับระบบ GFMIS มียอดไมตรงกัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบควร เปรียบเทียบยอดระบบGFMISกับระบบSmart เพ่ือหาผลตาง  
 
*2.ไมมีการบันทึกรายการจายเงินในระบบGFMIS 
ขอตรวจพบ 

มีการจายเงินใหเจาหนี้แลวแตเจาหนาท่ีการเงินไมไดลงรายการจายเงินในระบบGFMIS ทําใหบัญชีแยก
ประเภทเงินฝากธนาคารมียอดคงคางในบัญชี และไมไดบันทึกรายการรับจายเงินบํารุงในระบบGFMIS 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 9 ใหหัวหนา
หนวยงานผูเบิกหรือผูท่ีหัวหนาหนวยงานผูเบิกมอบหมายเปนผูมีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช(GFMIS smart 
Card) รหัสผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) เพ่ือใชงานในระบบของหนวยงานผูเบิกท่ีมี
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมสําหรับใชในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายของ
ระบบ หรือผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงานและรหัสผานของหนวยงานผูเบิกท่ีไมมีเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว ซ่ึง
ปฏิบัติงานโดยใชชองทางอ่ืนท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ขอ 10 ใหผูมีสิทธิถือบัตรตามขอ 9 ดําเนินการขอเบิก
เงินจายคลัง การอนุมัติจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยการจายตรง การนําเงินสงคลัง การบันทึกและ
ปรับปรุงขอมูลและการเรียกรายงานในระบบ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง การเบิกจาย รับและ
นําสงเงินในระบบ GFMIS ผาน Web Online ขอ 2 กําหนดวา ใหหัวหนาสวนราชการจัดทําคําสั่งหรือการ
มอบหมายไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิใชรหัสผาน(User name) และรหัสผาน 
(Password) ในการทําหนาท่ีบันทึกขอมูลขอเบิกเงินจากคลัง อนุมัติการจายเงิน นําเงินสงคลัง และเรียก
รายงานในระบบ โดยใหกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ มาตรการในการควบคุมการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการ
เก็บรักษา GFMIS Token Key และรหัสผาน(Password) พรอมดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานทุกๆ 3 เดือน ขอ 
3 ระบุวา การมอบหมายตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาระบบ GFMIS เพ่ือทําหนาท่ีผูเบิก ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน
และผูนําเงินสงคลัง ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ.2551  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 

 
 
 
 



๓๒ 
 
*3.ใชงาน GFMIS Token key 
ขอตรวจพบ 

คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูลงทะเบียนใช GFMIS TOKENKEY ยังไมชัดเจน โดยไมไดมีการกําหนดแนว
ทางการเขาใชงานในระบบ เชน ผูควบคุมบัตรกําหนดสิทธิการใช (Smart Card)  บัตรผูปฏิบัติงาน บัตรอนุมัติ
ผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) และการเก็บรักษาบัตร เปนตน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรจัดทําคําสั่งมอบหมายกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เปนลายลักษณ
อักษร โดยแบงแยกหนาท่ีผูวางเบิกกับผูอนุมัติออกจากกัน พรอมท้ังกําหนดแนวทางในการเขาใชงานในระบบ 

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 11 ใหหัวหนา
หนวยงานผูเบิกจัดทําคําสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนดบุคคลท่ีจะไดรับมอบหมาย กําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการควบคุม การปฏิบัติของหนวยงานผูเบิก เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใน
การเขาใชงานในระบบสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้ง ขอ 12 การจัดทํา 
แกไข อนุมัติการใช และการดําเนินงานอ่ืนๆเก่ียวกับบัตรกําหนดสิทธิการใช รหัสผูใชงานและรหัสผาน ให
เปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 

 
4.แตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ยังไมครอบคลุมผูใชงาน 
ขอตรวจพบ 

มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ยังไมครอบคลุมผูใชงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรจัดทําคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแตละคนไวเปนลายลักษณอักษร 
รวมท้ังกําหนดสิทธิการถือรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) และควรกําหนดแนวทางการ
ควบคุม เก็บรักษา Token Key ท้ังนี้ เพ่ือปองกันไมใหมีผูมีสวนเก่ียวของไปใชงานในระบบ GFMIS เพ่ือให
เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี และปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง ท่ี กค 0406.3/ว87 
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง การเบิกจาย รับและนําสงเงินในระบบ GFMIS ผาน Web Online 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

เงินยืมและเงินทดรอง 
 
*1. ลูกหนี้เงินยืมครบกําหนดสัญญาแลวแตยังไมชําระเงินคืน 
ขอตรวจพบ 

สัญญายืมเงินถึงวันครบกําหนดคืนเงิน แตผูยืมยังไมไดนําหลักฐานใบสําคัญมาชดใชเงินยืม  
 ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 60 ใหผู
ยืมสงหลักฐานการจายเงินและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้  

(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือกรณี
เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติแลวแตกรณี 
ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน  

(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวนราชการ
ผูใหยืมภายในสิบหาวันนับจากวันท่ีกลับมาถึง  

(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวัน
นับจากวันไดรับเงิน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 
 
*2.สัญญายืมบางฉบับ ระบุรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

สัญญายืมบางฉบับ ระบุรายละเอียดไมครบถวนตามท่ีกําหนดไว เชน ไมระบุวันครบกําหนดคืนเงิน ไมได
ระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืม วันท่ียืมเงิน วันท่ีอนุมัติใหจายเงิน วันท่ีรับเงิน วันท่ีจายเงิน ซ่ึงเปนรายการท่ีเปน
สาระสําคัญในการคํานวณวันชดใชเงินยืม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เพ่ือใชควบคุมกํากับในการติดตามผูยืมใหชําระคืนเงินยืมตามกําหนดเวลาท่ีระเบียบกําหนด ระบุ
รายละเอียดในสัญญายืมใหครบถวน ถูกตอง เพ่ือควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 60 ซ่ึงเจาหนาท่ีการเงินมีหนาท่ีในการ
ติดตามทวงถาม หรือหากผูยืมมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถสงใชหนี้ตามกําหนดได ใหมีหนังสือชี้แจงเปน
ลายลักษณอักษร ระบุวาจะสงใชหนี้ภายในวันใด เม่ือถึงกําหนดยังไมสงใช ตองมีหนังสือเตือนไปอีกครั้ง และ
ระบุวาถาไมนําสงทางเจาหนาท่ีการเงินจะดําเนินการหักเงินตามระเบียบท่ีระบุในสัญญาเงินยืมตอไป หากกรณี
ท่ีผูยืมเงินไมใชเจาของโครงการผูรับผิดชอบโดยตรง เห็นควรมีหลักฐานการรับเงินโดยใหลงลายมือชื่อผูรับเงิน 
ระหวางผูยืมกับเจาของโครงการ และพยาน 2 คน เพ่ือเปนหลักฐานภายในหนวยงานดวย และถายืมสําหรับ
การดําเนินงานระยะยาว เห็นควรยืมเงินเปนชวงเวลาเฉพาะท่ีมีการดําเนินงาน 
 
*3. สงคืนเงินสดคงเหลือเกินกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ียืม 
ขอตรวจพบ 

มีการสงคืนเงินสดคงเหลือเกินกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ียืม ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมฯ
กําหนด 

 



๓๔ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงการยืมเงินควรประมาณการใหใกลเคียงกับคาใชจายจริงในการดําเนินการ ตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 59 เพ่ือใหเกิดการควบคุมภายในของ
หนวยงาน ซ่ึงหนวยงานควรกําหนดแนวทางในการยืมเงิน หากมีการคืนเงินยืมเกินกวารอยละ 20ของจํานวน
เงินท่ียืม จะตองชี้แจงเหตุผลประกอบการคืนเงินดวย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 59 
2. ตามหลักเกณฑของกรมสนับสนุนบริการ 
 

*4. ไมรายงานลูกหนี้คงเหลือ 
ขอตรวจพบ 

ไมไดรายงานลูกหนี้คงเหลือเงินทดรองราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

 ตามระเบียบหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 439 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 การการ
บริหารและควบคุมเงินทดรองราชการ ขอ 5 ระบุวาทุกๆสิ้นเดือนใหจัดทํารายงานสถานะเงินทดรองราชการ 
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ(ถามี) และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ สงใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปพรอมกับรายงานการเงินประจําเดือน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบหนงัสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 439 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 

5.ผูไดรับมอบหมายไมไดปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวเงินทดรองราชการ 
ขอตรวจพบ 

มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี เพ่ือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ แตผูไดรับมอบหมายไมได
ปฏิบัติหนาท่ี 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดไวทุกสิ้นวันทําการ
ภายหลังการรับหรือจายเงิน เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งตองตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทด
รองราชการและเงินคงเหลือใหถูกตองตรงกัน พรอมท้ังลงลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
พรอมกับนําเงินคงเหลือเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของสวนราชการ และระบุจํานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ชอง “หมายเหตุ” 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
 
6.ระบุวันครบกําหนดชําระในสัญญายืมเงินความคลาดเคล่ือนไมตรงตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ 

การระบวุันครบกําหนดชําระในสัญญายืมเงิน ยังมีความคลาดเคลื่อนไมตรงตามระเบียบ โดยเฉพาะการ
ยืมเงินท่ีไมใชการเดินทางไปราชการ เชน การเดินทางไปอบรม เปนตน 

 
 
 



๓๕ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 การเบิก
จายเงินยืม ขอ 60 ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป ภายในกําหนดเวลาดังนี้  

(1) กรณีเดินทางไปราชการประจําตางสํานักงาน หรือเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ หรือ
กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือธนาณัติแลวแต
กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน  

(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวนราชการ
ผูใหยืม ภายในสิบหาวันจากวันกลับมาวัน และ 

(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (1)และ(2) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม ภายในสามสิบวัน
นับจากวันไดรับเงิน 
 
7.ยืมเงินใชผิดระเบียบ 
ขอตรวจพบ 
มีการยืมเงินเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒธรรมประเพณีสงกรานตภายในองคกรในวันท่ี 
11 เมษายน 2559  ซ่ึงไมไดเปนภารกิจของหนวยงานไมสามารถเบิกจายได 
 
8.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
ขอตรวจพบ 
ไมไดจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี
ควรกําชับใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เพ่ือเปนการควบคุมการยืมเงิน และเรงรัดติดตามการ
ชําระเงินใหทันภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบ 
 
9.ไมมีประมาณการคาใชจายแนบสัญญาเงินยืม 
ขอตรวจพบ 

การยืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการ ไมมีประมาณการคาใชจายแนบสัญญาเงินยืม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เพ่ือใหการยืมเงินเปนไปตามความจําเปน ควรกําชับใหผูยืมเงินประมาณการคาใชจายตามความจําเปน
และเหมาะสม ประหยัด เพ่ือประโยชนของทางราชการ 
 
10.ไมมีการเสนอรายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
ขอตรวจพบ 

ไมมีการเสนอรายงานฐานะเงินทดรองราชการ พรอมรายละเอียดประกอบ เชน รายละเอียดลูกหนี้งบ
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย เสนอหัวหนาหนวยเบิกจายทราบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือท่ี กค 0423.3/ว 264 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  
 
 
 



๓๖ 
 
11.เอกสารและหลักฐานประกอบการยืมเงินไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

เอกสารและหลักฐานประกอบการยืมเงินไมครบถวนเชน สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดอบรม หรือ 
กําหนดการประชุม หรือการประมาณการรายละเอียดคาใชจายตางๆ ซ่ึงเปนการยืมเงินจํานวนเต็ม ทําใหไม
ทราบรายละเอียดการยืมเงิน 
 
12.ไมไดคืนใบรับใบสําคัญใหแกลูกหนี้ผูสงใชใบสําคัญ 
ขอตรวจพบ 

เจาหนาท่ีการเงิน เม่ือรับใบสําคัญชดใชเงินยืมจากผูยืมแลว มีการออกใบรับใบสําคัญแลวแนบไวกับ
สัญญายืมเงิน โดยไมไดคืนใบรับใบสําคัญใหแกลูกหนี้ผูสงใชใบสําคัญ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินฯ ป 2551  ขอ 61 ระบุวาเม่ือผูยืมสงหลักฐาน
การจายและ/หรือเงินเหลือจายท่ียืม(ถามี) ใหเจาหนาท่ีผูรับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมพรอมออก
ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญ ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
13.ไมไดออกใบรับใบสําคัญและ/หรือใบเสร็จรับเงินใหกับผูสงใบสําคัญ/ผูสงเงินคืน 
ขอตรวจพบ 

การรับใบสําคัญใชหนี้เงินยืมและ/หรือรับเงินสดคืน เจาหนาท่ีการเงินไมไดออกใบรับใบสําคัญและ/หรือ
ใบเสร็จรับเงินใหกับผูสงใบสําคัญ/ผูสงเงินคืนและเจาหนาท่ีผูสงคืนมิไดทวงถามใบรับใบสําคัญและ/หรือ
ใบเสร็จรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ในกรณีการสงใบสําคัญใชหนี้เงินยืม เจาหนาท่ีผูรับใบสําคัญจะตองออกใบรับสําคัญใหผูยืมทุกครั้งและ
ถามีเงินเหลือจายคืนเจาหนาท่ีการเงินตองออกใบเสร็จรับเงินใหผูสงใชเงินยืมทุกครั้ง ตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 61 ระบุ เม่ือผูยืมสงหลักฐานการจาย
และ/หรือเงินเหลือจายท่ียืม (ถามี) ใหเจาหนาท่ีผูรับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมท้ังออก
ใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน ซ่ึงแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับเงินยืมราชการควรกําหนดเปนแนวทางหรือนโยบายภายในของหนวยงานเก่ียวกับเรื่องเงินยืม
ราชการเพ่ือเปนการวางระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับเงินยืมราชการ 
 
14.รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจายไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

กรณีจัดอบรมใหอสม.โดยใหเจาหนาท่ีของสสจ.ดําเนินการแทนและใหเอกสารประกอบการเบิกจายยังไม
ถูกตอง เชน ใบสําคัญรับเงิน ชื่อหนวยงานเปนหนวยงานอ่ืน คือ สสจ.และชื่อผูจายเงินเปนเจาหนาท่ีสสจ. ซ่ึง
ไมใชเจาหนาท่ีของเขตท่ีเปนผูยืมเงิน และในการเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มไมไดแจงรายละเอียด
เก่ียวกับอัตราคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เชนระบุเพียงเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 
คนละ 100 บาท รวม 5,000 บาท 
 



๓๗ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ในการเบิกคาใชจายในการอบรมเอกสารประกอบการเบิกจายตองถูกตองครบถวน คือในใบสําคัญรับเงิน
ชื่อหนวยงานตองเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการคือสํานักงานเขตท่ีเปนผูใหยืมเงินและชื่อเจาหนาท่ีก็ตอง
เปนผูทําสัญญายืมเงินหรือเจาหนาท่ีการเงินของเขต และในการเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มควรแจง
รายละเอียดอัตราในการเบิกคาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มม้ือละเทาใดตามอัตราท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 
 
15.การกําหนดผลงานของผูรับจางไวเกินรอยละ 50 
ขอตรวจพบ 

การสอบราคาจางงานท่ีมีลักษณะเปนงานกอสรางบางรายการมีการกําหนดผลงานของผูรับจางไวเกิน
รอยละ 50 ซ่ึงไมเปนไปตามหนังสือท่ี นร (กวพ) 1305/ว7914  ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่องการ
กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง  โดยสามารถกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่อง
ของผลการการกอสรางไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงไมเปนไปตามหนังสือท่ี นร (กวพ) 1305/ว7914  ลงวันท่ี 22 กันยายน 2543 เรื่องการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง  โดยสามารถกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องของผล
การการกอสรางไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณ  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเปนการกําหนด
เง่ือนไขท่ีไมเปนธรรม กีดกัน หรือชวยเหลือผูประกอบการบางราย  ดังนั้น หากหนวยงานตองการกําหนด
เง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง เพ่ือใหไดผูรับจางท่ีมีความชํานาญ มีความสามารถ จึง
ควรระมัดระวังปญหาขอรองเรียนหากกําหนดผลงานเกินรอยละ 50  รวมท้ังผลงานการกอสรางตองเปน
ผลงานภายใตการจางครั้งเดียว มิใชการนําเอาผลงานการจางหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน  กลาวคือตองเปนผลงาน
ของผูรับจางในสัญญาเดียวเทานั้น ตามหนังสือท่ี นร (กวพ) 1204/ว11441  ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2539  เรื่องผลงานการกอสรางของผูเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาจาง 
 
16.เงินทดรองราชการ ไมเปนไปตามการจําแนกงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

มีการยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือจัดซ้ือรถเข็นสําหรับงานภาคสนาม จํานวน 2,200.00 บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ไมสามารถยืมไดตามขอ 14 ท่ีกําหนด 
เนื่องจากรถเข็นจัดเปนครุภัณฑ เพราะมีลักษณะคงทนถาวร และไดเบิกจายเงินจากงบดําเนินงานเงิน
งบประมาณ ชดใชเงินทดรองราชการ ไมเปนไปตามการจําแนกงบประมาณตามหนังสือ ท่ี นร 0704/ว 68 
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือ ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 เรื่องการปรับปรุงการจําแนกรายจาย
ตามงบประมาณ ไดกําหนดหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณสําหรับรายจายงบดําเนินงาน 
ลักษณะคาวัสดุและงบลงทุน ลักษณะคาครุภัณฑและคาท่ีดินสิ่งกอสราง  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ตามหนังสือ ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 
 
 



๓๘ 
 
17.ยืมเงินจายเงินกอนลวงหนานาน 
ขอตรวจพบ 

การยืมเงินไปราชการ มีการจายเงินลวงหนากอนออกปฏิบัติงาน/ดําเนินการมีระยะเวลานาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ท้ังนี้หนวยงาน ควรกําหนดแนวทางหรือขอตกลงรวมกันในหนวยงาน ในการจายเงินยืมไปราชการใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน กอน 3หรือ5วันกอนดําเนินการ เพ่ือเปนการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
 
18.ไมไดจัดทํารายละเอียดประกอบการจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
ขอตรวจพบ 

ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ แตไมไดจัดทํารายละเอียดประกอบ เชนงบ
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร เพ่ือเปรียบเทียบหาสาเหตุความแตกตางระหวางยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กับยอดเงินทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และรายงานลูกหนี้คงเหลือ ตามหนังสือ ท่ี กค 0423.3/ ว 439 
ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 เพ่ือรายงานใหหัวหนาหนวยเบิกจายทราบเปนประจําทุกเดือนตามหนังสือท่ี กค 
0423.3/ว 264 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด
อยางเครงครัด 
 
19.เอกสารการยืมเงินจัดไมเปนหมวดหมู 
ขอตรวจพบ 

ระบบในการจัดเก็บเอกสารสัญญายืมเงิน ยังไมเปนหมวดหมู ทําใหไมสะดวกตอการคนหาและ
ตรวจสอบลูกหนี้คางชําระ 
 
20.สงคืนเงินยืมท่ีมีท้ังใบสําคัญและเงินสดระบุใบรับใบสําคัญและใบเสร็จไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

กรณีท่ีสงคืนเงินยืมท่ีมีท้ังใบสําคัญและเงินสด ตองระบุใบรับใบสําคัญและใบเสร็จใหถูกตอง และเม่ือ 
รวมกันแลว จํานวนเงินท่ีสงใชหนี้เงินยืม ควรเทากับจํานวนเงินท่ียืมไป ซ่ึงท่ีตรวจพบเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุ
จํานวนเงินในใบรับใบสําคัญและใบเสร็จรวมกันมีความคลาดเคลื่อนเกินวงเงินท่ียืมไป 
 
21.ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองทุกส้ินวัน 
ขอตรวจพบ 

ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองภายหลัง
การรับหรือจายเงินทุกสิ้นวัน 
 
22.ไมไดรายงานลูกหนี้คงเหลือเงินทดรอง 
ขอตรวจพบ 

ไมไดรายงานลูกหนี้คงเหลือในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบเงินทดรองการรายงานและการบัญชีหมวด 6 ขอ ๒๐ ใหสวนราชการเจาของงบประมาณท่ี
ไดรับเงินทดรองราชการรายงานยอดเงินทดรองราชรตอกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปงบประมาณ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 



๓๙ 
 
 
23.รายการยืมเงินในสัญญายืมเงินไมสอดคลองกับรายการท่ีจะใชจริง 
ขอตรวจพบ 

รายการยืมเงินในสัญญายืมเงินไมสอดคลองกับรายการท่ีจะใชจริง ควรประมาณการรายการใชจายให
ตรงกับรายการท่ีจะเกิดข้ึน และผูมีอํานาจควรพิจารณาอนุมัติใหยืมเทาท่ีจําเปนท่ีใชในราชการ 
 
24.ขาดการจัดทําประมาณการคาใชจายในการยืม 
ขอตรวจพบ 

ขาดการจัดทําประมาณการคาใชจายในการยืม ดังนั้นการยืมเงินทุกครั้งตองแสดงรายการประมาณการ
คาใชจาย 
 
25.หลักฐานใบสําคัญชดใชเงินยืมสัญญาท่ีหนึ่งมาหักลางอีกสัญญาหนึ่ง 
ขอตรวจพบ 

การนําหลักฐานใบสําคัญชดใชเงินยืมสัญญาท่ีหนึ่งมาหักลางอีกสัญญาหนึ่ง ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีไม
ถูกตอง เม่ือยืมเงินสัญญาใดท่ีไดรับการอนุมัติควรนําหลักฐานใบสําคัญหักลางสัญญานั้น 
26.ทะเบียนคุมลูกหนี้ไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ 

จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ไมเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูลไมครบถวน เชน ไมไดระบุวัตถุประสงคในการ
ยืม วันครบกําหนดชําระ ควรกําชับใหผูรับผิดชอบจัดทําใหครบถวน เพ่ือเปนการควบคุมการยืมเงินและเรงรัด
ติดตามการชําระเงินใหทันภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
 
27.จายเงินยืมลวงหนาเปนเวลาหลายวันกอนเดินทาง 
ขอตรวจพบ 

จายเงินยืมลวงหนาเปนเวลาหลายวันกอนเดินทาง อาจทําใหเกิดความเสี่ยงเปนชองทางนําเงินไปใชเปน
ประโยชนสวนตน ดังนั้นควรมีการกําหนดหลักเกณฑการจายเงินยืมราชการเพ่ือถือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 
28.สํารองจายคาบัตรโดยสารเครื่องบินกอนการยืมเงิน 
ขอตรวจพบ 

กรณีเจาหนาท่ีไดรับคําสั่งปฏิบัติงานอีกหนาท่ีหนึ่งไดสํารองจายคาบัตรโดยสารเครื่องบินกอนการยืมเงิน 
การใหยืมเงินเพ่ือเปนการแบงเบาภาระ ยืมไดเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น ดังนั้นในกรณีดังกลาวผูยืมเงินไมมีความ
จําเปนตองยืมเงินเพ่ือจายคาตั๋วเครื่องบินแลว ในคราวตอไปถามีเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึน ผูมีอํานาจอนุมัติตอง
คํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสม นอกจากนี้ผูยืมเงินยังรับเงินในระหวางปฏิบัติราชการ หากผูรับเงินไม
สามารถรับเงินไดเนื่องจากอยูระหวางปฏิบัติราชการตางจังหวัด ควรมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับเงินแทน 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
29.ไมไดตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวของเงินทดรองภายหลังการรับหรือจายเงินทุกส้ินวัน 
ขอตรวจพบ 

การจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองจะจัดทําทุกสิ้นเดือน โดยไมไดบันทึกรายการเคลื่อนไหวตามวันท่ี ท่ีเกิด
รายการ ดังนั้นตองกําชับผูรับผิดชอบบันทึกรายการทุกครั้งท่ีมีการรับหรือจายเงินในแตละวันเพ่ือใหเจาหนาท่ี 
ท่ีไดรับการแตงตั้งตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวภายหลังการรับหรือจายเงินทุกสิ้นวัน 
 
30.ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวเงินทดรองราชการ 
ขอตรวจพบ 

ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการภายหลังการรับหรือจายเงิน
ทุกสิ้นวัน ตองแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ เพ่ือตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองรายการเคลื่อนไหวของเงินทดรองราชการ หรือมีขอผิดพลาดสามารถดําเนินการแกไขใหทันที 
 
31.บันทึกการรับคืนดานหลังสัญญายืมเงินไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 
การบันทึกการรับคืนดานหลังสัญญายืมเงินพรอมท้ังออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญ ยังบันทึกไม
ครบถวน จะบันทึกเฉพาะตนฉบับเทานั้น 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี
ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 หมวด 5 การเบิก
จายเงินยืม ขอ 61 เม่ือผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายท่ียืม (ถามี) ใหเจาหนาท่ีผูรับคืนบันทึก
การรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมท้ังออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ใบสําคัญ 
 
*1. คํานวณคาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการไมถูกตองตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ 

การคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไมถูกตอง เชน กรณีพักแรม ออกจากบานพักวันท่ี 23 
มีนาคม 2558 เวลา 7.00 น. และกลับถึงท่ีพักวันท่ี 24 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น. จึงมีการคํานวณคา
เบี้ยเลี้ยงเกินครึ่งวันซ่ึงในรายการนี้นับไดแค 1 วัน 10 ชม. 30 นาที 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548 มาตรา 16 การนับเวลา
เดินทางไปราชการกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่
ชั่วโมง และสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น นับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน ซ่ึงจากกรณีดังกลาว
ขางตนสามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไดเพียง 1 วันเทานั้น 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

ระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548 มาตรา 16 (คํานวณวันหรือคาเบี้ย
เลี้ยงผิด) 
 
*2.คํานวณเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการเพ่ือไปอบรมไมถูกตองตามระเบียบฯ 
ขอตรวจพบ 

1. เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน พบวาเบิกคาท่ีพักใน
ลักษณะเหมาจาย  

2. ในโครงการฝกอบรมมีจัดเลี้ยงอาหารแตเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเต็มวันโดยไมไดหักม้ืออาหารตามระเบียบ
ฝกอบรมฯ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

1. การเบิกคาท่ีพักกรณีเดินทางไปฝกอบรม ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2555 ขอ 18 (2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ใหคํานวณเวลาเพ่ือเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางโดยใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ี
ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดยใหนับยี่สิบสี่
ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกวาสิบสอง
ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวันแลวนําจํานวนวันท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีท่ีผูจัดการฝกอบรม
จัดอาหารบางม้ือในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณไดในอัตราม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 
*3.แนบเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 
3.1 การจัดการประชุมราชการและการจัดการอบรม 

3.1.1 การเบิกคาใชจายในการจัดประชุม  
-บางรายการไมไดแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย เชน ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องด่ืม วาระการประชุม ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมหรือเอกสารรับรองการจัดประชุม  ซ่ึงการเบิก
จายเงินของทางราชการจะตองมีเอกสารประกอบรายการเบิกจายใหครบถวน  สําหรับกรณีเบิกคาใชจายในการ
ประชุม หนวยงานจะตองแนบหนังสืออนุมัติจัดประชุม หนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุม หลักฐานการ
จายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน ลายมือชื่อผูเขาประชุม เพ่ือเปนเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจายและตรวจสอบทุกครั้ง 

-การเบิกคาใชจายในการจัดประชุมตองมีหนังสือขออนุมัติจัดประชุม และอนุมัติใหเบิกจาย หรือ
เอกสารจัดซ้ือจัดจางตองมีการขออนุมัติเบิกจายเงิน  

-การเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มไมไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับอัตราคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม เชนระบุเพียงเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 100 บาท รวม 5,000 บาท 

การเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร ตามหนังสือท่ี กค 0409.6/ว 102 ลง
วันท่ี 29 มิถุนายน 2558 กําหนดใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ โดยใหเจาหนาท่ีผู
จัดประชุมเปนผูรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขาประชุม โดยไมตองแนบบัญชีลายชื่อผูเขารวมประชุม 
ดังนั้นการเบิกจายคาใชจายในการประชุมมากกวาลายมือชื่อผูเขาประชุม ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา      สวน
ราชการเจาของงบประมาณ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายท่ีจะพิจารณาใหเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร ไดตามความจําเปน ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0709.6/ว 71 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 ควร
ปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงการคลังกําหนด 

3.1.2 การเบิกคาใชจายในการอบรม 
-ไมไดแนบโครงการ กําหนดการฝกอบรมและไมมีหนังสืออนุมัติใหจัดอบรม 
-การยืมเงินจัดอบรมตองแนบสําเนาหนังสือขออนุมัติจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ กําหนดการ 

ประมาณการรายละเอียดคาใชจายหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ซ่ึงถือวา
เปนเอกสารท่ีเปนสาระสําคัญประกอบการเบิกจายและประกอบการตรวจสอบ 

-เอกสารประกอบการเบิกจายในการจัดอบรมกรณีท่ีเจาหนาท่ียืมเงินแลว ใหเจาหนาท่ีของจังหวัด
จัดอบรม เอกสารประกอบการเบิกจายในบางชุดยังไมครบถวน และไมสมบูรณ เชน ไมมีลายมือชื่อผูอนุมัติ ไม
มีลายมือชื่อผูจายเงิน และผูจายเงินเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนไมใชเจาหนาท่ีผูยืมเงิน และแบบฟอรม
ประกอบการเบิกจายเชนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111) ใบสําคัญรับเงิน เปนของหนวยงานอ่ืน เชน 
เปนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เปนกรณีใหจังหวัดอบรมให) 

-กรณีท่ีเชิญเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนมาเปนวิทยากรหรือมารวมการอบรม ท่ีตองเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางหรือคาวิทยากร ไมไดแนบหนังสือขออนุมัติเดินทางของเจาหนาท่ีท่ีเชิญเปนวิทยากรหรือมารวม
การอบรม 
3.2 การเดินทางไปราชการประเภทประชุมและอบรม 

3.2.1 การเดินทางไปราชการประเภทประชุม 
-เบิกเพ่ิมคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตแนบเอกสารเพียงใบเบิกคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการแบบ 8708 สวนท่ี 1 เพียงหนาเดียวและเขียนหมายเหตุระบุวาขอเบิกเพ่ิมจากฎีกาใดจํานวนเงิน
เทาใด (ตองมีเอกสารเดิมประกอบการเบิกจาย) 



๔๓ 
 

-ใบอนุมัติเดินทางไปราชการและขอใชรถราชการไมระบุทะเบียนรถราชการ 
-เอกสารท่ีใชประกอบการเบิก เชน ใบเสร็จรับเงิน บอรดดิ้งพาสเปนกระดาษท่ีปริ้น ไมชัดเจน

เลือนรางเม่ือเวลาผานไปหมึกจางลงตัวอักษรจะไมชัดเจน ทําใหไมทราบรายละเอียด (ตองถายสําเนาแนบดวย) 
-ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วเครื่องบินไมมี มีเพียงใบรับเงินจากเคานเตอรเซอรวิส ซ่ึงตามระเบียบการ

เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตองนําใบเสร็จรับเงินคาตั๋วเครื่องบินมาประกอบเปนหลักฐานการ
เบิกจาย เนื่องจากเปนหลักฐานท่ีทางสายการบินออกใหและมีรายละเอียดในการเดินทาง ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
การเดินทางได แตเนื่องจากผูปฏิบัติงานเขาใจคลาดเคลื่อน จึงนําแตเพียงใบรับเงินจากเคานเตอรเซอรวิสมา
แนบประกอบการเบกิจาย 

-กรณีเบิกคาน้ํามันชดเชยในการเดินทางไปราชการ โดยรถยนตสวนตัวไมไดแนบเอกสารบอก
ระยะทางท่ีคํานวณจากท่ีพักถึงสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการเบิกจาย 

-การเบิกจายคาใชจายโครงการ เบิกคาเครื่องบินไป – กลับ ไมไดแนบบัตรผานข้ึนเครื่อง 
(Boarding Pass) ประกอบการเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน ควรใหผูเดินทางนําบัตรผานข้ึนเครื่องมาแนบ
ประกอบการเบิกจาย หรือไมสามารถนําหลักฐานดังกลาวมาแนบได ใหทําหนังสือรับรองถึงหัวหนาสวนราชการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวใหใชเอกสารดังกลาวเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได 

3.2.2 การเดินทางไปราชการประเภทการอบรม 
-กรณีหนวยงานจัดอบรมมีการเบิกจายคาวิทยากรใหแกบุคคลภายนอกและเบิกจายคาวิทยากรให

เจาหนาท่ีภายในกรมโดยไมมีหนังสือเชิญวิทยากรแนบประกอบการเบิกจาย 
-กรณีเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไมไดแนบหลักฐานท่ีเปนสาระสําคัญ เชน หนังสือ

ขออนุมัติไปราชการหรือเบิกคาใชจายในการอบรมไมไดแนบรายละเอียดโครงการและกําหนดการในการ
ฝกอบรมและหนังสือเชิญวิทยากร 
3.3 การเบิกจายเงินคาโทรศัพทสํานักงาน 

-การเบิกจายเงินคาโทรศัพทสํานักงาน ไมไดแนบรายละเอียดการใชโทรศัพทประจําเดือน ซ่ึง
รายละเอียดการใชโทรศัพทถือวาเปนการควบคุมการใชโทรศัพทของทางราชการ การเบิกคาโทรศัพทก็ตอง
แนบรายละเอียดการใชโทรศัพทและมีการขออนุมัติการใชตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด การเบิกจายตอง
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนดําเนินการเบิกจาย ซ่ึงถือวาเปนเอกสารท่ีเปนสาระสําคัญประกอบการเบิกจาย
และประกอบการตรวจสอบ  ตามระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
ขอ 14 การใชโทรศัพททุกครั้งตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
3.4 การเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

3.4.1 หลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน เชน ไมมีหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา ไมมีใบ
ลงชื่อการมาปฏิบัติงานนอกเวลา  

3.4.2 วันท่ีระบุในหลักฐานการเบิกจายการปฏิบัติงานนอกเวลาไมสัมพันธกับวันท่ีท่ีระบุในขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กําหนด ขอใหถือปฏิบัติใหถูกตอง 

 
*4.จายคาสาธารณูปโภคไมเปนไปตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ 

การจายคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาไปรษณีย คาโทรศัพทสํานักงาน ดําเนินการ
โดยการจายผานสวนราชการโดยไมไดจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ์รับเงินโดยตรง
ตามระเบียบ 



๔๔ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 25 การ
ขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับคาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คาบริการไปรษณียโทรเลข คาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ์รับเงิน
โดยตรง 
 
*5.รายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจายไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 
5.1 กรณีจัดอบรมใหอสม.โดยใหเจาหนาท่ีของสสจ.ดําเนินการแทนและใหเอกสารประกอบการเบิกจายยังไม
ถูกตอง เชน ใบสําคัญรับเงิน ชื่อหนวยงานเปนหนวยงานอ่ืน คือ สสจ.และชื่อผูจายเงินเปนเจาหนาท่ีสสจ. ซ่ึง
ไมใชเจาหนาท่ีของเขตท่ีเปนผูยืมเงิน (กรณีให สสจ. จัดอบรมแทน)  
5.2 การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการใหเจาหนาท่ีเขารวมอบรมหนวยงานอ่ืนโดยใชเงินของ
กรมฯ แตระบุชื่อผูจายเงินในใบเสร็จรับเงินเปนหนวยงานตนสังกัดของผูเขารวมอบรม (ระเบียบ) 
 
*6.การชดเชยคาน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนตสวนตัวของวิทยากร 
ขอตรวจพบ 

กรณีตองชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวของวิทยากร ตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน
ของผูฝกอบรม ซ่ึงเปนเจาของงบประมาณกอนเบิกจาย 

ในกรณีเดินทางไปราชการเบิกพาหนะเปนคาน้ํามันชดเชย และกรณีเจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุข
จากจังหวัดอ่ืนๆท่ีมาอบรมเบิกคาน้ํามันชดเชยโดยไมไดขออนุมัติเบิกจากเจาของงบประมาณ 

การเบิกเงินคาน้ํามันชดเชยคาพาหนะใหแกเจาหนาท่ีของหนวยงานภายใน กรณีใชรถสวนตัวตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน  
 
*7.หลักฐานการจายไมไดประทับตราจายเงิน 
ขอตรวจพบ 

การจายเงินไมไดประทับตราขอความจายเงินแลวและไมลงลายมือชื่อพรอมวันเดือนปท่ีจายไวใน
หลักฐานการจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง2551 ขอ37 กําหนด 
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวันเดือนป
ท่ีจายกํากับไวในหลักฐานการจายทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการเบิกซํ้า 
 
8.เจาหนาท่ีการเงินไมไดประทับขอความจายเงินแลวในใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดและใบสําคัญรับเงิน 
ขอตรวจพบ 

เม่ือมีการจายเงินแลวเจาหนาท่ีการเงินไมไดประทับขอความจายเงินแลวในใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
และใบสําคัญรับเงินบางฉบับและไมไดลงลายมือชื่อ พรอม วัน เดือน ป ท่ีจายไวในหลักฐานการจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 37 
ระบุใหเจาหนาท่ี ผูจายเงินประทับตราขอความวา จายเงินแลว โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผู



๔๕ 
 
จายเงินดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีจายกํากับไวในหลักฐานการจายทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการ
ตรวจสอบ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
9.คาใชจายในการเดินทางไปอบรมระหวางบานพักกับสถานท่ีอบรม 
ขอตรวจพบ 
โครงการอบรม มีการเบิกคาพาหนะเหมาจายเดินทางไป-กลับระหวางบานพักกับสถานท่ีอบรมในแตละวันของ
ผูเขาอบรม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2555 ขอ 13 การเบิกคาพาหนะเดินทางไป-กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพักหรือท่ี
ปฏิบัติราชการไปยังสถานท่ีจัดฝกอบรมของบุคคลตามขอ 10 ((1)ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม 
แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม (2)เจาหนาท่ี (3)วิทยากร (4)ผูเขารับการฝกอบรม(5)ผูสังเกตการณ) ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2555 
 
10.การเบิกจายคาหองประชุม โดยไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการเบิกจายคาหองประชุม โดยไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

กรณีท่ีหนวยงานมีการจายคาหองประชุมในการอบรม ซ่ึงเปนรายการท่ีเขาขายการจัดหาพัสดุในการจัด
ฝกอบรมหนวยงานจะตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ กําหนด ซ่ึงกระทรวงการคลังใหยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุฯเฉพาะรายการอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม รวมท้ังคาเชาท่ีพัก ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว.193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 เทานั้น สวนรายการอ่ืนๆไมได
รับการยกเวนตองถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว.193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 
 
11.ของท่ีระลึกแกผูเกษียณอายุราชการ 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการเบิกคาใชจายของท่ีระลึกแกผูเกษียณอายุราชการ โดยใชเงินงบประมาณ ซ่ึงกรมไดมีการ
จัดของท่ีระลึกใหผูเกษียณอายุแลว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว.96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 กําหนดรายการ
คาใชสอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวน



๔๖ 
 
ราชการ พ.ศ.2553 รายการลําดับท่ี 9 คาของท่ีระลึกสําหรับขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ ให
สามารถเบิกไดแตการเบิกในสวนราชการ(กรม) ไมควรซํ้าซอนกัน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว.96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 
 

12.ไมจัดทําทะเบียนคุมการเบิกคาเชาบาน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมการเบิกคาเชาบาน การไมจัดทําทะเบียนคุมการเบิกคาเชาบานไว อาจมี
ความเสี่ยงตอการเบิกคาเชาบานซํ้าซอน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรจัดทําทะเบียนคุมการเบิกคาเชาบาน 
 
13.จัดสรรบานพักไมเหมาะสม 
ขอตรวจพบ 
การบริหารจัดการการเขาพักบานพักขาราชการยังไมเหมาะสมเทาท่ีควร เนื่องจากหนวยงานมีบานพักท่ีมีสภาพ
พรอมอยู แตไมมีผูพักอาศัย 1 หลัง ซ่ึงขาราชการท่ีมีสิทธิ์ตามระเบียบฯไมไดเขาพักอาศัย แตใชสิทธิ์ในการเบิก
คาเชาบานแทน ทําใหหนวยงานตองเพ่ิมภาระคาใชจายเบิกคาเชาบาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เพ่ือเปนประโยชนของทางราชการหนวยงานควรพิจารณาจัดสรรใหขาราชการท่ีมีสิทธิ์เขาพักอาศัยตาม
ความเหมาะสม 
 
14.ไมมีการประทับตราปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
ขอตรวจพบ 

ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงิน ไมมีการประทับตราปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และไมลงลายมือผูจายเงิน 
เนื่องจากผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินตองเปนอธิบดีหรือปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเทานั้น 
 
15.ขออนุมัติใชรถไมไดระบุเลขทะเบียนรถ 
ขอตรวจพบ 

กรณีคาใชจายเดินทางไปราชการใบขออนุมัติใชรถไมไดระบุเลขทะเบียนรถแตเอกสารประกอบการ
เบิกจายนําใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงมาเบิก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรหาแนวทางปฏิบัติภายในหนวยงานกรณีขออนุมัติใชรถตองระบุทะเบียนรถใหถูกตอง ตรงกับการ
เดินทาง รวมท้ังใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีนํามาเบิกตองอางอิงใหถูกตองตรงกับใบขออนุมัติเดินทางขออนุมัติ
ใชรถและใบเสร็จคาน้ํามันตองระบุทะเบียนรถใหถูกตองครบถวนทุกคัน 
 
16.ไมไดนําใบเสร็จหรือรายการจายเงินมาแนบตนเรื่อง 
ขอตรวจพบ 

เม่ือมีการจายเงินคาสาธารณูปโภคบางรายการแลว หนวยงานไมไดนําใบเสร็จหรือรายการจายเงินมา
แนบตนเรื่อง 



๔๗ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 25 
ระบุ “การขอเบิกเงินของสวนราชการสําหรับคาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คาบริการไปรษณียโทรเลข 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
รับเงินโดยตรง” ซ่ึงเจาหนี้ตองสงใบเสร็จรับเงินใหกับหนวยงานและหนวยงานตองนําใบเสร็จรับเงินหรือ
รายการจายเงินดังกลาวนํามาแนบกับตนเรื่องเพ่ือประกอบการตรวจสอบตอไป 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
17.การเบิกจายขาดการลงนามอนุมัติใหเบิกจาย 
ขอตรวจพบ 

เอกสารประกอบการเบิกจายบางรายการขาดอนุมัติใหเบิกจายจากผูอํานวยการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 33 ระบุ
หลักเกณฑการจายเงิน ใหผูมีอํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจายเงินพรอมลงลายมือชื่อในหลักฐานการจายหรือ
หนางบหลักฐานการจาย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
18.คาถายเอกสารในการอบรมไมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานจัดอบรมมีการเบิกจายคาถายเอกสารประกอบการอบรมโดยไมไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือ ท่ี กค (กวพ)0421.3/ว193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 กระทรวงการคลังระบุยกเวน
คาใชจายในการฝกอบรมเฉพาะรายการอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาเชาท่ีพักท่ีไมตองทําการจัดซ้ือ
จัดจางตามระเบียบพัสดุฯเทานั้น 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือ ท่ี กค (กวพ)0421.3/ว193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 
 
19.ผิดหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

การปรับปรุงซอมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต จํานวน 99,500 บาท เบิกจายเปนคาจางเหมาบริการ
จากงบดําเนินงานโดยไมไดดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงบดําเนินงานเปนงบลงทุน เนื่องจากรายการดังกลาว
เปนรายการปรับปรุงตอเติมเดิน 50,000 บาท สําหรับรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุง
ท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ท่ีมีวงเงินเกินกวา 50,000บาทถือวาเปนงบลงทุนตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี



๔๘ 
 

ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0702/ว45 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2547 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ขอ 1.2.3 คาวัสดุ หมายถึง  

(1)สิ้นของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม  
(2)สิ่งของท่ีมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1ป   
(3)สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุเวลาการใชงานในระยะเวลาการใชงานประมาณ 1 ปข้ึนไปและ

มีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของท่ีจัดเปนครุภัณฑตามรายการใน
เอกสารแนบทาย  

(4)สิ่งของท่ีสวนราชการจัดหามาเพ่ือซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน คาวัสดุใหรวมถึงคาใชจายท่ี
ชําระพรอมคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน สวนคาครุภัณฑ  หมายถึง 
(1)รายจายใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป และมี
ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกวา 5,000 บาท (2)คาใชจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกครุภัณฑ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0702/ว45 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2547 
 
20.ผิดหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

การเบิกจายคาปรับปรุงซอมแซมและตอเติมผนังบังตา/กันแดด ตามฎีกาท่ี 35/57 จํานวน 
98,000.00 บาท หนวยงานเบิกจายจากงบดําเนินงาน ซ่ึงเปนการเบิกจายไมเปนไปตามหลักการจําแนก
งบประมาณรายจายของสํานักงบประมาณ ซ่ึงกําหนดใหรายการตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีมีวงเงินเกิน 
50,000.00 บาท ถือเปนรายจายงบลงทุน  ดังนั้น กอนดําเนินการจัดหา จะตองขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
เปนงบลงทุนกอน เพ่ือมิใหมีการใชจายงบประมาณผิดหมวดรายจาย  เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหปฏิบัติงาน
ดวยความระมัดระวัง เพ่ือมิใหมีขอผิดพลาดในโอกาสตอไปซ่ึงผลกระทบในการใชงบประมาณในภาพรวม ไม
เปนไปตามขอเท็จจริง 
 
21.เอกสารการเบิกจายขาดผูมีอํานาจลงนาม 
ขอตรวจพบ 

เอกสารประกอบการเบิกจายบางรายการยังขาดข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายจากผูมีอํานาจ เชน กรณี
จายคาน้ําประปา คาไปรษณีย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 หมวด 4 การ
จายเงินของสวนราชการ สวนท่ี 1 หลักเกณฑการจายเงิน ขอ 33 ใหผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินพรอมกับลง
ลายมือชื่อในหลักฐานการจายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบ
หลักฐานการจายก็ได 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
 
 



๔๙ 
 
22.ใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดไมสมบูรณ 
ขอตรวจพบ 

ใบเสร็จรับเงินคาเชาบานไมสมบูรณ คือ ไมมีชื่อของผูรับเงินและท่ีอยูท่ีชัดเจน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 สวนท่ี 2 
หลักฐานการจาย ขอ 41 ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ (1) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการ
ของผูรับเงิน (2) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน (3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร (4) จํานวนเงินท้ังตัว
เลขและตัวอักษร (5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
23.หลักฐานในการมอบฉันทะรับเงินแทนกัน 
ขอตรวจพบ 

การมอบฉันทะรับเงินแทนกัน ไมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการท่ีรัฐออกให 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการท่ีรัฐออกใหทุกครั้ง พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองท้ังผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 
24.กรณีเครื่องบินใบเสร็จรับเงินมีคาบริการ(service)เบิกไมได 
ขอตรวจพบ 

การเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการคาเครื่องบินสายการบินแอรเอเชีย ซ่ึงใบเสร็จรับเงินมีคาบริการ 
(service) รวมอยูดวย จํานวน 437.76 บาท เปนคาชําระเงินผานบัตรเครดิตและคาบริการเลือกท่ีนั่ง ซ่ึงไม
สามารถเบิกจายได เห็นควรคืนเงิน เพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน 
 
25.จายคาตอบแทนวิทยากร 
ขอตรวจพบ 

การเบิกจายคาใชจายโครงการติดตามประเมินผล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาน 
ศึกษาดูงานมีการจายคาตอบแทนวิทยากรใหกับผูบรรยาย จํานวน 3,600.00 บาท การศึกษาดูงาน ใหจาย
คาตอบแทนเปนคาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประ
ทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 8 (11) ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงแหงละไมเกิน 1,500.00 บาท ดังนั้นตอง
เรียกเงินคืน 3,600.00 บาท นําสงเปนรายไดแผนดิน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประทศ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 
 
 



๕๐ 
 
26.ไมระบุระยะเวลาการเริ่มตนและส้ินสุดการเดินทาง 
ขอตรวจพบ 

การเดินทางเปนหมูคณะ ไมระบุระยะเวลาการเริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางของแตละคน ควรระบุ
ระยะเวลาการเริ่มตนและสิ้นสุดแตละคนในชองหมายเหตุ ของสวนท่ี 1 แบบ 7808 เพ่ือใชประกอบการ
คํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 
27.ขออนุมัติวันท่ีเดินทางไมครอบคลุมถึงวันท่ีเดินทางกลับ 
ขอตรวจพบ 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ บางรายขออนุมัติวันท่ีเดินทางไมครอบคลุมถึงวันท่ีเดินทางกลับ ซ่ึงจะ
สงผลตอการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากสิทธิการเบิกคาใชจายจะเกิดข้ึนเม่ือไดรับการ
อนุมัติไปราชการ ดังนั้นหากไมระบุวันเดินทางใหครอบคลุมถึงวันท่ีกลับ จะไมสามารถเบิกคาใชจายเดินทางไป
ราชการไดตามกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการมาตรา 8/1 
 
28.ไมมีลายมือช่ือผูจายเงิน 
ขอตรวจพบ 

หลักฐานบางรายการไมมีลายมือชื่อผูจายเงิน ไมลงวันท่ีรับ – จายเงิน เม่ือมีการจายเงินตองให            
ผูจายเงิน/ผูรับเงิน ลงลายมือชื่อพรอมวันท่ีรับ – จายเงิน 
 
29.ไมหักคาน้ําประปาท่ีเรียกเก็บจากผูพักอาศัยบานพัก 
ขอตรวจพบ 

มีการเบิกจายคาน้ําประปาตามใบแจงหนี้ โดยไมหักคาน้ําประปาท่ีเรียกเก็บจากผูพักอาศัยบานพัก
ขาราชการตามสัดสวนท่ีใช หากไมนําเงินท่ีเรียกเก็บจากบานพักไปสบทบจายแลว จะทําใหเสียงบประมาณเพ่ือ
การนี้มาก ควรกํากับใหผูรับผิดชอบเบิกจายเงินคาน้ําประปาตามจํานวนเงินภายหลังหักคาน้ําท่ีเรียกเก็บจากผู
พักอาศัยบานพักขาราชการ โดยถือเช็คพรอมเงินสดนําไปชําระในคราวเดียวกัน 
 
30.โทรศัพททางไกลไมไดแนบรายละเอียดการขอใชโทรศัพททางไกล 
ขอตรวจพบ 

การเบิกจายคาโทรศัพททางไกล ไมไดแนบรายละเอียดการขอใชโทรศัพททางไกลประกอบการเบิกจาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/ว12909 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2510 เรื่องการเบิก
จายเงินคาพูดโทรศัพททางไกล หนวยงานควรจัดทํารายละเอียดการขอใชโทรศัพททางไกล เพ่ือเปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงิน ตามแบบท่ีกระทรวงการคลงักําหนด ท้ังนี้เพ่ือเปนการควบคุมการใชโทรศัพททางไกล
ของหนวยงานใหมีความถูกตอง 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/ว12909 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2510 
 
 
 
 



๕๑ 
 
31.อัตราคาวิทยากรภาครัฐเบิกไมตรงอัตรา 
ขอตรวจพบ 

เบิกจายคาวิทยากรใหกับบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 1,200.00 บาท จํานวน 2 ราย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหลักเกณฑของกรมฯ ใหเบิกไดชั่วโมงละ 600.00 บาท แตหากจะจายคาวิทยากรสูงกวาอัตราท่ี
กําหนด ตองขออนุมัติจากหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบเปนราย ๆ โดยแนบเอกสารใบแสดงคุณวุฒิ 
ประสบการณทํางานประกอบตามหลักเกณฑกรมฯ ท่ีกําหนด ตามหนังสือท่ี สธ 0711/225 ลงวันท่ี 10 
เมษายน 2558 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

ตามหนังสือท่ี สธ 0711/225 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558 
 
32.คาจางเหมาบริการจัดการแสดงพิธีเปดปด 
ขอตรวจพบ 

มีการขออนุมัติเบิกคาจางเหมาบริการจัดการแสดงพิธีเปดปด จํานวน 3,090.00 บาท และจัดทําปาย
ไวนิล จํานวน 796.00 บาท ไมไดดําเนินการจางตามระเบียบพัสดุฯ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 ยกเวนรายการท่ีไมตองปฏิบัติ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เชน คาอาหาร อาหารและ
เครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพัก ดังนั้นคาใชจายดังกลาวตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ท่ีกําหนด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 
 
33.เดินทางไปราชการยอนไปมา 
ขอตรวจพบ 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสังเคราะหการจัดเก็บองคความรู
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางวันท่ี 2 – 5 มิถุนายน 2559 จังหวัดอยุธยา โดยรถยนตสวนตัว และในวันท่ี 5 
มิถุนายน 2558 ไดขออนุมัติเดินทางไปประชุมคณะกรรมอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับเขต 
ครั้งท่ี 4/2558 โดยเครื่องบิน มีขอสังเกต ดังนี้ 
  - วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 มีการเบิกคาเครื่องบินเท่ียวกลับจากพิษณุโลกถึงกรุงเทพฯ 
จํานวน 1,799.00 บาท และเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงชดเชยการใชพาหนะสวนตัวจากสนามบินดอนเมืองถึง
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 864.00 บาท ซ่ึงไมมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ภารกิจไดเสร็จสิ้นแลวท่ี
พิษณุโลก ควรเดินทางกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการ ดังนั้นตองเรียกคืนเงินสงเปนรายไดแผนดิน 
จํานวน 2,663.00 บาท 
  - อนึ่ง การขออนุมัติใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ เดินทางไปและกลับตลอดเสนทาง 
เพ่ือใหการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนไปอยางรัดกุม ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีตอง
เดินทางโดยเครื่องบิน 
 
 
 



๕๒ 
 
34.เบิกจายคาโทรศัพทขามปงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานไดรับใบแจงคาโทรศัพท และน้ําประปา ประจําเดือนกันยายน 2557 และไดลงทะเบียนรับ-
สงเดือนกันยายน 2557 แตนําไปเบิกเงินประมาณป 2558   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรดําเนินการเบิกจายเปนคาใชจายคางเบิกขามป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.3/ว14 
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2548  คาโทรศัพทและคาน้ําเฉพาะเดือนสิงหาคม กันยายน ถือเปนคาใชจายเม่ือไดรับ
ใบแจงใหชําระหนี้ กลาวคือรับรูคาใชจายในปงบประมาณใด ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้น
ไปจาย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.3/ว14 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2548 
 
35.ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ 

ทะเบยีนคุมเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรไมเปนปจจุบัน ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการจายเงินคาสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรผิดพลาด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรจัดทําทะเบียนคุมคาสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรใหถูกตองเปนปจจุบัน 
 
36.วิทยากรบรรยายจายคาตอบแทนไดเพียง1คน 
ขอตรวจพบ 

การจายคาตอบแทนวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 14 กําหนดใหจายคาวิทยากรท่ีมีลักษณะ
เปนการบรรยายไดเพียง 1 คน ดังนั้นในการจายคาวิทยากรหนวยงานตองพิจารณาตามขอเท็จจริงท่ีระบุไวใน
กําหนดการจัดอบรมหากเปนชั่วโมงการบรรยาย จะบรรยายก่ีคนก็สามารถจายไดไมเกิน 1 คน ขอใหถือปฏิบัติ
ใหถูกตองตามระเบียบตอไป 
 
37.บันทึกรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

เอกสารประกอบการเบิกจายและการลงบันทึกรายละเอียดในเอกสารการเบิกจายคาสวัสดิการไม
ครบถวน เชน ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรตามแบบ 7223 และแบบขอเบิกสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาลตามแบบ 7131 ลงรายละเอียดไมครบถวน รวมท้ังใบสําคัญรับเงินบางรายการไมลงลายมือ
ชื่อผูจายเงิน หรือไมลงวันท่ีรับ วันท่ีจาย รวมท้ังไมประทับตราในใบเสร็จรับเงินวาจายเงินแลว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานตองกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหตรวจสอบรายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ และเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดกอนเบิกจาย เพ่ือปองกันการนําใบเสร็จมาเบิกซํ้าซอน 
 
 
 



๕๓ 
 
38.ซ้ือพวงรีดดวยเงินงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 
มีการเบิกเงินซ้ือพวงหรีดดอกไมสด รวมเปนเงิน 1,500.00 บาท ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการบริหารงาน พ.ศ. 2553 เห็นควรคืนเงิน  เพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน พ.ศ. 2553 
 
39.เบิกคาเดินทางไปทําบุญประจําปไมสามารถเบิกได 
ขอตรวจพบ 
มีการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือรวมงานทําบุญประจําปกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จํานวน 3,360 บาท 
การรวมงานทําบุญประจําปของกองเปนรายการซ่ึงไมสามารถเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการดังกลาวไดเห็น
ควรคืนเงินจํานวน3,360บาทเพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน 
 
40.ไมมีลายมือช่ือผูมีอํานาจอนุมัติกอนจาย 
ขอตรวจพบ 

การจายบางรายการไมมีลายมือชื่อผูมีอํานาจอนุมัติกอนจาย เชนการจายคาสาธารณูปโภค โดยไมแนบ
หลักฐานการจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินแนบประกอบการเบิกจายตามระเบียบการ  เบิกจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนําเงินสงคลัง ขอ 31 และขอ 33 การเบิกจายเงินตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจทุกครั้งกอนจาย
ขอใหกําชับใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติใหเปนระบบเนื่องจากปจจุบัน สบส.เขต มีการปรับภารกิจใหมงบประมาณ
มากข้ึนซ่ึงหากถือปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ จะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงได 
 
41.เบิกคาน้ํามันชดเชยเดินทางดวยรถสวนตัวไมแนบใบระยะทางของกรมทางหลวง 
ขอตรวจพบ 

การเบิกคาน้ํามันชดเชยกรณีขออนุมัติไปราชการโดยรถยนตสวนตัว ไมไดแนบหลักฐานบอกระยะทางท่ี
คํานวณจากท่ีพักถึงสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการเบิกจาย ดังนั้นทุกครั้งท่ีมีการเบิก คาน้ํามันชดเชยกรณี
ใชรถสวนตัวตองมีเอกสารแสดงระยะทางตรงและสั้น ตามท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวซ่ึงอาจคนหาไดจาก
อินเตอรเน็ต/เว็ปไซตตาง ๆ 
 
42.ขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมวันท่ีไปและวันท่ีกลับ 
ขอตรวจพบ 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ บางรายไมไดขออนุมัติเดินทางใหครอบคลุมวันท่ีไปและวันท่ีกลับ  ซ่ึง
จะสงผลตอการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากสิทธิการเบิกคาใชจายจะเกิดข้ึนเม่ือไดรับ
อนุมัติใหไปราชการ ดังนั้นหากวันเดินทางไป-กลับ ไมครอบคลุมในใบขออนุมัติ จะไมสามารถคาใชจายเดินทาง
ไปราชการไดตามกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการมาตรา 8/1 
 
 
 
 



๕๔ 
 
43.ทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตรบันทึกไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

ทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตรบันทึกไมครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรบันทึกรายละเอียดการเบิกคาเลาเรียนบุตรของเขาหนาท่ีแตละรายในแตละเทอมใหครบถวน เพ่ือ
ควบคุมสิทธิในการเบิกซํ้า 
 
44.การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือสัมมนาวิจัยระดับปริญญาเอก 
ขอตรวจพบ 

มีการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือสัมมนาวิจัยระดับปริญญาเอกจํานวน 7,800 บาทการ
เดินทางเพ่ือเขารวมสัมมนาวิจัยระดับปริญญาเอกในฐานะท่ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นถือวาเปนเรื่อง
สวนตัวซ่ึงไมสามารถเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการดังกลาวได 
 
45.เอกสารประกอบการเบิกจายบางรายการยังขาดข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายจากผูมีอํานาจ 
ขอตรวจพบ 

เอกสารประกอบการเบิกจายบางรายการยังขาดข้ันตอนการขออนุมัติเบิกจายจากผูมีอํานาจ เชน กรณี
จายคาโทรศัพท  คาไปรษณียในบางเดือนและกรณีจายคาเบี้ยประกันภัย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 33  
กอนเบิกจายตองขออนุมัติหัวหนาสวนราชการผูเบิกอนุมัติกอนเบิกจายทุกครั้ง 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 
 
46.ไมมีเอกสารการอนุมัติถือครองโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ขอตรวจพบ 

คาโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับหัวหนากลุมงานของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม    
มีการเบิกจายโดยไมมีเอกสารการอนุมัติถือครอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามหลักเกณฑการติดตั้งและใชโทรศัพทของทางราชการ หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร0406/ว158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 ขอ 3 โทรศัพทเคลื่อนท่ี(มือถือ)ของทางราชการ ขอ 3.1 ให
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใชดุลยพินิจในการจัดหาตามความจําเปน
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว.
121 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 กําหนดหลักเกณฑขอ 1 การมอบโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหขาราชการเปน  
ผูถือครองนั้น ไมถือเปนเปนสิทธิเฉพาะตัวท่ีจะไดรับ เม่ือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร0406/ว158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว.121 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 

 
 



๕๕ 
 
47.คาโทรศัพทพ้ืนฐาน ไมแนบเอกสารบันทึกการใชโทรศัพทของหนวยงาน 
ขอตรวจพบ 

คาโทรศัพทพ้ืนฐาน ไมแนบเอกสารบันทึกการใชโทรศัพทของหนวยงานเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
การใชงานโทรศัพท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงตามหลักเกณฑการติดตั้งและใชโทรศัพทของทางราชการ หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร0406/ว158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 ขอ 1 โทรศัพทพ้ืนฐานประจําสถานท่ีของทางราชการ ขอ 
1.5 การดําเนินการการใชโทรศัพทตองจัดใหมีทะเบียนควบคุมการใชโทรศัพทแตละประเภทตามแบบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร0406/ว158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 
 
48.เดินทางโดยรถสวนตัวพรอมคณะแตมาเบิกคารถประจําทางทุกคน 
ขอตรวจพบ 
ขออนุมัติเดินทางไปราชการดวยรถยนตสวนตัว จํานวน 2 คัน พรอมคณะผูเดินทาง 5 คน เบิกจายคาพาหนะ
ดวยรถโดยสารประจําทาง คนละ 940.00 บาท จํานวน 7 คน เปนเงิน 6,580.00 บาท ตามหนังสือ ท่ี กค 
0409.6/ว 42 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2550 กําหนดหลักเกณฑการเบิกเงินชดเชยการใชพาหนะสวนตัวใน
การเดินทาง ถาเปนรถยนตสวนตัวเบิกได กิโลเมตรละ 4 บาท พรอมแนบหลักฐานบอกระยะทาง ท่ีสามารถ
คนหาไดจากอินเตอรเน็ตหรือเว็บไซตตาง ๆ หรือหากเปนการเดินทางโดยรถประจําทางเจาหนาท่ีตองขออนุมัติ 
ดังนั้นตองเรียกคืนเงิน จํานวน 6,580.00 บาท นําสงเปนรายไดแผนดิน 
 
49.จัดอบรมผูเขาอบรมต่ํากวากลุมเปาหมายตองเบิกตามจริง 
ขอตรวจพบ 

การเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ตาม
จํานวนกลุมเปาหมาย  90 คน แตมีผูลงลายมือชื่อเขารับการอบรมเพียง 71 คน  กรณีผูเขารับการอบรมต่ํา
กวากลุมเปาหมายท่ีไดมีการประสานคาใชจายไวแลว สามารถเบิกคาใชจายไดเทาท่ีจายจริงตามท่ีไดตกลงกับ
สถานท่ีจัดอบรม แตท้ังนี้ตองใหหัวหนาสวนราชการผูจัดอบรมใหความเห็นชอบเพ่ือเปนการรับรองตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายฝกอบรม ฯ กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ยานพาหนะ 
 
*1.หนวยงานมิไดมีการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถแตละคัน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมิไดมีการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถแตละคันเพ่ือเปนหลักฐาน
ในการเบิกจายเชื้อเพลิง ตามระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 10  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบการใชรถราชการป2523 ขอ 10 ซ่ึงกําหนดไววา “ในแตละปงบประมาณสวนราชการตอง
สํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิงและ
การตรวจสอบของเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบ” ในแตละปงบประมาณสวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑ
การใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง 

ควรปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด สําหรับการสํารวจเกณฑดังกลาวสามารถกระทําได 2 วิธี คือ 
- วิธีท่ี 1  เม่ือเติมน้ํามันทุกครั้ง ใหจดบันทึกระยะทางและจํานวนน้ํามันท่ีเติมในหมายเหตุ (แบบ 4) และนํามา
หาคาเฉลี่ย กม./ลิตร หรือ 
- วิธีท่ี 2  เติมน้ํามันเต็มถังจดระยะทาง และเติมเต็มถังอีกครั้งจดระยะทาง และจํานวนระยะทางท่ีเติมหา
ผลตางระยะทางท้ัง 2 ครั้ง หารดวยจํานวนน้ํามันท่ีเติมครั้งหลัง จะไดระยะทาง กม./ลิตร 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แบบ 4 แนบทาย) 

 
*2.การบันทึกการขอใชรถราชการ(แบบ 3) ไมสัมพันธกับการบันทึกการใชรถราชการ(แบบ4) 
ขอตรวจพบ 

การบันทึกการขอใชรถราชการ (แบบ 3) กับการบันทึกระยะทางท่ีตองบันทึกทุกครั้งเม่ือนํารถไปใช 
(แบบ 4) บันทึกไมสัมพันธกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี หนวยงานควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการบันทึก
รายละเอียดแบบการขอใชรถราชการ(แบบ 3) และการบันทึกระยะทางในการใชรถราชการ(แบบ 4) ให
ครบถวน ถูกตองและสัมพันธกัน เพ่ือประโยชนในการคํานวณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติท่ีถูกตอง
ตามระเบียบ 
 
3.รถยนตชํารุด เส่ือมสภาพ  
ขอตรวจพบ 

1.ไดรับรถมาจากสวนราชการอ่ืน และไมมีหลักฐานท่ีมาของยานพาหนะ ไมมีสมุดทะเบียน สภาพรถเกา 
จอดท้ิงไวหลายป  

2.รถมีปญหาเก่ียวกับเครื่องยนตเสียบอย อายุการใชงาน 22 ป ปจจุบันไมมีการนําไปใชงาน  
3.รถถูกชนสภาพยับเยินซ่ึงมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางละเมิดแลว และกรมบัญชีกลางไดพิจารณาผล

การสอบสวนโดยเจาหนาท่ีผูขับรถไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย ซ่ึงรถดังกลาวไดจอดท้ิงไวโดยไม
ดําเนินการใด ๆ ท้ังสิ้น  

 



๕๗ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

1.ควรประสานขอขอมูลจากกรมการขนสง เพ่ือดําเนินการใหถูกตองกอนจําหนาย สําหรับรถบางคัน
ชํารุดเสื่อมสภาพ ไมไดใชงาน 

2.เห็นควรรีบเรงดําเนินการจําหนายตามระเบียบฯ พัสดุ ใหเสร็จสิ้นโดยเร็วเพ่ือลดภาระในการ
ควบคุมดูแล  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 157 หลังจากการ
ตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (1) 
ขาย (2) แลกเปลี่ยน (3) โอน (4) แปลงสภาพหรือทําลาย โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
หัวหนาสวนราชการสั่งการ และสําหรับราชการสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณกอนดวย 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
*4.ไมพนตราติดรถราชการตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ 

รถราชการสวนใหญติดเครื่องหมายประจําสวนราชการเปนรูปแบบสติ๊กเกอร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบการใชรถราชการ ขอ 7 รถสวนราชการทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการ
ขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสวนราชการขนาดสูงไมนอยกวา 5 
เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตรไวดานขางนอกรถท้ังสองขาง ตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจนใหใชสีอ่ืนแทน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
*5.การบันทึกการใชรถ(แบบ4)มีรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

บันทึกการใชรถ (แบบ 4) บางรายการไมบันทึกการรวมระยะทางในการใชงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 14 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
สมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4) แตละคัน และควบคุมใหพนักงานขับรถลงรายการตามความเปนจริง 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
*6.ไมมีการตอทะเบียนรถยนตราชการ 
ขอตรวจพบ 

ทะเบียนรถยนตหมดอายุ แตยังไมมีการตอทะเบียน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี



๕๘ 
 

หนวยงานควรมอบหมายผูรับผิดชอบนํารถยนตคันดังกลาวไปตอทะเบียนใหถูกตองตามระเบียบราชการ
ตอไป  

พระราชบัญญัติรถยนต(ฉบับท่ี17) พ.ศ.2557 มาตรา 6 หามมิใหผูใดใชรถดังตอไปนี้ (1) รถท่ียังมิได
จดทะเบียน (2) รถท่ีถูกเพิกถอดการจดทะเบียน (3) รถท่ียังมิไดเสียภาษีประจําป (4) รถท่ีแจงการไมใชรถ 
(5)รถท่ีทะเบียนระงับ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

พระราชบัญญัติรถยนต(ฉบับท่ี17) พ.ศ.2557 มาตรา 6 
 

7.หนวยงานไมมีการสรุปการซอมแซมรถราชการในแตละป 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานไมมีการสรุปการซอมแซมรถราชการในแตละป 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรสรุปยอดรวมคาใชจายในการซอมบํารุงรถราชการของรถแตละคันเปนรายป เพ่ือ
ตรวจสอบรายการทรัพยสินท่ีนําไปซอมแซมวาคุมกับคาใชจายหรือไม หากตองซอม และสามารถใชเปนขอมูล
ประกอบการของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือใหมทดแทน 
 
8.ใบขออนุญาตใชรถ(แบบ3)บันทึกรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

การจัดทําใบขออนุญาตใชรถ(แบบ3) และจัดทําบันทึกการใชรถ (แบบ4) ตองระบุเลขไมลท่ีเขาออกทุก
ครั้งใหครบถวนถูกตองและตองสัมพันธกัน มิใชบันทึกในภาพรวม 
 
9.การบันทึกทะเบียนคุมรถราชการ (แบบ2) ไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

มีการจัดทําทะเบียนคุมรถราชการ(แบบ2) ไมมีรายละเอียดการไดมา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค0528.2/ว91 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2543 กระทรวงการคลังขอให
หนวยงานสํารวจและจัดทําทะเบียนทรัพยสินถาวรใหมีขอมูลครบถวนถูกตองทุกรายการ 
 
10.บุคลากรอ่ืนมาทําหนาท่ีพนักงานขับรถราชการ 
ขอตรวจพบ 

การขับรถยนตราชการ ปกติตองมีตําแหนงหนาท่ีเปนพนักงานขับรถ แตการตรวจพบวามีการมอบหมาย
ใหผูอ่ืนหรือบุคลากรอ่ืนมาทําหนาท่ีพนักงานขับรถราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ซ่ึงหนวยงานตองจัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีใหขับรถราชการอีกหนาท่ีหนึ่ง หรือแตงตั้งเจาหนาท่ีเปน
ครั้งคราวโดยเสนอใหอธิบดีลงนามในคําสั่ง 
 
 
 
 



๕๙ 
 
11.บันทึกรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

มีรถไมมีสมุดบันทึกการใชรถตามแบบ 4 ไดรับแจงวาสมุดแบบ4 บันทึกการใชรถยนตสูญหาย สมุด
บันทึกการใชรถถือเปนเอกสารหลักฐานสําคัญในการควบคุมการใชรถ เห็นควรใหมีการตรวจสอบการขอใชรถ
(แบบ 3) ของรถหมายเลขทะเบียนดังกลาว และใหจัดทําการบันทึกการใชรถแบบ4 ตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
ระยะทานท่ีปรากฏในหนาปดบอกระยะทางของรถและระยะทานของสถานท่ีท่ีขอใชรถ ใหมีหลักฐานไว
ประกอบการตรวจสอบ 
 
12ใบขออนุมัติใชรถราชการ (แบบ 3) ไมเปนไปตามระเบียบฯและไมมีการมอบหมายผูขับรถยนต 
ขอตรวจพบ 

ใบขออนุมัติใชรถราชการ (แบบ 3) ไมเปนไปตามระเบียบฯ และไมมีการมอบหมายผูขับรถยนต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

แบบฟอรมการขออนุญาตใชรถสวนกลาง(แบบ 3) ตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจากการสอบทานพบวาไมเปนไปตามระเบียบดังกลาว 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 
 
13.การขอใชรถยนตราชการบางรายการไมมีผูมีอํานาจลงนามกอนนํารถยนตไปใชงาน 
ขอตรวจพบ 

การขอใชรถยนตราชการบางรายการไมมีผูมีอํานาจลงนามกอนนํารถยนตไปใชงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

รูปแบบการขออนุญาตใชรถสวนกลาง(แบบ 3) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหมีการลงนามจากผูมีอํานาจกอนการนํารถไปใชงาน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 
 
14.ทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) ไมเปนไปตามแบบท่ีระเบียบ 
ขอตรวจพบ 

การจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) ไมเปนไปตามแบบท่ีระเบียบกําหนด ควรกําชับให
ผูรับผิดชอบบันทึกรายการซอมรถ (แบบ 6) แตละคันใหครบถวนตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
รายการรถยนตท่ีนําไปซอมแซมวามีการซอมบอยเพียงใด คุมคาหรือไมหากตองซอมอีก ซ่ึงสามารถใชเปน
ขอมูลประกอบการของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือทดแทน รวมท้ังควรถายสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสงของเก็บไว 1 
ชุด เพ่ือใชเปนหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมการซอมบํารุงเปนหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
 
15.ไมมีการแตงตั้งมอบหมายใหขาราชการหรือลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถยนตอีกหนาท่ี
หนึ่ง 
ขอตรวจพบ 

ไมมีการแตงตั้งมอบหมายใหขาราชการหรือลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถยนตอีกหนาท่ีหนึ่ง 
กรณีท่ีไมมีพนักงานขับรถยนต 



๖๐ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรมอบหมายใหขาราชการหรือพนักงานราชการลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีขับรถราชการให
จัดทําคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติอีกหนาท่ีหนึ่ง โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนผูลงนาม และ
พนักงานจางเหมาท่ีไมใชจางเหมาบริการขับรถยนต ตามระเบียบฯ ไมควรแตงตั้ง/สั่งการใหขับรถยนตราชการ 
 
16.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ(แบบ 6) 
ขอตรวจพบ 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) ไว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรกําชับใหผูรับผิดชอบบันทึกรายการซอมรถ (แบบ 6) แตละคันใหครบถวน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
รายการรถยนตท่ีนําไปซอมแซมวามีการซอมบอยเพียงใดคุมคาหรือไมหากตองซอมอีก ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูล
ประกอบการของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือทดแทน รวมท้ังควรถายสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสงของเก็บไว 1 ชุด เพ่ือ
ใชเปนหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมการซอมบํารุงเปนหักฐานประกอบการตรวจสอบ 
 
17.จัดทําบัญชีรายการรถยนต(แบบ2)ไมมีรายละเอียดการไดมา 
ขอตรวจพบ 

จัดทําบัญชีรายการรถยนต ไมมีรายละเอียดการไดมา การจําหนายจายโอนของรถยนตแตละคัน ตาม
ระเบียบรถราชการกําหนด หนวยงานควรจัดทําบัญชีการไดมา การจําหนายถายโอนตามแบบ 2 ท่ีระเบียบ
กําหนด จะไดทราบความเปนมาของรถแตละคัน 
 
18.ไมไดจัดทําประกันภัยรถยนตราชการภาคบังคับ 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานยังไมไดจัดทําประกันภัยรถยนตราชการภาคบังคับ ดังนั้นตองจัดทําประกันภัยรถยนตราชการ
ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนังสือสํานักเลขธิการคณะรัฐมนตรี  นร 0504/8202 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2548 มติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบในหลักการใหรถราชการตองจัดใหมีประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภยัจากรถ พ.ศ.2534  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.หนังสือสํานักเลขธิการคณะรัฐมนตรี นร 0504/8202 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2548 
 
19.ไมมีการแยกแฟมในการจัดเก็บใบขอใชรถยนตราชการ(แบบ3) ของแตละคัน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการจัดทําใบอนุญาตใชรถสวนกลางตามแบบ 3 ตามหนวยงานกําหนดข้ึนและระบุเหตุผล
ความจําเปนท่ีตองใชรถสวนกลางประกอบการอนุมัติดวย โดยหนวยงานจะทําเปนสําเนา 2 ชุด โดยจะแยกเก็บ
ไวกับเจาหนาท่ีผูดูแลรถ 1 ใบ และฝายบริหาร 1 ใบ ซ่ึงทางฝายบริหารไมมีการแยกแฟมในการจัดเก็บใบขอใช
รถยนตราชการ(แบบ 3) ของแตละคัน แตจะเก็บรวมไวในแฟมเดียวกัน  
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และหนวยงานมีการจัดทําสมุดบันทึกการใชรถราชการ ตามแบบ 4 เปนไปตามระเบียบ ขอ 14 ใหสวน
ราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลางรถรับรองรถรับรองประจําจังหวัดประจํารถแตละคันสมุดบันทึก
อยางนอยใหมีขอความตามแบบ 4  
 
20.จดบันทึกการเติมน้ํามันในแตละครั้งของการใชรถยนตราชการไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานจดบันทึกการเติมน้ํามันในแตละครั้งของการใชรถยนตราชการไมครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรกําชับเจาหนาท่ีในการจดบันทึกการเติมน้ํามันในแตละครั้งของการใชรถยนตราชการให
ครบถวน 
 
21.การจัดทําใบขออนุญาตใชรถ(แบบ3) บันทึกรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

การจัดทําใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) บันทึกรายละเอียดไมครบถวน เชน ไมไดระบุเวลาไป-กลับ 
สถานท่ีไปราชการ ไมมีลายมือชื่อผูอนุมัติใหใชรถ ดังนั้นกอนการใชรถทุกครั้งไมวาจะไปใน/นอกพ้ืนท่ี ผู
ประสงคจะใชรถตองขออนุญาตกอนใชโดยจัดทําใบขออนุญาตใชรถ ซ่ึงระบุชื่อผูขับ หมายเลข สถานท่ี
ปลายทางท่ีไปปฏิบัติภารกิจ  วันเวลาไป-กลับ พรอมระบุเหตุผลความจําเปนหรือภารกิจใหชัดเจน ทุกรายการ 
พรอมจัดเก็บใหเรียบรอยไมเสี่ยงตอการสูญหาย 
 
22.แบบการซอมรถแบบ6บันทึกไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

มีการจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) ไว แตบันทึกรายการไวไมครบถวน และไมเปน
ปจจุบัน หนวยงานควรใหผูรับผิดชอบบันทึกรายการซอมรถ (แบบ 6) ใหครบถวน เปนปจจุบัน และควรถาย
สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสงของประกอบการบันทึกรายการซอม เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารกรณีซ้ือ
ยานพาหนะทดแทน 
 
23.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมรถราชการ(แบบ2) 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานไมไดจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแกไขเพ่ิม ขอ 9 กําหนดใหสวนราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) รวมท้ังแสดง
หลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอน ทําใหทราบขอมูลรถแตละคัน และจํานวนของรถท่ีอยูใน
ครอบครองท้ังหมด 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
*1.การแพรกระจายไวรัส 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสไมครบถวนทุกเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมปองกันไวรัส
ไมUpdateซ่ึงเสี่ยงตอการแพรกระจายไวรัสท่ีเปนภัยคุกคามจากระบบเครือขายภายนอก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 และ
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 6.5 กําหนดใหมีการสรางความตระหนักรูใหกับผูใชงาน
ระบบสารสนเทศ หรือขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับโปรแกรมไมพึงประสงค และใหมีข้ันตอนการตรวจสอบและกู
คืน ในกรณีมีการใชงานโปรแกรมไมพึงประสงค 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 
2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 
 

*2.ทรัพยสินยังมีรายละเอียดไมครอบคลุมไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 

การจัดเก็บขอมูลทรัพยสินดังกลาวเปนไปตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงมีรายการไมครบถวนทุกทรัพยสินและ
ประเภทของทรัพยสิน รวมท้ังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยสินไมครบถวน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอกําหนดหลักท่ี 4 การบริหารจัดการสินทรัพย ขอ 4.1.1 บัญชีทรัพยสิน กําหนดให
หนวยงานจัดทําทะเบียนบัญชีทรัพยสิน (อุปกรณคอมพิวเตอร-เครือขายและsoftware) ประกอบดวย ชื่อ
อุปกรณ หมายเลข ปท่ีไดรับ สถานท่ีใชงาน ผูรับผิดชอบ และ ใหหนวยงานข้ึนทะเบียนทรัพยสินท่ีไดรับจัดสรร
ใหมทุกครั้ง รวมท้ัง มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ทบทวน ทะเบียนบัญชีทรัพยสินอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 
 
*3.ไมมีการบันทึกปญหาหรือสาเหตุของปญหาไว 
ขอตรวจพบ 

ผูรับผิดชอบในการรับแกไขปญหา แตเม่ือดําเนินการแกไขปญหานั้นเสร็จสิ้น ไมมีการบันทึกปญหาหรือ
สาเหตุของปญหาไว เพ่ือนํามาวิเคราะหและนําไปวางแผนปรับปรุงการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหนวยงานใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลซ่ึงอาจทําใหพบปญหาซํ้าเดิมบอยครั้งโดยไมไดรับ
การแกไขท่ีสาเหตุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอกําหนดหลักท่ี 12 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระบุวา
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หนวยงานตองมีการบันทึกปญหาและสาเหตุ กําหนดชองทาง การรายงานเหตุการณความม่ันคงปลอดภัยท่ี
เหมาะสมและสนองตอบตอปญหาทันตอเหตุการณ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 

 
*4.ไมมีการควบคุมการเขา-ออกสถานท่ี 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการก้ันหองเครือขายของหนวยงานเปนสัดสวน แตในดานการควบคุมการเขาออกนั้น ยังไมมี
มาตรการในการควบคุม เนื่องจากหองเครือขายดังกลาวไมมีการล็อกหรือระบบการรักษาความปลอดภัยไม
เหมาะสม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ ๕. การสรางความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพและ
สภาพแวดลอม ๕.๑ ใหมีการปองกันขอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของหนวยงาน (Security perimeter) ท่ีมีการติดตั้ง 
จัดเก็บ หรือใชงาน ระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศ 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอกําหนดหลักท่ี 7 ขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพ (Physical security 
perimeter) กําหนดพ้ืนท่ีโดยตามการประเมินความเสี่ยงของกรม เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงในการเขาออกทาง
กายภาพ  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 

2.ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 
 
*5.ล็อกหนาจอคอมพิวเตอรไมครบทุกเครื่อง 
ขอตรวจพบ 

มีการการล็อกรหัสหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง Notebook ระดับหนึ่ง แตไมครบทุกเครื่อง
ตามท่ีนโยบายกรมฯกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 
และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 7.5 “กําหนดใหผูใชงานตองดูแลปองกันอุปกรณ
สารสนเทศใดท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบในระหวางท่ีไมมีการใชงาน” และขอ ๗.๗ “ใหยุติหรือปดหนาจอการ
ใชงานระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานเกินระยะเวลาสูงสุด ท่ีกําหนดไว” 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553  



๖๔ 
 

2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 7.5 และขอ 7.7 
 
*6.ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการCSO 
ขอตรวจพบ 

ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ รวมท้ังการมอบหมายงานผูรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังมีรายละเอียดไมชัดเจนและไมระบุผูปฏิบัติงานสํารองไวในยามเกิดภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหการดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอกําหนดท่ี 2 โครงสรางความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กําหนดใหมีการกําหนด
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระดับกรม และ ระดับสํานัก
สนับสนนุบรกิารสุขภาพ โดยมี CSO ระดับกรม และ CSO ระดับสํานักสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนผูนําคณะ  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 

 
*7.ไมมีการจัดระบบการบํารุงรักษา 
ขอตรวจพบ 

การบริหารความตอเนื่องในการใหบริการ หนวยงานไมมีการจัดระบบการบํารุงรักษาเพ่ือการปองกันการ
เสื่อมสภาพอายุการใชงานของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงาน ควรมีแผนการดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และจัดกิจกรรมในการดูแลบํารุงรักษาเชิง
ปองกันอยางสมํ่าเสมอตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือใหระบบสารสนเทศของหนวยงานมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
*8.การมอบหมายงานผูรับผิดชอบงานดานIT ไมชัดเจน 
ขอตรวจพบ 

การมอบหมายงานผูรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีรายละเอียดไมชัดเจนและไมระบุ
ผูปฏิบัติงานสํารองไวในยามเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรกําหนดเจาหนาท่ี ท่ีชัดเจนและเจาหนาท่ีสํารองไวกรณีท่ีเจาหนาท่ีหลักไมสามารถ
ปฏิบัติงานได เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น 

 
*9.ไมควบคุมการเขาถึงโปรแกรม 
ขอตรวจพบ 

การควบคุมการเขาใชงานระบบสารสนเทศ ซอฟแวรของหนวยงาน เพ่ือปองกันการเขาใชโดยผูท่ีไมได
รับอนุญาต หนวยงานมีการกําหนดระดับสิทธิในการเขาถึงขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยแยกตามประเภท
ผูใชงานท่ีชัดเจน เชน ระบบการจัดเก็บใน File server แตในระบบการควบคุมทรัพยสินองคกรและระบบการ
จัดเก็บJob ของบุคลากรในหนวยงานจากโปรแกรม Access มีการควบคุมเขาถึงระดับหนึ่ง แตไมเพียงพอท่ีจะ



๖๕ 
 
ควบคุมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เนื่องจากโปรแกรมดังกลาว ทุกคน
สามารถเปดเขาใชงานเรียกดูท้ังในรายงานและฐานขอมูล รวมท้ังเขาแกไขรายการของผูอ่ืนได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานควรปรับปรุงพัฒนาใหมีระบบการตรวจสอบรหัสกอนเปดโปรแกรม และควรกําหนดใหมีการ
แกไขรายการจากผูท่ีสรางรายการนั้นเทานั้น สวนสิทธิผูบังคับบัญชาตามสายงาน ควรเปนผูตรวจสอบขอมูล ซ่ึง
มีสิทธิในการเรียกดูรายการหรือรายงานท่ีเก่ียวของเทานั้น 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึง
ระบบปฏิบัติการ (operating system access control) เพ่ือปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับ
อนุญาต 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอ 5.4 การควบคุมการเขาถึงระบบ มีการกําหนดนโยบายควบคุมการเขาถึง การเขาถึง
ระบบตองมีการควบคุมโดยผานทางข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการล็อกอินเขาระบบท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย  
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 

2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 
 
*10.ไมมีการควบคุมการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน 
ขอตรวจพบ 

ไมมีมาตรการหรือการควบคุมการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน ยังอนุญาตใหมีการติดตั้งโปรแกรมอ่ืน
ท่ีนอกเหนือการใชในการ ปฏิบัติงานท่ีกรมฯกําหนด ซ่ึงการดาวนโหลดและการติดตั้งโปรแกรมอ่ืนๆอาจสงผล
กระทบตอการแพรกระจายไวรัสหรือภัยคุกคามท่ีแอบแฝงมากับโปรแกรมท่ีดาวนโหลดมาติดตั้งท่ีเครื่อง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรมีการกําหนดมาตรการหามบุคลากรภายในหนวยงาน ดาวนโหลดหรือการติดต้ังโปรแกรมอ่ืนๆ ใช
งานดวยตนเอง 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอ 5.4.4 มีการควบการใชโปรแกรมอรรถประโยชนในหนวยงาน ผูใชงานหามลง
โปรแกรมอรรถประโยชนท่ีไมมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 10 (4) การใชงานโปรแกรม
อรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน 
เพ่ือปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 

2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 



๖๖ 
 

 
*11.ทรัพยสินITมีการนําออกนอกสํานักงานโดยไมไดรับการอนุญาต 
ขอตรวจพบ 

ในกรณียืม Note book นําไปใชนอกสํานักงานฯในราชการภาคสนาม ซ่ึงบางรายการยังไมมีระบุวันท่ี
คืนทรัพยสิน หรือ ไมระบุวัตถุประสงคในการนําไปใชงาน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการสูญหาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 3 การควบคุมและ
จําหนายพัสดุ สวนท่ี 1 การยืมขอ 147 การยืมพัสดุใชคงรูปไปใชในราชการ ใหสวนราชการทําหลักฐานการ
ยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันคืน ขอ 150 เม่ือกําหนดวันยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาท่ี
แทน มีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุ ท่ีใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง

ปงบประมาณ 2557 
 
*12.ไมมีการจัดโอนทรัพยสินใหถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

ทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศบางรายการยังไมมีการจัดโอนทรัพยสินใหถูกตอง เชน เครื่องบันทึก
ขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร(DLog) หรือไฟรวอลล(Firewall) หรือเครื่องกระจายสัญญาณ(Access 
point/Switch-Hub) ซ่ึงอุปกรณดังกลาวเหลานี้มีการติดต้ังใชงานไว ณ สํานักงานอ่ืน  แตยังมิใชทรัพยสินของ
สํานักงานฯ กรณีเกิดปญหาตองซอมแซมหรือชํารุดเสียหาย จําเปนตองจัดสงใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักบริหารเปนผูซอมบํารุง หากมีความเสียหายระหวางนําสงและไมสะดวกในการบํารุงรักษา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

หนวยงานตองประสานงานไปยังหนวยเจาภาพ IT กรม ดําเนินการโอนทรัพยสินใหถูกตอง และเพ่ือ
สะดวกในการบํารุงรักษาอุปกรณดังกลาว 

 
*14.มีการถือครองทรัพยสินดานIT 
ขอตรวจพบ 

ดานการจัดการบริหารทรัพยสินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน มีระบบการยืม-คืน 
ทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตในสวนของคอมพิวเตอรโนตบุกจะเปนลักษณการยืม-คืน ระยะยาว  
หรือบุคลากรผูปฏิบัติงานเปนผูถือครอง ซ่ึงมาตรฐานขอกําหนดดานทรัพยสินนั้น ระบุใหมีระบบการยืม-คืน
สินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบชั่วคราวระยะสั้น หรือเฉพาะท่ีจําเปนในงานท่ีไดรับมอบหมาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 3 การควบคุมและ
จําหนายพัสดุ สวนท่ี 1 การยืมขอ 147 การยืมพัสดุใชคงรูปไปใชในราชการ ใหสวนราชการทําหลักฐานการ
ยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันคืน ขอ 150 เม่ือกําหนดวันยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาท่ี
แทน มีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุ ท่ีใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



๖๗ 
 
 
*15.การขับเคล่ือนนโยบายไมไดเทาท่ีควร 
ขอตรวจพบ 

ยังขาดการควบคุมกํากับและติดตามประเมินผล รวมท้ังการทบทวนนโยบายกรมฯ ตามท่ีนโยบายกรมฯ
กําหนดใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง ประกอบกับแผนผังโครงสรางดานความม่ันคงปลอดภัยระดับกรม ยังไม
แสดงชัดเจน ซ่ึงแตละหนวยงานหรือระดับกรม นโยบายกําหนดใหมีการจัดทําแผนผังโครงสรางดังกลาว เพ่ือให
ม่ันใจวามีกลไกการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและมีการขับเคลื่อน รวมท้ังกรณียาม
ฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานไดราบรื่น รวมท้ังการกําหนดบทบาทหนาท่ีท้ัง 3 ระดับ ท้ังนี้ คําสั่งและบทบาทของ
ผูบริหารหรือผูบริหารสูงสุดดานความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) และคําสั่งบทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการ CSO รวมท้ัง ขอบเขตหนาท่ีของผูปฏิบัติงานหรือผูดูแลระบบดานเทคโนโลยีถูกกําหนดไวอยาง
ชัดเจน แตสําหรับผูปฏิบัติงานท่ัวไประดับกรม รวมท้ังการกําหนดผูสํารองในการปฏิบัติหนาท่ียามฉุกเฉินตอง
ปฏิบัติงานแทนกันได และการกําหนดผูรับผิดชอบผูจัดการบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กรม ยังไมแสดงใหเห็นอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบัติ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ 
ดังตอไปนี้ (1) หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงาน (2) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเก่ียวของ
ท้ังหมดทราบเพ่ือใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได (3) หนวยงานของรัฐตอง
กําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน (4) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุง
นโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 
 
*16.ไมมีการกําหนดระดับช้ันความลับขอมูล 
ขอตรวจพบ 
หนวยงาน ยังไมมีการกําหนดระดับชั้นความลับขอมูลสารสนเทศขององคกร ตามนโยบายกรมฯ“ซ่ึงระบุให
กําหนดระดับชั้นความลับสารสนเทศและกําหนดระบบการเขาถึงสารสนเทศตามชั้นความลับ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามนโยบายกรมฯ“ซ่ึงระบุใหกําหนดระดับชั้นความลับสารสนเทศและกําหนดระบบการเขาถึง
สารสนเทศตามชั้นความลับ” ประกอบกับระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 สวน
ท่ี 2 ประเภทชั้นความลับ ขอ 12 ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ ลับท่ีสุด ลับมาก 
ลับ หมวด 2การกําหนดชั้นความลับ ขอ 16 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้น
ความลับพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น ซ่ึงอาจมอบหนาท่ีไดตาม
ความจําเปน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 



๖๘ 
 

1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 

2.ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
*17.ขาดการส่ือสารนโยบาย 
ขอตรวจพบ 

ยังขาดในสวนของการนํานโยบายฯไปสูการสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงานทราบ เขาใจ เก่ียวกับ
ความสําคัญ ความเปนมาของนโยบายดังกลาว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 (2) หนวยงานของรัฐตองประกาศ
นโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเก่ียวของท้ังหมดทราบเพ่ือใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบาย
และขอปฏิบัติได 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 (2) 
 
*18.เม่ือมีบุคลากรออกจากหนวยงานแลวไมแจงการยกเลิกการ Authentication 
ขอตรวจพบ 

กรณีท่ีมีบุคลากรหรือพนักงานมีการโอนยาย หนวยงานยังไมมีการแจงการปรับปรุงหรือถอนถอดสิทธิ
การเขาถึงระบบเครือขายของกรมฯ (Authentication) ทําใหบุคลากรหรือพนักงานท่ีโอนยาย ยังสามารถเขาสู
ระบบเครือขายกรมฯไดตามปกติ ซ่ึงเสี่ยงตอขอมูลรั่วไหลหรือการเขาสูระบบเครือขายของกรมฯ โดยไมไดรับ
อนุญาต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 4.6 “ใหยกเลิกสิทธิของพนักงาน หนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ เม่ือสิ้นสุดสถานะการเปนพนักงาน หรือ สิ้นสุดสัญญาหรือ
ขอตกลงการปฏิบัติงาน และใหปรับเปลี่ยนระดับสิทธิในการเขาใชงานระบบสารสนเทศใหเหมาะสมเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบใดๆเกิดข้ึน” 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 

 
*19.ไมสามารถเขาไปบริหารจัดการไฟรวอลล(Firewall)ได 
ขอตรวจพบ 

การควบคุมการเขาถึงและการบริหารจัดการเขาถึงระบบเครือขายผานทาง Firewall ของหนวยงาน
ตรวจพบวาหนวยงานไมสามารถเขาไปบริหารจัดการไพรวอลล(Firewall)ได จึงทําใหไมสามารถลบรายชื่อผูท่ี
ไมมีสิทธิเขาใชได หรือ ไมสามารถเพ่ิมผูมีสิทธิรายใหมได รวมท้ังไมสามารถทราบภัยคุกคามใหมๆท่ีพยายาม
เจาะระบบได ทําใหเสี่ยงตอการท่ีผูไมไดรับอนุญาตเขาใชงานและผูบุกรุกภายนอกเขาสูระบบได 



๖๙ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ ๙ ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย 
(Network access control) เพ่ือปองกันการเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 
 
20.หองแมขายไมควบคุมอุณหภูมิ/การควบคุมทางอุณหภูมิไมเหมาะสม 
ขอตรวจพบ 

มีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีตองรักษาความปลอดภัย โดยมีเครื่องแมขาย แตมีการจัดพ้ืนท่ีไวในหอง
ปฏิบัติงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมอุณหภูมิ ระหวาง 26-27องศา เนื่องจากมี
เครื่องปรับอากาศเครื่องเดียวและใหมีการเปดเครื่องปรับอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง ผูปฏิบัติงานไมตองการให
เครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไปอาจหยุดชะงักสงผลกระทบทําใหเครื่องแมขายหยุดชะงักดวย แตหากไมมี
การควบคุมอุณหภูมิตามท่ีมาตรฐานกําหนดไว ระบบคอมพิวเตอรอาจทํางานผิดพลาดหรือประมวลผลผิดพลาด
กอนการหยุดชะงักท้ังระบบได 
 
21.เครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร(Dlog)หยุดการทํางาน 
ขอตรวจพบ 

การควบคุมการเขาถึงและการบริหารจัดการเขาถึงเครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรตามพรบ.
วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550ตรวจพบวา เครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร
(Dlog)ดังกลาว หยุดการทํางาน เนื่องจากปลั๊กหลวม และผูรับผิดชอบไมไดตรวจสอบการทํางานของเครื่องนี้
อยางเปนประจําสมํ่าเสมอทําใหไมมีการบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรไวตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงขาด
หายไปตั้งแต 2557  ท้ังนี้การไมจัดเก็บการจราจรคอมพิวเตอรไดอยางครบถวน หากมีการบุกรุกจะไมสามารถ
สืบคนหลักฐานไดตาม พรบ.ดังระบุขางตน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
 
22.ไมสามารถเขาไปบริหารจัดการกลองวงจรปดและเครื่องปรับอากาศ 
ขอตรวจพบ 
การควบคุมดูแล ปองกันทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพ มีกลองวงจรปดในหองเครื่องแมขาย 
แตไมสามารถเขาไปบริหารจัดการได รวมท้ังเครื่องปรับอากาศท่ีอยูภายในหองเครื่องแมขาย ไมมีการ
บํารุงรักษา หากเครื่องปรับอากาศหยุดการทํางาน จะทําใหหองไมสามารถรักษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการ
ทํางานของเครื่องแมขายและอุปกรณอ่ืนๆท่ีมีมูลคาสูงเนื่องจากยังมิไดดําเนินการโอนทรัพยสินจากสํานักบริหาร
มายังหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ ๕. การสรางความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพและ
สภาพแวดลอม ขอ 5.2 มีการออกแบบและติดต้ังการปองกันความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพ เพ่ือปองกัน



๗๐ 
 
ภัยจากภายนอก ภัยในระดับหายนะท้ังท่ีกอโดยมนุษยหรือภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย อุทกภัยแผนดินไหว 
ระเบิด การกอจลาจล เปนตน และขอ ๕.๓ จัดวางและปองกันอุปกรณสารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติหรืออันตรายตาง ๆ และเพ่ือปองกันการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาต รวมท้ังขอ ๕.๔ มีการปองกัน
อุปกรณสารสนเทศ ท่ีอาจเกิดจากไฟฟาขัดของ (Power failure) หรือท่ีอาจหยุดชะงัก จากขอผิดพลาดของ
โครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting utilities) 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 
 
23.ความมีอยูจริงของทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมสอดคลองตรงกันกับทะเบียนคุมพัสดุและการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป 
ขอตรวจพบ 

มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตรงกับความมีอยูจริงของทรัพยสิน แตไม
สอดคลองตรงกับทะเบียนคุมพัสดุ รวมท้ังไมตรงกับการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 
24.หองแมขายไมมีการลงทะเบียนการเขา-ออกหอง 
ขอตรวจพบ 

มีกําหนดผูรับผิดชอบถือกุญแจเปด-ปดหองแมขายแตไมมีการลงทะเบียนการเขา-ออกหอง ทําใหไม
สามารถทราบไดวาใครเขาออกเวลาใด ซ่ึงหากมีการบุกรุกหรือโจรกรรมทรัพยสิน อาจไมสามารถสืบคนขอมูล
ถึงวัน-เวลาท่ีดําเนินการได 
 
25.ติดหรือปะUsername และ Passwordไวท่ีโตะ 
ขอตรวจพบ 

หนวยงาน มีการจัดระบบควบคุมและบริหารจัดการ Username และ Password ท่ีเหมาะสม แตยัง
ดําเนินการสรางความตระหนักหรือสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในการเขาใชงานระบบขอมูลสารสนเทศและ
อุปกรณเครื่องมือเทาท่ีควร ทําใหผูใชงานบางสวนยังติดหรือปะUsername และ Passwordไวท่ีโตะหรือ
บริเวณหนาจอหรือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน ซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจลวงรูและเขาใชงานแทนได เปนความเสี่ยงตอ
การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลทางราชการ โดยผูท่ีไมไดรับอนุญาต 
 
26. Firewallผูเขาประชุมใชรหัสเดียวกัน 
ขอตรวจพบ 

ขอจํากัด Firewall ซ่ึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมผูใชงานและกลั่นกรองผูบุกรุกท่ีเปนภัยคุกคามตอ
ระบบเครือขายภายในหนวยงาน ท้ังนี้ Firewall ของสํานักงานเขตฯทุกเขต จํากัดจํานวน User หรือผูใชงานได
ไมเกิน 80 User เทานั้น ทําใหการเขาใชงานระบบเครือขายหรือการออกอินเทอรเน็ตของหนวยงานในเวลา
พรอมกันไดไมเกิน 80 คน หากในหนวยงานมีบุคลากรภายใน จํานวน 30 คน จะสามารถจัดประชุมและออก
รหัสเขาใชงานอินเทอรเน็ตใหแกผูท่ีเขามารวมประชุมไดเพียงไมเกิน 50 คน สําหรับผูเขารวมประชุมท่ีเปน
ลําดับเกิน 50 หนวยงานจําเปนตองใหผูเขาประชุมใชรหัสเดียวกัน 
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27. authenticationเขาพรอมกันหลายคนดวยรหัสเดียวได 
ขอตรวจพบ 

การควบคุมการเขาใชงานระบบเครือขายจะเขาสูการใชงานอินเทอรเน็ตหนวยงานมีการควบคุมการเขา-
ออก โดยระบบการพิสูจนตัวตนในการเขาใชงานดวยการกําหนดรหัสUsername และ Passwordหรือการ 
authenticationซ่ึงการใชงานดังกลาวสามารถเขาใชงานในระบบเครือขายไดพรอมกันหลายคนดวยรหัสเดียว
ได เนื่องจากโปรแกรมในการพิสูจนตัวตนของ ITกรมฯไมมีการตรวจสอบวาเปนการเขาใชงานจากเครื่อง
คอมพิวเตอรใดไว ทําใหสามารถใชรหัสเดียวเขาใชงานไดจากหลายเครื่อง ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงหากมีการนํารหัส
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใชงาน และเขาใชงานหลายเครื่องในเวลาเดียวกันได จะไมสามารถพิสูจนตัวตนท่ี
แทจริงในการเขาใชงานระบบเครือขาย หากมีการกระทําความผิดใดๆไว จะไมสามารถพิสูจนถึงผูกระทํา
ความผิดท่ีแทจริงได ซ่ึงสาเหตุมาจากการบริหารจัดการและควบคุมของโปรแกรมในการพิสูจนตัวตนในการเขา
ใชงานระบบเครือขายหรือการ authentication ของ IT กรมฯ 
 
28.ไมมีการกําหนดระดับช้ันความลับขอมูล 
ขอตรวจพบ 

หนวยงาน ยังไมมีการกําหนดระดับชั้นความลับขอมูลสารสนเทศขององคกร ตามนโยบายกรมฯ“ซ่ึงระบุ
ใหกําหนดระดับชั้นความลับสารสนเทศและกําหนดระบบการเขาถึงสารสนเทศตามชั้นความลับ” 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามนโยบายกรมฯ“ซ่ึงระบุใหกําหนดระดับชั้นความลับสารสนเทศและกําหนดระบบการเขาถึง
สารสนเทศตามชั้นความลับ” ประกอบกับระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 สวน
ท่ี 2 ประเภทชั้นความลับ ขอ 12 ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ ลับท่ีสุด ลับมาก 
ลับ หมวด 2การกําหนดชั้นความลับ ขอ 16 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้น
ความลับพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น ซ่ึงอาจมอบหนาท่ีไดตาม
ความจําเปน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
29.ไมระบุผูปฏิบัติงานสํารองไวในยามเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ขอตรวจพบ 

ไมระบุผูปฏิบัติงานสํารองไวในยามเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 
30.ปายกํากับไวท่ีสายท่ีใชรับ-สงขอมูลจากFirewall ไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

ปายกํากับไวท่ีสายท่ีใชรับ-สงขอมูลจากFirewall แตปายกํากับท่ีสายเหลานั้น บางสายเขียนชื่อปายไม
ตรงกับแผนผังเสนทางระบบเครือขายภายใน หากแผนผังดังกลาวมีขอมูลไมถูกตองตรงกับสายท่ีสงขอมูลตาม
จริง กรณีเกิดเหตุการณไมปลอดภัยหรือการเขาใชงานอินเทอรเน็ตไมได การแกไขปญหาอาจลาชาเนื่องจาก
ขอมูลในปายกํากับสายไมถูกตอง 
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31.การตั้งเวลาFirewallไมตรงกับเวลาสากล 
ขอตรวจพบ 

การตั้งเวลาการทํางานในการควบคุมการเขาออกของขอมูลท่ี Firewall ไมถูกตองตามเวลาสากล ซ่ึง 
Firewall เปนทางผานเขาออกสูระบบเครือขายของหนวยงาน หากการตั้งเวลาของ Firewall ไมถูกตองตาม
เวลาสากล จะทําใหการจัดเก็บเวลาในการเขาออกของขอมูลจารจรคอมพิวเตอร(Log)ท่ีวิ่งผานเขาออกระบบ
เครือขายไมถูกตอง อาจเกิดความเสี่ยงท่ีไมสามารถนําขอมูลจารจรคอมพิวเตอร(Log) มาเปนเครื่องยืนยันใน
การเขามาของผูบุกรุกระบบเครือขายภายในองคกรได เนื่องจากเวลาท่ีเขาใชงานไมถูกตองกันกับเวลาสากล ซ่ึง
อาจเสี่ยงตอการละเมิดกฎหมาย เนื่องจากจัดเก็บขอมูลจารจรคอมพิวเตอร(Log) ไมครบตามกําหนด 90 วัน 
ตามท่ี พรบ.วาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ท่ีไดกําหนดไว 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พรบ.วาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
 
32.ไมจัดทําปายบอกเสนทางการเดินทางของสายสัญญาณและปายบอกเสนทางเส่ือมสภาพ 
ขอตรวจพบ 

การเดินสายสัญญาณรับ – สงขอมูลบริเวณไฟรวอลลและเครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร 
รวมถึง Switch ตาง ๆ ปายบอกเสนทางการเดินทางของสายสัญญาณเสื่อมสภาพ อักษรมองเห็น ไมชัดเจน 
หรือไมมีปายบอกเสนทางไวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะทําใหสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 
 
33.ไมมีมาตรการในการเขารหัสกอนเปดโปรแกรม 
ขอตรวจพบ 

ยังไมมีมาตรการในการเขารหัสขอมูลและการเขาถึง Source Code 
 
34.ไมมีแผนการสํารองขอมูล 
ขอตรวจพบ 

ยังไมจัดทําแผนซักซอมหรือแผนการสํารองขอมูลและไมมีการดําเนินการสํารองขอมูล มีเพียงบุคลากร
ภายในท่ีสํารองขอมูลของตัวเองเทานั้นไมมีการสํารองขอมูลในภาพรวมของนหวยงานเสี่ยงตอการสูญหายของ
ขอมูล 
 
35.ความโปรงใสเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลองคกร 
ขอตรวจพบ 

การเปดเผยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ไมมีการนําขอมูลลงประกาศผานเว็บไซด รวมถึงกลไกการ
จัดการเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงหนวยงานไมมีการกําหนดข้ันตอนกระบวนการรับเรื่องรองเรียนผาน
เว็บไซด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรจัดทําข้ันตอนหรือแนวทางปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานและกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพรและควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานการเผยแพรประชาสัพมัฯขอมูล
ขาวสารในแตละชองทางอยางสมํ่าเสมอ 
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36.จัดทําแผนผังระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการจัดทําแผนผังระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในคอนขางเปนปจจุบัน แตมีบาง
รายการท่ีไมถูกตองตรงความมีอยูจริงของทรัพยสิน ท้ังนี้แผนผังระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายใน เปน
แผนภาพท่ีชวยแสดงความมีอยูจริงของทรัพยสินควบคูกับทะเบียนคุมทรัพยสิน และใชในการแกไขปญหาใน
กรณีมีปญหาดานการเขาใชงานระบบเครือขาย ทําใหสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 5.5 ระบุใหมีการจัดทํา ปรับปรุง และดูแลเอกสาร
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได 
 
37.มีระบบการยืมคืนทรัพยสินแตยังไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 
มีรายละเอียดในทะเบียนควบคุมการยืม-คืน ทรัพยสินไปใชในราชการนอกสํานักงาน ไมครบถวน ตามระเบียน
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 กําหนดไว ซ่ึงเสี่ยงตอการสูญหายของทรัพยสิน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
 
38.ไมจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดาน IT 
ขอตรวจพบ 

หนวยงาน มีการจัดทําทะเบียนควบคุมยังไมครบถวนท้ังประเภท/หมวดหมู และรายละเอียด Spec 
ของทรัพยสินตามท่ีนโยบายกําหนด เพ่ือการตรวจสอบความมีอยูจริงและปองกันการสูญหายของสวนท่ีเปน
องคประกอบของทรัพยสิน เชน สวนของการประมวลผล(CPU) สวนของหนวยความจํา (RAM/Hard disk) ซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร หากมีการโจรกรรมเฉพาะบางชิ้นสวนท่ีเปนองคประกอบใน
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเหลานี้ อาจทําใหสมรรถนะการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดความลาชา 
หรือ อาจไมสามารถเปดการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรได รวมท้ังไมมีการจัดเก็บทรัพยสินประเภทซอฟแวร
และฐานขอมูลไว ในทะเบียนคุมหรือบัญชีทรัพยสินใหครบถวนตามประเภทของทรัพยสินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
39.ขาดความครบถวนของประเภทของทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอตรวจพบ 

จากการตรวจประเมินพบวา หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน แตยงัขาดความครบถวนของประเภทของทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตามนโยบายฯ นั้น 
ระบุใหหนวยงานจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ Hardware Software 
Database People ware เปนตน ในสวนของการจัดทําคูมือการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม และ
เครือขาย หนวยงานยังไมมีการจัดทําคูมือการใชงานข้ึนมา รวมถึงการกําหนดข้ันตอนการดูแลรักษาอุปกรณ
ตาง ๆ เปนตน 
 
 



๗๔ 
 
40.การตั้งระยะเวลาในการใชงานอินเทอรเน็ต 
ขอตรวจพบ 

การต้ังระยะเวลาในการใชงานอินเทอรเน็ต เม่ือไมท้ิงหนาจอคอมพิวเตอรไว โดยไมมีการกระทําใดๆ จะ
มีการตัดสัญญาณการเขาใชงานอินเทอรเน็ต เม่ือพน 8 ชั่วโมงไปแลว ซ่ึงเสี่ยงตอการท่ีบุคคลอ่ืนท่ีไมใชเจาของ
เครื่องคอมพิวเตอร เขาสวมรอยในการใชงานอินเทอรเน็ตแทนเจาของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปดท้ิงไว และ
สามารถเขากระทําความผิดใดๆ ในสถานะผูใชงานของเครื่องนั้นๆได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 
และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 7.5 กําหนดใหผูใชงานตองดูแลปองกันอุปกรณ
สารสนเทศใดท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบในระหวางท่ีไมมีการใชงาน 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 และ
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 
 
41.การเดินสายไฟฟาหรือสายสัญญาไมเรียบรอยเส่ียงตอไฟฟาลัดวงจร 
ขอตรวจพบ 

มีการเดินสายไฟฟาและสายสัญญาณในการรับสงขอมูลในหองท่ีติดตั้งเครื่องไพรวอลล (Firewall) ยังไม
เรียบรอย เสี่ยงตอไฟฟาลัดวงจรและการรบกวนสัญญาณการรับสงขอมูล อาจทําใหระบบเครือขายหยุดการ
ทํางานและไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ ๕. การสรางความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพและ
สภาพแวดลอม ขอ 5.2 มีการออกแบบและติดต้ังการปองกันความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพ เพ่ือปองกัน
ภัยจากภายนอก ภัยในระดับหายนะท้ังท่ีกอโดยมนุษยหรือภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว 
ระเบิด การกอจลาจล เปนตน และขอ ๕.๓ จัดวางและปองกันอุปกรณสารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติหรืออันตรายตาง ๆ และเพ่ือปองกันการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาต รวมท้ังขอ ๕.๔ มีการปองกัน
อุปกรณสารสนเทศ ท่ีอาจเกิดจากไฟฟาขัดของ (Power failure) หรือท่ีอาจหยุดชะงัก จากขอผิดพลาดของ
โครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting utilities) 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 
 
42.ขอมูลบางคนยังไมผานไฟรวอลล(Friwall) 
ขอตรวจพบ 

ยังมีผูใชงานบางกลุมมีการเขา-ออกระบบเครือขายภายนอกโดยตรงไมผานทาง Firewall ท้ังนี้ อาจทํา
ใหไมสามารถควบคุมการเขา-ออกระบบเครือขายไดทุกคน และไมมีการจัดเก็บการจราจรคอมพิวเตอรไดอยาง
ครบถวน กรณีมีการบุกรุกไมสามารถสืบคนหลักฐานไดตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร 
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พ.ศ.2550 ได และเปนการเปดชองทางการบุกรุก การเขาถึงระบบเครือขายภายในองคกร ซ่ึงบุคคลภายนอก
อาจเขามาโจรกรรมตอขอมูลสารสนเทศและทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตอไปได สาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากผูปฏิบัติงานไมทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต แตในชวงระยะเวลาท่ีดําเนินการ
ตรวจสอบ หนวยงานไดประสานงานเปนการภายในใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ดําเนินแกไขให
บุคลากรทุกคนเขา-ออกระบบเครือขาย โดยผานทาง Firewallและไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ไพรวอลล (Firewall) เปนเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย โดยทําหนาท่ีคัดกรอง
ขอมูลท่ีเขา-ออกระหวางระบบเครือขายภายในและภายนอก รวมท้ังบันทึกขอมูล กิจกรรมตางๆท่ีผานเขาออก 
และปองกันการบุกรุกจากภัยคุกคามตางๆ ท่ีทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอระบบเครือขายภายในองคกร แตไม
สามารถปองกันอันตรายจากภายนอกได ในกรณีท่ีมีการตอเขาถึงกับระบบเครือขายภายนอกโดยตรง ซ่ึงไมได
ผานเขาออกมาทางไพรวอลล(Firewall) 
43.บุคลากรท่ีโอนยายไปหนวยงานอ่ืนมีการนําทรัพย(Notebook) ของสํานักไปใชงานแบบถือครอง 
ขอตรวจพบ 

บุคลากรท่ีโอนยายไปหนวยงานอ่ืน มีการนําทรัพย(Notebook) ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 2 พิษณุโลก ไปใชงานแบบถือครอง โดยไมจัดทําบันทึกแจงความประสงคในการยืมทรัพยสินระหวาง
หนวยงานอยางถูกตองระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ซ่ึงเสี่ยงตอการสูญหายของทรัพยสิน
ทางราชการ 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
 
44.ไมมีการซอมบํารุงหรือจัดจําหนายใหถูกตองตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ 

บางรายการของทรัพยสินท่ีเสื่อมสภาพในการใชงาน หรือชํารุดเสียหาย หนวยงาน ยังไมมีการซอมบํารุง
หรือจัดจําหนาย ใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
 
45.เครื่องบันทึกการจารจรคอมพิวเตอร(Dlog)ไมทํางาน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานไมมีการควบคุมดวยรหัสผานในการเขา-ออกระบบเครือขายผานทาง Firewall ซ่ึงอาจทําให
การจัดเก็บขอมูลการจารจรคอมพิวเตอร(Log)ท่ีวิ่งผานเขาออกระบบเครือขายภายในและภายนอก โดยไม
สามารถพิสูจนตัวตนไดวาขอมูลท่ีเขาออกระบบเครือขายเปนของผูใด และพบเครื่องบันทึกจัดเก็บขอมูลการ
จารจรคอมพิวเตอร(Log)หยุดการทํางาน ทําใหไมมีการจัดเก็บขอมูลการจารจรคอมพิวเตอร(Log) ในชวงท่ี
หยุดการทํางาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา ๒๖ ท่ีระบุวา “ผูใหบริการตอง
เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร” 
ซ่ึงในกรณีมีการบุกรุกจะไมสามารถสืบคนหลักฐาน/ยืนยันในการเขามาของผูบุกรุกท่ีเขามาในระบบเครือขาย
ภายในองคกรได รวมท้ังเปนการเปดชองทางการบุกรุก การเขาถึงระบบเครือขายภายในองคกร ซ่ึง
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บุคคลภายนอกอาจเขามาโจรกรรมตอขอมูลสารสนเทศของหนวยงานตอไปได ประกอบกับตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 และประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตาม
วิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 6.7  ใหหนวยงาน มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร 
เพ่ือปองกันภัยคุกคาม และมีการรักษาความ ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นท่ีทํางาน
บนเครือขายคอมพิวเตอร รวมท้ังขอมูลสารสนเทศ ท่ีมีการแลกเปลี่ยนบนเครือขายดังกลาวรวมท้ังขอ 6.15 
ใหหนวยงานมีการเก็บบันทึกขอมูล log ซ่ึงบันทึกขอมูลกิจกรรมการใชงานของผูใชงานระบบสารสนเทศ และ
เหตุการณเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสืบสวน สอบสวน ในอนาคต และเพ่ือการ 
ติดตามการควบคุมการเขาถึง 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
2.พระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553  
3.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวธิีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 
 
46.ไมมีการจัดทําคูมือการใชงานและพจนานุกรมฐานขอมูล 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ใหสนับสนุนภารกิจหนวยงาน เชน 
โปรแกรมควบคุมยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดียิ่ง แตขอมูลยังไมครบถวน เนื่องจากเพ่ิงเริ่มใชงาน และขอความ
รวมมือจากผูใชงานใหมีการนําเขาขอมูลใหเปนปจจุบัน และยังไมมีการจัดทําคูมือการใชงานและพจนานุกรม
ฐานขอมูล รวมท้ังการเชื่อมโยงฐานขอมูลไว เพ่ือการตอยอดในการพัฒนาในอนาคต หากผูพัฒนาเดิมไมอยู 
ผูพัฒนาคนใหมสามารถพัฒนาตอยอดไดงายและเร็วข้ึน ซ่ึงเปนความเสี่ยงในการพัฒนาตอยอดในอนาคต 
 
47.ไมมีระบบการยืมคืนทรัพยสิน 
ขอตรวจพบ 

หนวยงานมีกระบวนการ/ข้ันตอนในการ การยืม-คืน ทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยใหเจาหนาท่ีท่ีมีความตองการใชงานทรัพยสินฯ ตองมีการกรอกแบบฟอรมท่ีฝายบริหารเปนผู
กําหนดไว พรอมท้ังจะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการของหนวยงานเสียกอน จึงจะสามารถนําทรัพยสินของ
หนวยงานนําไปใชงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

การบริหารงบประมาณ 
 
*1.ดําเนินการไมตรงกับภารกิจของหนวยงาน 
ขอตรวจพบ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ไดจัดทําของบลงทุนเพ่ือปรับปรุงหองกิจกรรมกีฬา ซ่ึงไมตรงตามภารกิจของ
หนวยงาน ดังนั้นการขอตั้งงบประมาณควรคํานึงถึงภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 

เบิกคาไทยทาน เปนการดําเนินการโครงการถวายเทียนพรรษา ซ่ึงไมใชภารกิจของหนวยงาน  
 
*2.การบริหารงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
ขอตรวจพบ 

การบริหารงบประมาณ ไมเปนไปตามแผนงาน/โครงงานการ มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการหรือโอน
หมวดรายจาย 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจายอ่ืนเปนงบลงทุนจากโครงการวิจัย เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook และเครื่องพิมพเลเซอรเหมือนกัน 
 
3.ผิดหมวดรายจายงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

การเบิกจายงบประมาณ บางรายการจายผิดหมวดรายจาย ซ่ึงไมเปนไปตามการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณจากงบดําเนินงานลักษณะคาใชสอย พิจารณาจากหลักฐานการเบิกจายตองเบิกจากงบลงทุน 
เชน วัสดุท่ีมีรายการเกิน 5,000 บาท สงผลตอการบันทึกบัญชีผิดประเภทรายจายในภาพรวมของงบการเงิน 
ซ่ึงถือเปนเรื่องของวินัยการเงินการคลังในการบริหารงบประมาณ ควรประสานกับกองคลังเรื่องรหัสบัญชีแยก
ประเภทใหถูกตอง 
 
4.การเบิกจายงบประมาณไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน 
ขอตรวจพบ 

การเบิกจายงบประมาณยังไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ ควรกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับการเบิกจายเพ่ือประโยชนในการ
วิเคราะหขอมูลประกอบการรายงานแผนและผลการใชจายงบประมาณประจําป 
 
5.การบริหารงบประมาณไมเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายเงิน 
ขอตรวจพบ 

ในปงบประมาณ 2557 ไดรับจัดสรรงบประมาณในการบริหารเปนงบดําเนินงาน จํานวน 3,523,958 
บาท เบิกจายแลวคงเหลือ จํานวน 295,319.19 บาท จากการสอบทานการเบิกจายการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ ยังไมเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 
 
 
 
 



๗๘ 
 
6.แผนบริหารงบประมาณไมสอดคลองกับนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

แผนการบริหารงบประมาณไมสอดคลองกับนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณและการเรงรัด
การใชงบประมาณตองพิจารณาถึงผลผลิตและผลลัพธไมใชเพียงเรงใชงบประมาณซ่ึงไมทําใหเกิดผลในเชิง
คุณภาพอยางแทจริง 
 
7.ไมไดขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณกอนดําเนินการ 
ขอตรวจพบ 
รายการจัดซ้ือจัดจางเกิน50,000 บาทซ่ึงมีลักษณะเปนการปรับปรุงซอมแซมตอเติมแตไมไดขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณกอนดําเนินการรายละเอียดดังนี้ 
   -ซ้ือวัสดุกอสรางจํานวน 76,890.20 บาท   ซ่ึงระบุเหตุผลความจําเปนในรายงานขอซ้ือขอจางวาขออนุมัติ
ซอมแซมบานพักอาศัยเนื่องจากชํารุดจึงขออนุมัติซ้ือวัสดุกอสราง 
   -ซ้ือวัสดุจํานวน 52,644บาท ซ่ึงระบุเหตุผลความจําเปนในรายงานขอซ้ือขอจางวาซอมแซมพ้ืนอาคาร
อํานวยการเนื่องจากชํารุดแตกราว 
   -ดําเนินการจางเหมาซอมแซมปายสํานักงานจํานวน 61,160 บาท 
   -ดําเนินการซอมแซมบานพักขาราชการจํานวน 59,000บาท 
   -ดําเนินการจางเหมาปรับปรุงหองทํางานอาคารอํานวยการจํานวน 76,470 บาท 
รายการดังกลาวเปนรายการปรับปรุงซอมแซมตอเติม เกิน 50,000 บาทถือเปนรายจายงบลงทุนตองขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจากงบดําเนินงานเปนงบลงทุนจากหัวหนาสวนราชการกอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจางการ
ลงบัญชีตองลงบัญชีพักครุภัณฑหรืองานระหวางทํากอนแลวตัดเปนครุภัณฑหรือคาใชจายตอนตรวจรับพัสดุซ่ึง
รายการดังกลาวควรเบิกจายจากงบลงทุนไมใชงบดําเนินงานถือวาเปนการใชจายเงินผิดหมวดรายจายตองเพ่ิม
ความระมัดระวังในการดําเนินการในปงบประมาณถัดไป 
 
8.ไมจัดทํารายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไมมีการจัดทํารายงานสรุปการใชจายเงินงบประมาณเปนประจําเดือนโดย
แยกประเภทตามงบรายจายเพ่ือเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมเงินจัดสรรของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

เห็นควรจัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณเปนประจําเดือนโดยแยกประเภทตามงบรายจายเพ่ือ
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมเงินจัดสรรของหนวยงาน และเปรียบเทียบกับรายงานสรุปการใชจาย สรก.จาก
ระบบ GFMIS และรายงานในระบบ Smart ของกรมฯใหถูกตอง ครบถวนทุกกิจกรรม เพ่ือเปนการ
เปรียบเทียบการเบิกจายกับรายงานการใชจายของหนวยงานและรายงานสรุปการใชจาย สรก.จากระบบ 
GFMIS โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความคลาดเคลื่อนและความแตกตางของการเบิกจายเงิน
งบประมาณทุกหมวดรายจายไดทันทวงที 
 
9.ผิดหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ขอตรวจพบ 
การปรับปรุงซอมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต จํานวน 99,500 บาท เบิกจายเปนคาจางเหมาบริการจากงบ
ดําเนินงานโดยไมไดดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงบดําเนินงานเปนงบลงทุน เนื่องจากรายการดังกลาวเปน



๗๙ 
 
รายการปรับปรุงตอเติมเดิน 50,000 บาท สําหรับรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงท่ีดิน
หรือสิ่งกอสราง ท่ีมีวงเงินเกินกวา 50,000บาทถือวาเปนงบลงทุนตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0702/ว45 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2547 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ขอ 1.2.3 คาวัสดุ หมายถึง  

(1)สิ้นของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม  
(2)สิ่งของท่ีมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1ป   
(3)สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุเวลาการใชงานในระยะเวลาการใชงานประมาณ 1 ปข้ึนไปและ

มีราคาหนวยหนึ่ งหรือชุดหนึ่งไม เกิน 5 ,000 บาท ยกเวนสิ่งของท่ีจัดเปนครุภัณฑตามรายการใน
เอกสารแนบทาย  

(4)สิ่งของท่ีสวนราชการจัดหามาเพ่ือซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน คาวัสดุใหรวมถึงคาใชจายท่ี
ชําระพรอมคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ังเปนตน สวนคาครุภัณฑ  หมายถึง 
(1)รายจายใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป และมี
ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกวา 5,000 บาท (2)คาใชจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกครุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๘๐ 
 

ยุทธศาสตร 
 
*1.ไมมีการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการดําเนินโครงการ 
ขอตรวจพบ 

มีการควบคุมกํากับติดตามผลการดําเนินงานในระหวางดําเนินงานโครงการ แตไมมีการประเมินผลเม่ือ
ดําเนินโครงการสิ้นสุดแลว เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานและกลยุทธระดับหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรมีการประเมินผลเม่ือโครงการสิ้นสุดแลว เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน รวมท้ัง
เปาประสงคการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูวิสัยทัศนหนวยงาน 
 
*2.การเขียนวัตถุประสงคโครงการไมชัดเจนถูกตองและวัดไดยาก 
ขอตรวจพบ 

บางโครงการกําหนดวัตถุประสงคคอนขางกวางไมเฉพาะเจาะจงและวัดประเมินไดยากในการปฏิบัติ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

การกําหนดวัตถุประสงคโครงการควรมีองคประกอบดังนี้  
1)มีความชัดเจนในการดําเนินงานโครงการและเฉพาะเจาะจงสําหรับโครงการ(Specific)  
2)สามารถวัดประเมินผลไดจริงในทางปฏิบัติ(Measurable)  
3)มีความสมเหตุสมผลในการดําเนินงาน(Reasonable)  
4)มีขอบเขต/เวลาท่ีชัดเจน(Time)  
5)บงชี้ถึงความตองการของผูจัดทําโครงการ(Attainable) 

 
*3.ไมมีการติดตามประเมินความเส่ียงโครงการ 
ขอตรวจพบ 

ไมมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงท่ีระบุไวในโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตองมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงโครงการเม่ือโครงการดําเนินการสิ้นสุดแลว 
 
*4.ไมมีแผนยุทธศาสตร 
ขอตรวจพบ 

ต้ังแตมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางเม่ือปงบประมาณ 2557- ปจจุบัน ยังไมไดจัดทํายุทธศาสตร
หนวยงาน  ตาม พ.ร.ฏ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3  
มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดิน (สอดคลองกับของกระทรวงสาธารณสุขและของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และในแตละปใหจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 1 ป และแผนปฏิบัติราชการมีผลโดยตรงกับงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เปนระบบงบประมาณท่ีมุงเนนผลสําเร็จในการดําเนินงานของผลผลิตและ
ผลลัพธตามยุทธศาสตรโดยมีการวัดผลสําเร็จของผลงานดังกลาวดวยตัวชี้วัดท่ีชัดเจนท้ังปริมาณและคุณภาพ 
เวลาและคาใชจายในการนําสงผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 



๘๑ 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

พ.ร.ฏ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3  มาตรา 16 ให
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป 
อางถึงระเบียบ/กฎหมาย 

1.พ.ร.ฏ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
*5.กําหนดตัวช้ีวัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขอตรวจพบ 

บางโครงการกําหนดตัวชี้วัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

การกําหนดตัวชี้วัดตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ จะไดประเมินไดตรงกับสิ่งท่ีโครงการ
ตองการอยางแทจริง 
 
*6.ไมกําหนดตัวช้ีวัดโครงการ 
ขอตรวจพบ 

ไมมีการกําหนดตัวชี้วัดโครงการ ทําใหไมสามารถประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติดานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการเพ่ือเปนแนวทางมาตรฐานเดียวกัน
และเพ่ิมชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธดานยุทธศาสตรแผนงานโครงการและประเมินผลใหบุคลากรภายใน
หนวยงานและบุคลากรภายนอกรับรูเพ่ือใหทุกคนเขามามีสวนรวมในแผนงานโครงการหรือยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 
 
*7.กําหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตรไมครบถวน 
ขอตรวจพบ 
จากการประเมินระบบควบคุมภายในดานยุทธศาสตร พบวา การดําเนินงานในสวนการประเมินความเสี่ยง
โครงการและการควบคุมภายในดานยุทธศาสตร ไมมีการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยมีรายละเอียดขอสังเกตดังนี ้
ดานการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ มีการจัดทํายุทธศาสตรไวอยางชัดเจน และแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร แตแผนปฏิบัติการไมครบถวนทุกแผนงาน/โครงการ เนื่องจากเปน
หนวยงานท่ีตั้งใหมจากการปรับโครงสรางกรมฯ รวมท้ังความไมชัดเจนในการบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
*8.กําหนดเปาประสงคไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ 

จากการสอบทานการกําหนดแผนงาน/โครงการรองรับกลยุทธระดับหนวยงานยังไมครบถวน 
เปาประสงคในแตละมิติตามแผนท่ีกลยุทธของหนวยงาน (Balanced scorecard) พบวาในมิติการพัฒนา
องคกรยังกําหนดแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดผลผลิต รองรับเปาประสงคไมครบถวนทุกเปาประสงค ไดแก 
เปาประสงค 1) บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพสูง 2) ฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 3) หนวยงานมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ HA 4) หนวยงานมีการพัฒนาตาม
แนวทางท่ีกรมฯ กําหนด และเปาประสงคในมิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ไดแก เปาประสงคของ
ประเด็นสําคัญในพ้ืนท่ีเขต ไมไดกําหนดแผนงานโครงการ และตัวชี้วัดผลผลิต เพ่ือรองรับเปาประสงคดังกลาว



๘๒ 
 
การไมกําหนดแผนงาน/โครงการ ใหครอบคลุมครบถวนตามเปาประสงค อาจสงผลกระทบตอขีดสมรรถนะ 
หรือขีดความสามารถในการขับเคลื่อนหนวยงานใหสามารถรองรับภารกิจท่ีมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอาจทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนหนวยงานไดตามท่ีคาดหวัง  รวมท้ังอาจไมสามารถ
ผลักดันใหกรมฯ บรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนไดในอนาคต และทําใหขาดความเชื่อมโยงของเปาประสงค ท่ีจะ
นําสงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในระดับหนวยงาน สงตอไปยังเปาหมายและผลลัพธระดับกรม/กระทรวง และผลกระทบ
ตอเปาหมายระดับยุทธศาสตรองครวมระดับชาติตอไปได ตามความคาดหวังระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  
 
9.โครงการไมเปนไปตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงาน 
ขอตรวจพบ 

จากการสุมตรวจโครงการ จํานวน 3 โครงการ พบวา บางโครงการมีองคประกอบของโครงการไมเปนไป
ตามแบบฟอรมท่ี กองแผนงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดไวท้ังหมด 
 
10.กําหนดตัวช้ีวัดไมครบถวนตอการตอบผลตามวัตถุประสงคโครงการ 
ขอตรวจพบ 

กําหนดตัวชี้วัดโครงการไมครบถวนตอการตอบผลการบรรลุวัตถุประสงคโครงการไดครบทุกขอท่ีกําหนด
ไวในโครงการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ตัวชี้วัดควรตอบใหไดทุกวัตถุประสงค จึงจะสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของโครงการได 
 
11.ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวช้ีวัดไมสอดคลองสัมพันธกัน 
ขอตรวจพบ 

ผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดโครงการบางโครงการไมสอดคลองสัมพันธกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

ควรมีความสอดคลองสัมพันธกันตั้งแตวัตถุประสงค ผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดโครงการ เพ่ือใหสามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได 
 
12.ไมไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ4ป 
ขอตรวจพบ 

ไมไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกรม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด ี

การวางแผนงบประมาณท่ีดี หนวยงานตองมีการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีมีวัตถุประสงคและตัวชี้วัดชัดเจน รวมท้ังตองจัดทําแผนงานและงบประมาณลวงหนา ไดแก 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 1 ป เพ่ือทําใหทิศทางและกรอบในการดําเนินงานท่ีจะ
ประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีหนวยงานกําหนด 
 
 
 
 



๘๓ 
 
13.ขาดผลการวิเคราะหจุดออนในการจัดทํายุทธศาสตร 
ขอตรวจพบ 

มีการจัดทํายุทธศาสตรไวอยางชัดเจน และแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงยุทธศาสตร แตยัง
ขาดการนําผลการวิเคราะหจุดออน เชนพบวาบุคลากรยังขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแตแผนปฏิบัติ
การไมไดระบุแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 


