
หมวดยานพาหนะ 
*1.ไม่ได้จัดท้าเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน 
ข้อตรวจพบ: 
 ไม่ได้จัดท้าการส้ารวจและก้าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน เพ่ือเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 10 ในแต่ละ
ปีงบประมาณ สวนราชการต้องส้ารวจและก้าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเป็น
หลักฐานการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ  โดยหน่วยงานควรก้าชับให้
ผู้รับผิดชอบให้จัดท้าทะเบียนคุมการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง และส้ารวจเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิง
ของรถทุกคัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการส้ารวจเกณฑ์ดังกล่าวท้า
ได้ 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 เมื่อเติมน้้ามันทุกครั้งให้จดบันทึกระยะทางและจ้านวนน้้ามันที่เติมในหมายเหตุ  (แบบ 4) และ
น้ามาหาค่าเฉลี่ย กม./ลิตร หรือ  

วิธีที่ 2 เติมน้้ามันเต็มถังจดระยะทาง และเติมเต็มถึงอีกครั้งจดระยะทางและจ้านวนน้้ามันที่เติม หา
ผลต่างระยะทางทั้ง 2 ครั้ง หารด้วยจ้านวนน้้ามันที่เติมครั้งหลัง จะได้ระยะทาง กม./ลิตร และต้องรายงานทุก
สิ้นเดือนต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 10 
*2.การบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) ไม่สัมพันธ์กับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ 3) 
ข้อตรวจพบ: 
 การบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) ไม่สัมพันธ์กับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ 3) เช่น สถานที่
เดินทางไปราชการ เวลาเดินทางไปและกลับ  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ควรก้าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายการในแบบ 4 ให้สัมพันธ์กับใบขออนุญาตการใช้รถ (แบบ 3) 
เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเดินทางไปราชการมีความสอดคล้องกับแบบบันทึกการใช้รถ 
*3.ไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมรถยนต์และบัญชีรถราชการ (แบบ 2) 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมรถยนต์และบัญชีรถราชการ (แบบ 2)  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 9 ก้าหนดให้ส่วน
ราชการเจ้าของรถจัดท้าบัญชีรถราชการ (แบบ 2) รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจ้าหน่ายจ่ายโอน 
ท้าให้ทราบข้อมูลรถแต่ละคัน และจ้านวนของรถที่อยู่ในครอบครองทั้งหมด อีกทั้งมิได้จัดท้าแผนการ
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บ้ารุงรักษารถยนต์ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พร้อมจัดท้าแผนซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ตามรอบ
ระยะเวลาการบ้ารุงรักษา 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 9 
4.ไม่ได้จัดท้าทะเบียนคุมการซ่อมรถราชการและไม่มีการบันทึกรายละเอียดการซ่อมบ้ารุงในแบบ 6 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมิได้จัดท้าทะเบียนคุมการซ่อมรถราชการ และกรณีมีการซ่อมบ้ารุงรถยนต์ราชการยังไม่ได้
บันทึกการซ่อมบ้ารุงในแบบ 6 ตามท่ีระเบียบก้าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 20 ให้ส่วนราชการ
จัดท้าสมุดแสดงรายการซ่อมบ้ารุงรถแต่ละคันตามตัวอย่างแบบ 6 และเพ่ือเป็นการควบคุมภายในที่ดีควร
ก้าชับให้ผู้รับผิดชอบบันทึกรายการซ่อมบ้ารุงรถ (แบบ 6) แต่ละคันให้ครบถ้วนตามแบบที่ก้าหนด เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบรายการรถราชการที่น้าไปซ่อมแซมว่ามีการซ่อมบ่อยเพียงใด คุ้มค่าหรือไม่หากต้องซ่อมอีก 
ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการของบประมาณเพ่ือจัดซื้อทดแทน รวมทั้งควรถ่ายส้าเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบ
ส่งของเก็บไว้ 1 ชุด เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมการซ่อมบ้ารุงเป็นหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 20 
5.การบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) ไม่ครบถ้วนและไมเ่ป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ: 
 การบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 14  ให้ส่วนราชการจัด
ให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจ้าจังหวัด ประจ้ารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่าง
น้อยให้มีข้อความตามแบบ 4 โดยส่วนราชการต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 1.ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 14   
 2.หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0701.6/53 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่องการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการ 
6.ไม่จัดท้าทะเบียนคุมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อลื่นเป็นรายคัน 
ข้อตรวจพบ 

 หน่วยงานไม่มีการจัดท้าทะเบียนคุมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อลื่นเป็นรายคัน 
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ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อลื่น และสามารถตรวจสอบความช้ารุด
เสียหายของรถยนต์เบื้องต้นได้ เห็นควรให้ผู้ควบคุมการใช้รถก้าชับพนักงานขับรถลงทะเบียนคุมการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิง,น้้ามันหล่อลื่น และท้าการจดบันทึกการเติมน้้ามัน (จ้านวนลิตร) ในทะเบียนคุมการใช้น้้ามัน เพ่ือง่าย
ต่อการส้ารวจและก้าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน 
7.ไม่ได้จัดท้าแผนบ้ารุงรักษายานพาหนะประจ้าปีรายคัน 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานไม่ได้จัดท้าแผนบ้ารุงรักษายานพาหนะประจ้าปีรายคันและไม่มีการบ้ารุงรักษายานพาหนะ
ของส่วนราชการตามระยะการดูแล  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 
212 ให้หน่วยงานชองรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท้าแผนการซ่อมบ้ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ้ารุงด้วย ให้หน่วยงาน
ของรัฐด้าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 212 
8. บางรายการไม่ได้จัดท้าใบอนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ 3) และไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติ 
ข้อตรวจพบ 

บางรายการไม่ได้จัดท้าใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ 3) และบางรายการแบบ 3 ไม่มีลายมือชื่อ
ผู้อนุมัต ิ
ข้อกฎหมาย/ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 13 ก้าหนดให้
การใช้รถส่วนกลางต้องจัดท้าใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ (แบบ 3) ก่อนเดินทางไปราชการ 
ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิม ข้อ 13 
9. ไม่มีการจัดท้าประกันภัยภาคบังคับ 
ข้อตรวจพบ 

หนว่ยงานมิได้มีการจัดท้าประกันภัยรถราชการประเภทภาคบังคับ 
ข้อกฎหมาย/ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 ก้าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดให้มีประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535  
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 
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10. รถราชการเกิดอุบัติเหตุไม่มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ไม่มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ  
ข้อกฎหมาย/ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 เมื่อเกิด
ความสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจ้าจังหวัด ให้พนักงานขับรถรีบ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการทราบทันที การรายงานกรณีรถเสียหาย 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล้าดับนั้น ให้รายงานตามแบบ 5 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 
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หมวดการบริหารสินทรัพย์ 
1.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ระบุหมายเลขรหัสสินทรัพย์ที่ได้จากระบบ GFMIS  
ข้อตรวจพบ: 

ข้อมูลครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมไม่ระบุหมายเลขรหัสสินทรัพย์ที่ได้จากระบบ GFMIS  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ส้าหรับการจัดท้าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และการบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ควรเชื่อมโยงกับรหัส
ครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ด้วย เพ่ือควบคุมทรัพย์สินในทะเบียนคุมถูกต้องตรงกันกับทรัพย์สินที่ปรากฏใน
ระบบ GFMIS และข้อมูลทางการเงินเชื่อถือได้ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

การควบคุมภายในที่ดีเพ่ือสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบทรัพย์สิน เพราะปัจจุบันการด้าเนินงานจะ
ยึดระบบ GFMIS เป็นหลัก 
2.ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก้าหนด 
ข้อตรวจพบ: 

ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด โดยไม่มีการก้ากับค่าเสื่อมราคาไว้ใน
แต่ละรายการ   
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ควรจัดท้าทะเบียนให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด รวมถึงวิธีการได้มาและค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน  ซึ่งทรัพย์สินที่มีลักษณะคงทน มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ 
5,000 บาทขึ้นไป จะต้องบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและต้องค้านวณค่าเสื่อม
ราคาประจ้าปี และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เรื่องการ
บันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 

3.ทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ: 

การบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมวัสดุยังไม่ถูกต้อง และจากการสุ่มตรวจสอบวัสดุ ไม่พบวัสดุ
คงเหลือ เนื่องจากการซื้อวัสดุซื้อตามความต้องการของหน่วยเบิก เมื่อตรวจรับวัสดุก็จะจ่ายให้ผู้ขอเบิกทั้ง
จ้านวนส่งผลให้กลุ่มฝ่ายมีต้นทุนสูง  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด้าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็น
ชนิดและแสดงรายการโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย พร้อมเก็บรักษา
พัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ 

เพ่ือเป็นการควบคุมภายในที่ดีหน่วยงานควรมีการวางแผนในการจัดซื้อวัสดุ เพ่ือป้องกันการขาดแคลน
วัสดุที่จ้าเป็น มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและลดปัญหาในการจัดซื้อบ่อยครั้ง  
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อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
4.ทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ี กวพ.ก้าหนด 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมิได้จัดบัญชีวัสดุตามรูปแบบที่ กวพ. ก้าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

หน่วยงานควรจัดท้าบัญชีวัสดุให้เป็นไปตามแบบที่ กวพ. ก้าหนด ตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1202/ว 
116 ลงวันที่ 1 เมษายน 2535 เรื่อง ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ – จ้าง สัญญาต่าง ๆ หนังสือค้้า
ประกัน บัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือที่ นร (กวพ) 1202/ว 116 ลงวันที่ 1 เมษายน 2535 
5.ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน  เช่น อัตราค่าเสื่อมราคา และ
วิธีการได้มาของสินทรัพย์ รวมถึงไม่มีบันทึกประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์   
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

หน่วยงานควรก้าชับให้ผู้รับผิดชอบจัดท้าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการ เมื่อมีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต้องบันทึกรายการด้านหลังทะเบียนคุม
ทุกครั้ง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544  
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
6.ทะเบียนคุมวัสดุลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ข้อตรวจพบ:  
 ทะเบียนคุมวัสดุยังบันทึกรายการไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ท้าให้ไม่สามารถสอบทานยอด
คงเหลือได้  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด้าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยก เป็นชนิด
และแสดงรายการโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย พร้อมเก็บรักษาพัสดุ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
7.เลขทรัพย์สินไม่ตรงกับระบบ GFMIS 
ข้อตรวจพบ:  
 ครุภัณฑ์บางตัวระบุเลขทรัพย์สินไม่ตรงกับเลขในระบบ GFMIS 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและอ้างอิงเลขครุภัณฑ์
จากรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพ่ือง่ายต่อการสอบทาน 
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อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ควบคุมภายในที่ดี 
8.ครุภัณฑ์บางรายการไม่บันทึกในทะเบียนคุม 
ข้อตรวจพบ:   
 ครุภัณฑ์บางรายการไม่บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด้าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็น
ชนิดและแสดงรายการโดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย พร้อมเก็บรักษา
พัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
9. การตรวจพัสดุประจ้าปีไม่รายงานสภาพการช้ารุดของครุภัณฑ์ 
ข้อตรวจพบ: 

การตรวจพัสดุประจ้าปีไม่รายงานสภาพการช้ารุดของครุภัณฑ์ การรายงานผลการตรวจพัสดุประจ้าปี 
คณะกรรมการไม่ได้รายงานว่ารายการใดมีสภาพการใช้งานได้ก่ีรายการ และสภาพช้ารุดกี่รายการ รวมทั้งไม่ใช้
งานแล้วกี่รายการ เพ่ือน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการด้าเนินการจ้าหน่ายทรัพย์สินต่อไป 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214 
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 214 และปรากฏว่าพัสดุช้ารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ้าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด้าเนินการจ้าหน่ายต่อไปได้ 
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด้าเนินการ ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214 
10. ครุภัณฑ์บางรายการไม่ระบุเลขรหัสสินทรัพย์ท่ีได้จากระบบ GFMIS 
ข้อตรวจพบ: 

ทรัพย์สินบางรายการไม่ติดหมายเลขรหัสสินทรัพย์ที่ได้จากระบบ GFMIS ไว้ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหายได้ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

 เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและอ้างอิงเลขครุภัณฑ์
จากรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพ่ือง่ายต่อการสอบทาน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
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11.ทะเบียนทรัพย์สินมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
ข้อตรวจพบ: 

ทะเบียนทรัพย์สินมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ค่าเสื่อมราคา และวิธีการได้มาของสินทรัพย์
รวมทั้งไม่ได้จัดท้าทะเบียนการซ่อมบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการต้องปฏิบัติให้
เป็นไประเบียบ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544  
เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน โดยด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สินจะมีรายการซ่อมบ้ารุงรักษาด้วย ซึ่งถือว่าเป็น
การควบคุมทะเบียนประวัติการซ่อมบ้ารุงรักษาเพ่ือใช้ข้อมูลในการบริหารสินทรัพย์ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
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หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. รายงานขอซื้อจ้างไม่ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง 
ข้อตรวจพบ: 
 รายงานขอซื้อขอจ้างไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดของราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส้าหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล้าดับ ดังตอไปนี้ 
(๑) ราคาที่ได้มาจากการค้านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก้าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท้า 
(๓) ราคามาตรฐานที่ส้านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก้าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 
2.ไม่เผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน 
ข้อตรวจพบ: 

ไม่เผยแพร่ราคากลางที่วงเงินเกิน 100,000 บาทในเว็บไซด์หน่วยงาน ตามระเบียบก้าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/12802 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ข้อ 4.2.1 (5)     
แนวทางการเปิดเผยราคากลางก้าหนดไว้ว่า “ในการเปิดเผยราคากลาง ส้าหรับจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
100,000 บาท ให้หน่วยงานรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการค้านวณราคากลางไว้ในเว็บไซด์ของ
หน่วยงานและเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐของกรมบัญชีกลาง”เห็นควรก้าชับเจ้าหน้าที่ให้
เผยแพร่ราคากลางตามที่ระเบียบก้าหนดและพิมพ์หลักฐานการเผยแพร่ราคากลางดังกล่าวแนบเป็นหลักฐาน
ประกอบเรื่องเดิมเพ่ือสะดวกในการสอบทานต่อไป และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 111 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2556 ปัจจุบันให้ยึดถือตามหนังสือที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลาง ส้าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/12802 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ข้อ 4.2.1 (5) 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 
3.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

3.ก้าหนดอัตราค่าปรับไม่ถูกต้อง 
ข้อตรวจพบ: 

การก้าหนดอัตราค่าปรับในใบสั่งจ้างไม่ถูกต้อง โดยการคิดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.20  
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ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 162 การท้าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่
ปรึกษาให้ก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับ
มอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลส้าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ้านวนเงิน
ตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่้ากว่าวันละ 100 บาท 
เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการกรณีผู้ขายส่งมอบของล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 162 
4.เจ้าหน้าที่ไม่ลงลายมือชื่อในรายงานขอซื้อขอจ้าง 
ข้อตรวจพบ: 
 รายงานขอซื้อขอจ้างไม่มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  
ให้เจ้าหน้าที่จัดท้ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ  โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 22 
5.ไม่แนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสารประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อตรวจพบ: 

1.จัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่แนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามท่ีกรมก้าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามประกาศแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2559 และหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0714.2/575 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
ประกาศแนวทาง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ก้าหนดให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติในการ
แนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสารประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีทุกประเภทใน
ขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เห็นควรปฏิบัติตามแนวทางที่กรมก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.แนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
2.หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0714.2/575 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

6.ใบส่งของไม่มีการประทับตรารับตามระเบียบสารบรรณ 
ข้อตรวจพบ: 

ใบส่งสินค้าไม่ประทับตราวันที่รับในใบส่งสินค้าของบริษัทตามระบบงานสารบรรณ 
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ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรประทับตรารับตามระบบสารบรรณในใบส่งสินค้าหรือใบส่งของ เพ่ือเป็นการควบคุมภายในที่

ดี และยืนยันว่าผู้ขายได้มีการส่งของภายในก้าหนดระยะเวลาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์แก่ทาง
ราชการ กรณีผู้ขายส่งของล่าช้าเกินก้าหนดอาจมีค่าปรับเกิดขึ้น 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
7.การนับวันครบก้าหนดส่งมอบพัสดุคลาดเคลื่อน 
ข้อตรวจพบ: 

 การนับวันครบก้าหนดส่งของคลาดเคลื่อน ซึ่งการนับวันครบก้าหนดส่งมอบพัสดุถ้าไม่ถูกต้องอาจมีผล
ท้าให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างใช้เป็นข้ออ้างในการส่งมอบของล่าช้า ท้าให้ราชการเสียประโยชน์ได้ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรก้าชับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการตรวจสอบและนับวันครบก้าหนดในการ
ส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
8.รายงานขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้างขาดรายละเอียดในการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ข้อตรวจพบ: 

รายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างขาดรายละเอียดในการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบจัดท้ารายงานขอซื้อขอจ้างให้ครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ ตามระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 
9.ส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญา 
ข้อตรวจพบ: 
 การส่งมอบงานกรณีจ้างเหมาบุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามข้อตกลง การส่งมอบงานกรณีจ้างเหมา
บุคคลภายนอกด้าเนินการส่งมอบงานประจ้าเดือนกันยายน ในวันที่ 29 กันยายน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่
ก้าหนดคือต้องส่งมอบงานประจ้าเดือนกันยายนในวันที่ 30 กันยายน  
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

 เห็นควรด้าเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามข้อตกลงโดยส่งมอบงานให้ครบตามสัญญากรณีวันครบส่ง
มอบตรงกับวันหยุดราชการต้องด้าเนินการส่งมอบในวันท้าการถัดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/8 ก้าหนดคือหากวันส่งมอบพัสดุตามสัญญาจ้างตรงกับวันหยุดราชการต้องนับวันเริ่มท้างานใหม่
ต่อจากวันหยุดราชการนับเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบพัสดุตามสัญญาซึ่งผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน
ในวันที่ 2 ตุลาคม  
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 
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10.ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด/ปลดประกาศ 
ข้อตรวจพบ: 

หน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่เอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส้านักงานแต่ไม่ได้จัดท้าค้าสั่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศและการปลดประกาศ 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรในกรณีปิดประกาศเผยแพร่เอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส้านักงานควรมีการจัดท้าค้าสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศหรือการปลดประกาศเพ่ือเป็นการวางระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการสอบทานได้ภายหลัง 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
11.รายงานขอซื้อขอจ้างแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
ข้อตรวจพบ: 
 รายงานขอซื้อขอจ้างแสดงรายละเอียดไม่ครบตามระเบียบก้าหนด 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่
ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท้า
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ (๑) เหตุผลและความจ้าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี (๓) ราคากลางของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น (๕) ก้าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ (๖) 
วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๘) 
ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ้าเป็นในการซื้อ หรือจ้าง  การออกประกาศ
และเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน การซื้อหรือจ้างกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่อาจคาดหมายได้   ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจ้าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  
มาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่
ออก ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจท้ารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงานนั้นจะท้ารายงานตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ้าเป็นก็ได้ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ ๒๒ 
12.การจัดท้าราคากลางไม่เป็นไปตามรูปแบบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก้าหนด 
ข้อตรวจพบ: 

การจัดท้าราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ ป.ป.ช. ก้าหนด  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ควรจัดท้าราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ ป.ป.ช. ก้าหนด ตามแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค้านวณราคากลางก้าหนด 
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อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 
13.ไม่มีแผนการจัดซื้อวัสดุ 
ข้อตรวจพบ: 
 1. มีการวางแผนในการจัดหาพัสดุ ที่ใช้ในการด้าเนินงานปกติของหน่วยงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง แต่ยัง
ไม่มีแผนการจัดซื้อพัสดุส้าหรับใช้ในแต่ละโครงการ จึงอาจท้าให้มีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ท้าให้สิ้นเปลืองเวลา 
รวมถึงต้องจัดท้าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างจ้านวนมาก 
 2.หน่วยงานไม่มีการจัดท้าแผนจัดซื้อวัสดุ แต่จะจัดซื้อตามความต้องการของหน่วยเบิก ท้าให้ต้อง
จัดซื้อบ่อยครั้งเสียเวลาในการจัดท้าเอกสาร และอาจท้าให้ของที่ได้มามีราคาสูงกว่าการจัดซื้อในคราวเดียวกัน
ที่มีปริมาณมากกว่าเพื่อให้การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า ประหยัด  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 1.เห็นควรให้หน่วยงาน วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของการด้าเนินงานแต่ละโครงการเพ่ิมเติมจาก
แผนการจัดซื้อ/จ้างปกติ โดยการส้ารวจความต้องการของผู้รับผิดชอบโครงการ และวางแผนการจัดซื้อรวมกัน 
ก้าหนดปริมาณและระยะเวลา ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ บริหารจัดการควบคุมพัสดุ และการจัดเก็บ
ดูแล ให้เรียบร้อยป้องกันความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือสูญหายก่อนใช้งานได้หมดตามจ้านวน 
 2.เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดที่มีแผนปฏิบัติงานก้าหนดความต้องการพัสดุและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในภารกิจที่รับผิดชอบแล้วแจ้งให้ฝ่ายบริหารรวบรวมจัดท้าแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจ้าปี ท้าให้ช่วยลดภาระด้าน
จัดซื้อบ่อยครั้งของฝ่ายพัสดุนอกจากนี้ยังส่งผลให้การบริหารงานและบริหารเงินงบประมาณบรรลุผลส้าเร็จ
ตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
14.ใบสั่งซ้ือระบุวันส่งมอบพัสดุไม่ตรงกับรายงานขอซื้อขอจ้าง 
ข้อตรวจพบ: 

รายงานขอซื้อวัสดุ ระบุเวลาที่ต้องการใช้พัสดุคือ 7 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งไม่ตรงกับ
ใบสั่งซื้อก้าหนดส่งมอบภายใน 7 วันท้าการ นับถัดจากวันที่ผู้รับใบสั่งซื้อ 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ด ี

เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบสอบทานรายละเอียดในใบสั่งซื้อให้เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือส่งผลให้การส่งมอบ
งานของผู้ขายถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดเงือนไขในข้อตกลงกรณีส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเพ่ือไม่ให้ราชการเสียประโยชน์ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
15.ละเว้นการปิดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง 
ข้อตรวจพบ: 

การจ้างบางรายการไม่ได้ติดอากรแสตมป์ตามท่ีประมวลรัษฎากรก้าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

กรณีที่มีการจ้างถ้าเกิน 200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ต้องปิดตราสารสลักหลัง สัญญาจ้าง 
ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงตามประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ฉบับที่ 37 ข้อ 2 (3) ระบุว่าการจ้าง
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ท้าของที่ต้องมีการติดตราสาร รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทข้ึนไป เห็นควรปฏิบัติตามที่ประมวลรัษฎากรก้าหนด 

ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ที่ได้ก้าหนดเอาไว้ว่า “ตราสารใดไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์จะ
ใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือส้าเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิด
แสตมป์ครบจ้านวน” และตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 ว่าด้วยอากรแสตมป์ ซึ่งก้าหนดให้ใบสั่ง
จ้าง/สัญญาจ้างที่มีวงเงินจ้างไม่เกิน 2 แสนบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จะต้องติดอากรแสตมป์ ตามมูลค่า
ของสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง แต่หากเป็นการจ้างที่มีวงเงินเกิน 2 แสนบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จะต้องท้าสลัก
หลังตราสารแทนช้าระค่าอากรแสตมป์ ส้าหรับการค้านวณค่าอากรแสตมป์หรือตราสาร ให้ค้านวณจากค่าจ้าง
ทุกๆ 1พันบาท(พันละบาท) หรือเศษของ 1 พันบาทต้องติดอากร 1 บาท ซึ่งได้ชี้แจงวิธีค้านวณในการติด
อากรแสตมป์ที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแล้ว เห็นควรก้าชับให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีระเบียบก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 มาตรา 118 
16.ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ
ข้อตรวจพบ: 
 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่
มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท้าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก้าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย    
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ ๒๑ 
17.ใบสั่งจ้างระบุไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้าง 
ข้อตรวจพบ: 

ใบสั่งจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทั่วไประบุวันครบก้าหนดส่ง
มอบวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาปฏิบัติงาน (TOR) ที่
ระบุวันส่งมอบงานภายในวันที่ 25 ของเดือนยกเว้นเดือนกันยายน ให้ส่งมอบงานวันที่ 30 กันยายน 2561 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและสอบทานใบสั่งจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงเพ่ือส่งผลให้การส่งมอบงานของผู้
รับจ้างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรายละเอียดเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาปฏิบัติงาน (TOR) เพ่ือไม่ให้
ราชการเสียประโยชน์กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามข้อตกลง 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
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หมวดการเงินการบัญช ี
1. การบันทึกบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง 
ข้อตรวจพบ: 

การบันทึกบัญชีบางรายการลงบัญชีแยกประเภทคลาดเคลื่อน เช่น เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ แต่
บันทึกบัญชีแยกประเภทเป็นค่าที่พัก จ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจ้าง แต่
บันทึกบัญชีแยกประเภท เป็นค่าล่วงเวลา 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดการบันทึกบัญชี ซึ่งจะมีการปรับปรุงผังบัญชี
มาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทุกปี 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
2. หลักฐานการจ่ายไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว 
ข้อตรวจพบ 
 หลักฐานการจ่าย ได้แก่ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ เช่น ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน  ไม่ได้
ประทับตราจ่ายแล้ว 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 37 
ระบุให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตรา จ่ายเงินแล้ว โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อรับรองการจ่าย
และระบุชื่อผู้จ่ายด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวันเดือนปีที่จ่ายก้ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ  

เห็นควรก้าชับผู้รับผิดชอบด้าเนินการตามระเบียบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันเอกสาร
สูญหาย และการเบิกซ้้าซ้อน อีกท้ังเป็นการควบคุมภายในตามที่ระเบียบก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 37 
3. ผู้รับเช็คไม่ลงลายมือชื่อสลักหลัง 
ข้อตรวจพบ: 

การสั่งจ่ายเช็คมีบางรายการผู้ที่รับเช็คไม่ลงลายมือชื่อสลักหลังพร้อมวันที่รับเช็คในต้นขั้วเช็ค ซึ่งจะท้า
ให้ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้รับเช็ค และไม่ทราบวันที่รับเช็ค 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบด้าเนินการให้ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อสลักหลังต้นขั้วเช็คพร้อมลงวันที่ก้ากับในเช็ค
ไว้ทุกฉบับเพ่ือเป็นการวางระบบควบคุมภายในที่ดี 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
4. เบิกจ่ายเงินล่าช้า 
 ข้อตรวจพบ: 

 จัดซื้อวัสดุ รายงานการตรวจรับพัสดุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
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ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 24(2) 

ระบุ การซื้อทรัพย์สิน จ้างท้าของหรือเช่าทรัพย์สินให้ส่วนราชการด้าเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่าง
ช้า ไม่เกินห้าวันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว  เห็นควรก้าชับเจ้าหน้าที่ให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นตามที่ระเบียบก้าหนดและนโยบายของรัฐบาล 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 24(2) 
5. ค้าสั่งการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ: 

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS หน่วยงานมีการจัดท้าค้าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ค้าสั่งยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ค้าสั่งแต่งตั้งกรรมการควรมีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน และควรมีมาตรการควบคุมตรวจสอบวิธี
ปฏิบัติในการเก็บรักษาในระบบ GFMIS (token  key) และรหัสผ่าน (pass word) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด กค. 0406.3/ว 87 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 และเพ่ือให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีควรจัดท้าทะเบียนคุมการเข้าใช้งานในระบบ เพ่ือป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ และ
ก้าหนดใหเ้ปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 87 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 
6. ไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน 
ข้อตรวจพบ: 

หน่วยงานไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินเพ่ือท้าหน้าที่สอบทานการรับจ่ายเงิน
เปรียบเทียบกับหลักฐานในการบันทึกรายการในระบบ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 78 ระบุ
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบจ้านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และน้าส่งกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และให้ผู้ตรวจแสดงยอดเงินรับ
ตามใบเสร็จทุกฉบับที่รับในวันนั้นไว้ในส้าเนาใบเสร็จฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก้ากับไว้ด้วย  เห็นควรจัดท้า
ค้าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน เพ่ือท้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายและการบันทึก
รายการทุกสิ้นวัน และผู้ได้รับแต่งตั้งต้องปฏิบัติตามค้าสั่งที่ได้รับมอบหมายซึ่งถือเป็นการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานตามระเบียบ  
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 78 
7. การจัดท้ารายงานงบพิสูจน์ยอดคลาดเคลื่อน 
ข้อตรวจพบ:  
 หน่วยงานมีการจัดท้างบพิสูจน์ยอดคลาดเคลื่อน 
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ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ควรมีการสอบทานจากกลุ่มคลัง เนื่องจากหน่วยงานได้ส่งงบการเงินให้กลุ่มคลัง ส้านักบริหารทุกเดือน 
หากมีการตรวจสอบจะพบความคลาดเคลื่อนและแก้ไขได้ทันกาล 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 เพ่ือเป็นการควบคุมภายในที่ดี 
8.การจ่ายเงินก่อนการส่งมอบและตรวจรับงานจ้าง 
ข้อตรวจพบ: 

กรณีจ่ายค่าจ้างเหมางานบุคคลภายนอก มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานในวันที่ 30 กันยายน 
2560 แต่ได้ด้าเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินก่อนสิ้นสุด
สัญญาจ้าง 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบด้าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างหลังจากมีการส่งมอบงาน และตรวจรับงาน
แล้วเสร็จตามสัญญาที่ก้าหนด ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 ข้อ 24(2) ระบุ การซื้อทรัพย์สิน จ้างท้าของหรือเช่าทรัพย์สินให้ส่วนราชการด้าเนินการขอเบิก
เงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกินห้าวันนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือ
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
9.บันทึกข้อมูลในระบบ SMART ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลในระบบ SMART ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ระบบ SMART เป็นระบบที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช้ส้าหรับการก้ากับติดตามการใช้
งบประมาณและการด้าเนินงาน เพ่ือให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแนวทางที่ก้าหนดและรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานจึงควรก้าชับผู้รับผิดชอบให้บันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0701.8.3/1000 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
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หมวดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ไม่มีการควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
ข้อตรวจพบ: 
 โปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ท้าหน้าที่เฉพาะอย่าง เพ่ือจัดการงานพ้ืนฐานและบริการ
ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมช่วยในการดาวโหลดไฟล์ หรือโปรแกรมช่วยในการดูหนังฟังเพลง เป็นต้น โปรแกรม
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวโหลดมาจากระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั่วไป และอาจเสี่ยงต่อไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่แฝงในตัวโปรแกรมเหล่านี้เมื่อน้ามาติดตั้งจะท้าให้รับไวรัสมาแพร่กระจายในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานได้ ดังนั้นนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
ก้าหนดให้มีการควบคุมโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 หน่วยงานอาจก้าหนดมาตรการและควบคุมใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ โดยก้าหนดไม่ให้มีการ
ดาวโหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการดาวโหลด
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เข้ามาใช้งานและป้องกันไวรัสจากการดาวโหลดโปรแกรมท่ีไม่ถูกลิขสิทธิ์ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ (1) หน่วยงานของรัฐต้องจัดท้าข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน (2) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทราบเพ่ือให้สามารถเข้าถึงเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติได้ (3) หน่วยงานของรัฐต้อง
ก้าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน (4) หน่วยงานของรัฐต้องทบทวนปรับปรุง
นโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.ไม่มีการทบทวนมาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อตรวจพบ: 
 แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการรองรับนโยบายที่หน่วยงานจัดท้าขึ้นยังไม่มีการทบทวน หากไม่มีการ
ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน อาจท้าให้มาตรการที่หน่วยงานก้าหนดบางมาตรการไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการ
ประเมินผลการด้าเนินงานตามมาตรการที่หน่วยงานก้าหนด ว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่และควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ถ้าข้อปฏิบัติใดที่เป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินงานขององค์กร ควรแจ้งให้มีการ
ทบทวนนโยบายของกรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรสอดคล้องกับนโยบายของกรม 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ควรมีการประเมินผลการด้าเนินงานตามมาตรการที่หน่วยงานก้าหนดไว้ และทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติ
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ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ (1) หน่วยงานของรัฐต้องจัดท้าข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน (2) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่ าวให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทราบเพ่ือให้สามารถเข้าถึงเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติได้ (3) หน่วยงานของรัฐต้อง
ก้าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน (4) หน่วยงานของรัฐต้องทบทวนปรับปรุง
นโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมิได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเวปไซต์ของหน่วยงาน 
 ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก้าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และศึกษาข้อก้าหนดตามมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และด้าเนินการตามที่ก้าหนด  ทั้งนี้หากหน่วยงานไม่มีเวปไซด์เห็น
ควรส่งข้อมูลให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศด้าเนินการเผยแพร่แทน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
4.การแพร่กระจายไวรัสในหน่วยงาน 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส แต่โปรแกรมป้องกันไวรัสไม่  Update ซึ่งเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายไวรัสที่เป็นภัยคุกคามจากระบบเครือข่ายภายนอก 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 และ
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ข้อ 6.5 ก้าหนดให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และให้มีขั้นตอนการตรวจสอบและกู้
คืน ในกรณีมีการใช้งานโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และ หน่วยงาน ควรท้าหนังสือประสานไปยังกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส้านักบริหาร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ด้าเนินการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้การ Update โปรแกรม IT  กรมฯเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 
2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ข้อ 6.5 
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5.ยังไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและประชุมติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 
ข้อตรวจพบ: 
 การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้
ก้าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งก้าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมต้อง
ด้าเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย โดยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) ของ
หน่วยงาน เป็นกลไกการขับเคลื่อน รวมทั้งต้องด้าเนินการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ไม่น้อยกว่าปีละ 2 
ครั้ง และก้าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและสรุปผลสู่ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) ซึ่งหน่วยงาน  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 เห็นควรให้มีด้าเนินการและขับเคลื่อนนโยบายของกรม 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
6.ไม่มีแผนในการส้ารองข้อมูล 
ข้อตรวจพบ: 
 ยังไม่มีแผนในการส้ารองข้อมูล แต่มีการส้ารองข้อมูลไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก และยังไม่
สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ส้ารองไว้ห่างไปมากกว่า 20 กิโลเมตรได้ เนื่องจากยังรอด้าเนินการห้องที่ใช้ในการ
ส้ารองข้อมูลที่จังหวัดชลบุรี 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ต้องมีการจัดท้าแผนในการส้ารองข้อมูล และมีการสุ่มตรวจการบันทึกข้อมูลที่ส้ารอง และจัดเก็บ
ข้อมูลที่ส้ารองไว้ห่างจากแหล่งข้อมูล 20 กิโลเมตรและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ.2555 ข้อ 
6.6 “มีการส้ารองข้อมูลสารสนเทศและทดสอบการน้ากลับมาใช้งานโดยให้เป็นไปตามนโยบายส้ารองข้อมูลที่
หน่วยงานประกาศใช้ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ.2555 ข้อ 6.6 
7.ไม่น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ขีดสมรรถนะของระบบ 
ข้อตรวจพบ: 
 เครื่องแม่ข่าย มีค่า RAM อยู่ในช่วง 84.9-93.3% ซึ่งบ่งบอกถึงการใช้ทรัพยากรของแม่ข่ายใช้มาก
เกินกว่าที่ก้าหนดไว้ อาจมีความเสี่ยงต่อการล่มหรือหยุดให้บริการของระบบได้ ซึ่งหน่วยงานมีการประเมินขีด
สมรรถนะของระบบของเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง แต่ไม่น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ขีดสมรรถนะของระบบอย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหาปัญหาและเครื่องแม่ข่ายที่อาจเสี่ยงท้าให้ระบบล่มได้ในอนาคต 
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ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ต้องมีการเฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายไม่ให้เกินกว่า 80% จะเสี่ยงต่อการท้าให้ระบบ
สารสนเทศล่มหรือหยุดให้บริการ และความหนาแน่นของระบบเครือข่ายไม่ควรเกิน 80% จะท้าให้เข้าถึง
ระบบได้น้อย  

1.ควรมีการประเมินและวิเคราะห์ขีดสมรรถนะของเครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่องว่าอาจเสี่ยงต่อการล่มของ
เครื่องแม่ข่ายหรือไม่  
2.ควรเพิ่มความถ่ีในการเฝ้าระวังในเครื่องแม่ข่ายดังกล่าว 
3.ควรหาสาเหตุการใช้ทรัพยากรในส่วนของ RAM ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้มีความ
เพียงพอและเหมาะสมในการเปิดให้บริการระบบ 

อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
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หมวดระบบควบคุมภายใน 
1.ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลมีรายชื่อ
ซ้้ากัน 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผล  แต่มี
รายชื่อซ้้ากัน 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 หน่วยงานควรพิจารณาค้าสั่งแต่งตั้งมิให้มีรายชื่อซ้้ากัน เพ่ือเป็นการสอบทานการท้างาน 
อ้างถึงกฎหมาย/ระเบียบ 
 แบบประเมินระบบควบคุมภายใน กระทรวงสาธารณสุข 
2.ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานควบคุมภายในยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานยังไม่มีการทบทวนค้าสั่งคณะท้างานควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งคณะท้างานบางท่าน
เกษียณอายุราชการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้อ้านวยการ 
ข้อกฎหมาย / ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 หน่วยงานควรมีการทบทวนค้าสั่งทุกปี 
อ้างถึงกฎหมาย/ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
3.ไม่มีการจัดท้าแบบสอบถามควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานไม่มีการจัดท้าแบบสอบถามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะห์หาความ
เสี่ยงและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน รวมทั้งน้าประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบ
มาจัดท้าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้าเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งจะมีผล
ท้าให้การด้าเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ข้อกฎหมาย/ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 หน่วยงานต้องจัดท้าแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยให้แต่ละกลุ่มงานเป็นผู้ประเมินภารกิจของ
ตนเองซึ่งอาจมีการเพ่ิมเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือน้าข้อมูลมาก้าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 
อ้างถึงกฎหมาย/ระเบียบ 
 แบบประเมินระบบควบคุมภายใน กระทรวงสาธารณสุข 
4.จัดท้า ปย.2 (ปค.5) ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
ข้อตรวจพบ: 
 มีการจัดท้ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2 หรือ ปค. 5)
เพียงภารกิจสนับสนุน ยังไม่ครอบคลุมภารกิจ 
ข้อกฎหมาย/ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
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 หน่วยงานต้องด้าเนินการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ของหน่วยงาน และต้องมีการวิเคราะห์พร้อมจัดวางระบบการควบคุมภายในตามคู่มือการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
อ้างถึงกฎหมาย/ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
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หมวดเงินยมืและเงินทดรองราชการ 
1.กรณีที่มีการยืมเงินในสัญญายืมระบุรายละเอียดของการส่งใช้เงินยืมไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ข้อตรวจพบ: 

กรณีที่มีการยืมเงินในสัญญายืมบางฉบับ  ระบุรายละเอียดของการส่งใช้เงินยืม ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามท่ีระเบียบก้าหนด 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 60 (2) ระบุ :  
การเดินทางไปราชการ รวมทั้งเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งใช้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 
สิบห้าวัน นับจากวันกลับมาถึง การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืน ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่ได้รับเงิน เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบระบุรายละเอียดของการส่งใช้เงินยืม ในสัญญาการยืมเงิน กรณี
เพ่ือใช้ในการเดินทางไปราชการ อบรม หรือประชุม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีระเบียบก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 60 (2) 
        2.คู่มือการเบิกจ่าย กลุ่มคลัง ส้านักบริหาร 
2.ผู้ยืมมิได้ช้าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
ข้อตรวจพบ 

จากการสอบทานลูกหนี้เงินยืมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีบางสัญญายืมช้าระหนี้เกินวันครบก้าหนด  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ.2551 ข้อ 63 ก้าหนดให้ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช้าระคืนเงินภายใน
เวลาที่ก้าหนด ให้ผู้อ้านวยการกองคลัง เรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลังพ.ศ.2551 ข้อ 63 
3.เอกสารประกอบสัญญายืมเงิน ขาดหลักฐานที่เป็นสาระส้าคัญ 
ข้อตรวจพบ: 

 เอกสารประกอบสัญญายืมเงิน ขาดหลักฐานที่เป็นสาระส้าคัญ เช่นหนังสือขออนุมัติจัดอบรม/จัด
ประชุม ก้าหนดการ เพ่ือประกอบการตรวจสอบ  มีการบันทึกการส่งคืนด้านหลังสัญญาแต่มิได้บันทึกเลขที่
ใบเสร็จรับเงินและยังมิได้มีการออกใบรับใบส้าคัญ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกเอกสารจากเจ้าของโครงการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้ยืมเงินเท่าที่
จ้าเป็น และเม่ือผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนใน
สัญญาพร้อมออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบส้าคัญให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.25๕๑ ข้อ 61  
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ.25๕๑ ข้อ 61  
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หมวดใบส้าคญั 
1.ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนในรายงานการเดินทางไปราชการ 
ข้อตรวจพบ: 
 1.รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดของ
เวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุตามค้าชี้แจงที่ก้าหนด 

 2.รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) ส่วนที่ 2 ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุ
รายละเอียดในช่องวันที่รับเงิน และช่องหมายเหตุ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

การเดินทางเป็นหมู่คณะต้องระบุรายละเอียดการเดินทางของหมู่คณะในหมายเหตุในแบบรายงานการ
เดินทางไปราชการ ตาม ค้าชี้แจงของแบบ 8708 ข้อ (1) เพ่ือเป็นข้อมูลในการค้านวณเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางของคณะผู้เดินทางให้ถูกต้องตามวัน เวลา ที่ขออนุมัติในการเดินทางไปราชการ  และเห็นควรก้าชับ
ผู้เกี่ยวข้องให้เพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ( แบบ8708 ส่วนที่1 และส่วนที่2 ) โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้อง สัมพันธ์ กับ
ข้อเท็จจริงในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งระบุรายละเอียดอ่ืนๆเช่น วันเดือนปีที่รับเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามท่ีระเบียบก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 
2.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ไม่ระบุเหตุผลความจ้าเป็น 
ข้อตรวจพบ: 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) เบิกค่าพาหนะรับจ้าง บางรายการไม่ระบุเหตุผลและความ
จ้าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการประกอบการเบิกจ่ายให้ชัดเจนตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนด กรณีเดินทาง
ไปกลับวันเดียว 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้ผู้เดินทางไปราชการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2560 มาตรา 22 ก้าหนดให้การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ้าทางและให้เบิกค่า
พาหนะได้โดยประหยัดในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ้าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ แก่
ทางราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ้าเป็นไว้ในหลักฐานการ
ขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 22 
3.เบิกค่าอาหารในการจัดประชุมมากกว่าผู้เข้าร่วมประชุม 
ข้อตรวจพบ: 
 การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน มากกว่าลายมือชื่อผู้เข้าประชุม  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 
ก้าหนดให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุมเป็นผู้รับรองการ
จัดประชุมและจ้านวนผู้เข้าประชุม โดยไม่ต้องแนบบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
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อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 

4.ใบเสร็จค่าน้้ามันเชื้อเพลิงไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
ข้อตรวจพบ: 
 ใบเสร็จค่าน้้ามันเชื้อเพลิงบางบิลไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์  กรณีเดินทางไปราชการด้วย
รถยนต์ราชการ บิลน้้ามันต้องระบุเลขทะเบียนรถยนต์ เพ่ือทราบว่ารถคันใดที่เติมน้้ามัน 

กรณีหน่วยงานจัดประชุมและเชิญเจ้าหน้าที่จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมาร่วมประชุมด้วย ในใบ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุขอใช้รถของทางราชการแต่ไม่ได้บอกหมายเลขทะเบียนรถ ตอนเบิกค่าน้้ามัน
เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการในใบเสร็จค่าน้้ามันเชื้อเพลิงระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ควรก้าชับ
ผู้รับผิดชอบกรณีเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในใบขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการและขออนุมัติใช้รถของทางราชการต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถให้ชัดเจนเพ่ือจะได้เปรียบเทียบกับ
ใบเสร็จรับเงินค่าน้้ามันเชื้อเพลิงที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้องตรงกับใบขออนุมัติใช้รถราชการ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ควรก้าชับผู้รับผิดชอบกรณีเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการโดยขออนุมัติใช้รถยนต์ของ
ทางราชการต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนและถูกต้องตามใบขออนุมัติใช้รถราชการ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี คู่มือการเบิกจ่าย กลุ่มคลัง ส้านักบริหาร 
5.แนบเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
ข้อตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการจัดประชุมราชการ เอกสารใบส้าคัญประกอบการเบิกจ่ายบางชุดแนบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น วาระการประชุม  
 ในกรณีที่เป็นการประชุมราชการเอกสารใบส้าคัญที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายประกอบด้วย 

-หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 
-หนังสือเชิญประชุม 
-หลักฐานการจ่ายเช่น ใบเสร็จ บิลเงินสด หรือใบรับรองแทนการรับเงิน 
-เอกสารรับรองการจัดประชุมและจ้านวนผู้เข้าประชุม (โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุมเพ่ือใช้

ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบแนบหลักฐานใบส้าคัญเป็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนทุกครั้ง
ตามท่ีระเบียบก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี คู่มือการเบิกจ่าย กลุ่มคลัง ส้านักบริหาร 
6.ไม่มีเอกสารการอนุมัติถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ข้อตรวจพบ: 

เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่มีเอกสารการอนุมัติถือครอง  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้หน่วยงานปฏิบัติ เกี่ ยวกับ เบิกจ่ ายค่า ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่ อน  ตามหนั งสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.121 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553  
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อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.121 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553  

7.ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใช้รถยนต์ของทางราชการ แต่ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ประกอบการขออนุมัติ 
ข้อตรวจพบ: 

กรณีเดินทางไปราชการมีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นพาหนะ
ในการเดินทาง แต่ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ประกอบการขออนุมัติ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรกรณีที่มีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นพาหนะในการ
เดินทางควรก้าหนดแนวทางให้มีการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ในหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
ให้ครบถ้วนหรืออาจแนบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ 3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะใน
การเดินทาง และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 การควบคุมภายในที่ดี 
8.ใบส้าคัญรับเงินกรณีเบิกจ่าย ค่าอาหารโดยไม่ได้แจงรายละเอียดของอัตราค่าอาหาร 
ข้อตรวจพบ: 

ใบส้าคัญรับเงินกรณีเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกรวมในลักษณะค่าอาหาร
กลางวันและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยไม่ได้แจงรายละเอียดของอัตราค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ว่าเบิกในอัตราใด 
ข้อเสนอแนะ 

เห็นควรชี้แจงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายในใบส้าคัญรับเงินให้ ชัดเจนโดยแยกเป็นค่าอาหาร
กลางวันค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพ่ือควบคุมอัตราการเบิกจ่ายไม่ให้เกินสิทธิ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

การควบคุมภายในที่ดี / คู่มือการเบิกจ่าย กลุ่มคลัง ส้านักบริหาร 
9. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์โดยมิได้จัดหาตามวิธีพัสดุ 
ข้อตรวจพบ: 
 กรณีที่มีการเบิกค่าจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมอบให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครอง ยังไม่ได้
ด้าเนินการโอนทรัพย์สินมาเป็นของหน่วยงาน 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับบริษัทเจ้าของเครื่องเพ่ือด้าเนินการโอนทรัพย์สินมาเป็น
ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการโดยที่จะเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ
ได้จะต้องได้มาโดยวิธีการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ได้แก่ การจัดหาโดยวิธี การซื้อ ได้รับบริจาคหรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือใช้ในราชการ หรือกรณีที่จัดหาโดย
วิธีการเช่าหรือการยืมเท่านั้น และต้องลงบัญชีหรือทะเบียนคุมเป็นพัสดุของทางราชการ ตามหนังสือที่ นร 
0506/ว 158 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือที่ นร 0506/ว 158 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 
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10. เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่พบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ข้อตรวจพบ: 
 หน่วยงานมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่พบหลักฐานการรายงานผล
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 ข้อ 9.2 ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เห็นควรให้หน่วยงานชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
  1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 ข้อ 9.2 

2.คู่มือการเบิกจ่าย กลุ่มคลัง ส้านักบริหาร 
11.การเบิกจ่ายค่าห้องประชุม โดยไม่ได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ข้อตรวจพบ: 
 การเบิกค่าห้องประชุมไม่ได้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 ตามหนังสือที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ยกเว้นเฉพาะรายการ
ค่าอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ที่ไม่ต้องปฏิบัติระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้นควรก้าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 
12.ค้านวณเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง 
ข้อตรวจพบ: 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีการเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ แต่ผู้เข้า
รับการอบรมเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มวัน โดยไม่ได้หักค่าอาหารมื้อละ 80.00 บาท ท้าให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเกิน 

ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 18 (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ค้านวณเวลาเพ่ือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้นับตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่
ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน้า
จ้านวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการ
ฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค้านวณได้ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน   เห็น
ควรให้ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานถึงหลักการค้านวณเบี้ยเลี้ยงให้เป็นไปตามระเบียบ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 18 (2) 
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13.รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ขาดลายมือชื่อผู้มีอ้านาจการจ่ายเงิน 
ข้อตรวจพบ: 

รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ขาดลายมือชื่อผู้มีอ้านาจการจ่ายเงิน เพ่ือเป็นหลักฐาน 
มีการเบิกจ่ายจริง ตาม  
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

ให้ก้าชับให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนเบิกจ่าย  ซึ่งจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติการจ่ายเงินเสียก่อน จึงจะด้าเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับ
เงินจากทางราชการได้ โดยผู้มีอ้านาจอนุมัติจะต้องลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 33 
14.จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 
ข้อตรวจพบ: 
 1.เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร แต่ไม่ได้มีหนังสือเชิญวิทยากรประกอบการเบิกจ่าย 
 2.จ่ายค่าสมนาคุณส้าหรับวิทยากรไม่ใช้แบบใบส้าคัญรับเงินส้าหรับวิทยากร 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

 1.กรณีมีการจ่ายค่าสมนาคุณให้แก่วิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานต้องแนบหนังสือเชิญ
วิทยากรประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

2.เห็นควรกรณีจ่ายค่าสมนาคุณส้าหรับวิทยากรให้ใช้แบบใบส้าคัญรับเงินส้าหรับวิทยากรตาม ก้าหนด 
เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และผู้ตรวจสอบใบส้าคัญต้องตรวจสอบเวลาในการเบิกให้
ถูกต้อง ตรงกับก้าหนดการฝึกอบรม 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที3่) พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (3) 
15.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) ระบุรายละเอียดไม่สัมพันธ์กับรายงานการเดินทาง 
ข้อตรวจพบ: 

ในการเดินทางไปราชการมีการจัดท้าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใบ บก.111) ระบุรายละเอียดใน
การเบิกค่าพาหนะรถแท็กซี่ว่าเดินทางพร้อมสัมภาระซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายงานการเดินทางที่ระบุเวลาเดินทาง
ไป-กลับเพียงวันเดียว 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการระบุรายละเอียดในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.
111) ให้ถูกต้องตามรายละเอียดของการเดินทางจริงและสัมพันธ์กับรายงานการเดินทางไปราชการของ  
ผู้เดินทางและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบส้าคัญการเบิกจ่ายต้องสอบทานให้ถูกต้อง ครบถ้วนอีกครั้ง  ซึ่ง
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ก้าหนดให้การเดินทางไป
ราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ้าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะ
ประจ้าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางไป
ราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ้าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 มาตรา 22 
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16.แบบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ6006) บันทึกรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ข้อตรวจพบ: 

 กรณีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านหลักฐานแบบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ6006) บันทึกรายละเอียด 
ไม่ครบถ้วนเช่น ไม่ได้ระบุวันที่ขอเบิกตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงเท่าไร บางฉบับระบุรายละเอียดยังไม่ถูกต้อง เช่น เบิก
ค่าเช่าบ้านเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม รวม 2 เดือน แต่บันทึกรายละเอียดในการอนุมัติระบุให้เบิกจ่ายเงินค่า
เช่ าบ้ านได้ตามสิทธิ  ตั้ งแต่วั นที่  1 กุมภาพันธ์  ถึ ง  1 มีนาคม ซึ่ งถือว่ ายั ง ไม่ครอบคลุมถึ งวันที่  
31 มีนาคม 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

 ผู้รับผิดชอบควรเพ่ิมความละเอียดรอบคอบและให้ความส้าคัญในรายละเอียดของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนกับสาระส้าคัญที่เกิดขึ้นจริง และเงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้อง
จ่ายประจ้าเดือนในวันท้าการสิ้นเดือน ให้ส่วนราชการส่งค้าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น หรือ
ตามท่ีกระทรวงการคลังก้าหนด  โดยก้าหนดวันผ่านรายการในวันท้าการสิ้นเดือน 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗  
17.การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านก่อนวันสิ้นเดือน 
ข้อตรวจพบ: 
 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งเป็นฎีกาเบิกจ่ายสิ้นเดือน แต่ได้น้าหลักฐานมาเบิกจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารพร้อมกับการจ่ายเงินเดือนเป็นประจ้าทุกเดือนซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 
 เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 27 ระบุ เงินประเภท
ใดซึ่งจ่ายโดยลักษณะต้องจ่ายประจ้าเดือน ในวันท้าการสิ้นเดือนให้ส่งเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น
ตามท่ีกระทรวงการคลังก้าหนด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗ 
18.เบิกค่าพาหนะเดินทางระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมไม่มีการขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้อตรวจพบ 

กรณีการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และเบิกค่าพาหนะเดินทางจากที่พักมายังสถานที่
อบรมโดยไม่ได้ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในที่ดี 

กรณีเบิกค่าพาหนะระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกอบรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 13 การเบิก
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่  ที่พักหรือที่ปฏิบัติการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรม ให้อยู่ 
ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชที่จัดฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด เห็นควรให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
อ้างถึงข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 13 


