
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปขอตรวจพบประจําป 2562 

                



คํานํา 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือของฝายบริหาร มีภารกิจ
ในการบริการใหหลักประกัน (Assurance Service) และการบริการใหคําปรึกษา (Consulting Service)    
เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุตามภารกิจ  งานตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ     
จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมกํากับการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นระบบ          
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสวนราชการ โดยกลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กําหนดกิจกรรมในการสอบทานหนวยรับตรวจภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป และในป 2562 ไดมีการสอบทานและพบขอตรวจพบท่ีหลากหลาย พบปญหาขอตรวจ
พบท่ีซํ้าเดิม ในหลายหนวยงาน ปญหาสวนใหญเกิดจากผูรับผิดชอบยังขาดความรูความเขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ขอสั่งการ หรือหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

 กลุมตรวจสอบภายในไดตระหนักในปญหาดังกลาว จึงไดสรุปประเด็นขอตรวจพบท่ีพบบอยในหลาย
หนวยงาน และพบซํ้าเดิม จากการตรวจสอบตามแผนประจําปงบประมาณ 2562 พรอมขอเสนอแนะ        
ท่ีถูกตอง โดยอางอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของประกอบ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยรับตรวจ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ลดขอตรวจพบซํ้า ลดขอทักทวงจาก
หนวยงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ   
สงผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กลุมตรวจสอบภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาสรุปขอตรวจพบฉบับนี้สามารถนําไปใชประโยชน สําหรับ
การปฏิบัติงานดานงานสนับสนุนหรือผู ท่ี มีความสนใจศึกษาเพ่ิมเติม หากมีขอผิดพลาดประการใด           
กลุมตรวจสอบภายในตองขอออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

กลุมตรวจสอบภายใน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 มิถุนายน 2563 
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานระบบ GFMIS 

1.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการเขาใชงานในระบบ GFMIS (13) 
ขอตรวจพบ: 

ยังไมไดจัดทําทะเบียนคุมการเขาใชงานในระบบ GFMIS  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 โดยให
กําหนดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา GFMIS Token Key และรหัส 
(Password) พรอมท้ังตองดําเนินการเปลี่ยนรหัสทุก ๆ 3 เดือน เห็นควรใหมีการจัดทําทะเบียนคุมและ 
กําหนดแนวทางการเขาใชงานในระบบ GFMIS และเปลี่ยนรหัสทุก ๆ 3 เดือน ตามท่ีกําหนดเพ่ือปองกันไมให
คนท่ีไมมีสิทธิในการใชงานเขามาในระบบเพ่ือควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
2.หนวยงานมีการจัดทําคําส่ังผูปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยยังไมมีการแบงแยกหนาท่ีๆชัดเจน (3) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดทําคําสั่งผูปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยยังไมมีการแบงแยกหนาท่ีๆชัดเจน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานมีการแตงตั้งผูเขาใชงานในระบบ GFMIS แตมีรายชื่อของเจาหนาท่ีทําหนาท่ีซํ้ากันระหวาง
ผูอนุมัติ 1 และอนุมัติ 2 และยังมิไดมีการจัดทําทะเบียนคุมการใชงานในระบบ GFMIS ดังนั้นคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการควรมีการทบทวนและแบงแยกหนาท่ีใหชัดเจนโดย กําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชรหัสผูใชงาน (user 
name) รหัสผาน (pass word) ในการทําหนาท่ีบันทึกขอมูลขอเบิกเงินจากคลัง อนุมัติการจายเงิน และการนํา
เงินสงคลัง และเรียกรายงานในระบบ โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบแตละคนใหชัดเจน โดยแยกหนาท่ี 
ในการบันทึก ขอเบิก อนุมัติจาย และนําสงคลัง และควรมีมาตรการควบคุมตรวจสอบวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา
บัตรในระบบ GFMIS (token  key) และรหัสผาน (pass word)  

3.จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกแตรายละเอียดไมถูกตอง (2) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกแตไมไดมีการบันทึกวันท่ีเจาหนาท่ีนําหลักฐานมาสง 
แตจะบันทึกเม่ือมีการวางฎีกาจากคลัง เพ่ือควบคุมใบสําคัญท่ีสงเบิกในระบบ GFMIS การจัดทําทะเบียนคุม
ตางๆ ซ่ึงระเบียบกําหนดไวเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนคุม เพ่ือใชในการบันทึกขอมูลควบคุมตรวจสอบและสอบ
ยันความถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี เห็นควรใหหนวยงานจัดระบบการรับหลักฐานการขอเบิก โดยใหมีการ
บันทึกวันท่ีนับตั้งแตวันท่ีไดมีการสงหลักฐานจากเจาหนาท่ี เพ่ือควบคุมหลักฐานการขอเบิกท้ังหมดใหมีการเบิก
ครบถวน ถูกตอง ตามลําดับกอนหลังรวมท้ังปองกันการนํามาเบิกซํ้าและปองกันเอกสารสูญหาย 

4. สิทธิเขาใชงานในระบบ GFMIS มีช่ือเจาหนาท่ีซํ้ากัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตามคําสั่งมอบหมายผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ GFMIS ท่ี xxx ระบุรายชื่อผูรับผิดชอบ ในการบันทึก 
อนุมัติ และการเบิกจาย โดยมีรายชื่อเจาหนาท่ีซํ้ากัน ผูรับผิดชอบเขาถึงระบบเปนคนเดียวกันอาจทําใหเกิด
ความเสี่ยงในการจายเงิน โดยเฉพาะไมมีการสอบทานกระบวนการเขาใชงานในระบบกอนการเบิกจายเงิน  

 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี 0409.3/ว483 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 

2553 เรื่องแนวทางการกํากับดูแลการเบิกจายเงินในระบบGFMIS ดังนี้ 
(1) แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS 
กําหนดใหผูมีสิทธิถือบัตร กําหนดสิทธิการใช (Smart Card) และรหัสผาน (Password) เพ่ือความรอบคอบ
และรัดกุม ไมควรมอบหมายใหบุคคลเพียงคนเดียวทราบรหัสผานและสามารถดําเนินการไดเองทุกข้ันตอนให
กําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart card) และรหัสผาน(Password) สําหรับผูอนุมัติ และผูบันทึกรายการ ให
แยกรับผิดชอบใหชัดเจนเปนคนละคนกัน 
(2) กําหนดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบรายการขอเบิกแตละวัน หลังจากท่ีนําเขาขอมูลในระบบ GFMIS กับ
รายงาน ZINF_R09 และเอกสารประกอบการขอเบิกเงินท่ีไดรับอนุมัติการจายเงินแลว ท้ังนี้ผูทําหนาท่ี
ตรวจสอบขอมูลจะตองมิใชบุคคลเดียวกับบุคคลท่ีบันทึกรายการขอเบิก 
(3) เม่ือรับโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากแลว ตองตรวจสอบหลักฐานประกอบการจายเงิน และจํานวนเงิน  ท่ี
ปรากฏใน Bank Statement ทุกครั้ง กอนท่ีจะลงลายมือชื่อในเช็ค เพ่ือจายใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ และ   เม่ือ
จายเงินแลว ใหกําชับเจาหนาท่ีประทับตรา “จายเงินแลว” ในหลักฐานการจายทุกฉบับ 
(4) การจัดเก็บเอกสาร หลังจากจายเงินใหผูมีสิทธิแลวใหเก็บรายงาน ZINF_R09 รายงานสรุปการ  ขอเบิก
เงินและหลักฐานการจายเงินท่ีปรากฏลายมือชื่อผูอนุมัติ ผูรับเงิน และประทับตราจายเงินแลวเก็บไวรวมกัน 
(5) การปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ท่ีเก่ียวของกับตัวเงินตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน
พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบรายการท่ีเก่ียวของทุกครั้ง 

5.ดําเนินการขอเพ่ิมหนวยเบิกจาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานอยูระหวางดําเนินการขอเพ่ิมหนวยเบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหประสานทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเ พ่ือติดตอขอเพ่ิมหนวยเบิกจายจาก
กรมบัญชีกลางกรณีท่ียายหนวยงานไปตั้งท่ีใหม 

6.รายงานสรุปการเบิกจายในระบบ GFMIS ไมไดสงใหคลังจังหวัด (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดเรียกรายงานสรุปการเบิกจายในระบบ GFMIS ผาน web online พรอมไดมีการ
ตรวจสอบประจําเดือนแตไมไดจัดสงใหคลังจังหวัด เพ่ือเปนการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
การเบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว261 ลงัวนท่ี 24 กันยายน 
2557 โดยจัดสงใหคลังจังหวัดภายในของวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

7.คําส่ังมอบหมายผูมีสิทธิใชอุปกรณ GFMISระบุรายละเอียดไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

คําสั่งมอบหมายผูมีสิทธิใชอุปกรณ GFMIS ท่ี xxx มีการมอบหมายสิทธิการใชงานของผูปฏิบัติงาน 
GFMIS ไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

 
 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางท่ี 0409.3/ว483 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 

2553 โดยแยกผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในคําสั่งใหชัดเจนและควรมีการทบทวนคําสั่งของหนวยงาน 
เนื่องจากมีเจาหนาท่ีลาออก และเสียชีวิตไป 

8.รายงานบัญชีแยกประเภทมีบัญชีพักครุภัณฑท่ียังไมไดลางพักสินทรัพยในระบบ GFMIS (1) 
ขอตรวจพบ: 

ในรายงานบัญชีแยกประเภทมีบัญชีพักครุภัณฑท่ียังไมไดลางพักสินทรัพยในระบบ GFMIS จํานวน 1 
รายการ เปนเงิน 9,000 บาท อาจกระทบในการคํานวณสินทรัพย ทําใหการคํานวณสินทรัพยลาชาสงผลถึง
ขอมูลภาพรวมของงบการเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหตรวจสอบรายการบัญชีพักครุภัณฑแตละรายการวา มีการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 
ผูรับผิดชอบตองทําการลางบัญชีพักทรัพยสินในระบบใหครบถวนเปนปจจุบัน เพ่ือรับเขาเปนทรัพยสิน และคิด
คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน 
  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ดานการเงินการบัญชี 
1.ยังไมไดเปดใชงานระบบ KTB Corporate Online (7) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดมีการเปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย เพ่ือรองรับการดําเนินงานในระบบ KTB 
Corporate Online  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานไดมีการเปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเพ่ือรองรับการดําเนินงานในระบบ KTB 
Corporate Online และจัดทําคําสั่งแตงต้ัง บุคคลผูมีสิทธิ์เขาใชงานในระบบแลวสงขอมูลใหหนวยงานกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว108 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2559 
และตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0402.2/ว109 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 เพ่ือใหการจายเงินมี
ความถูกตอง รวดเร็ว คลองตัว ลดข้ันตอนปฏิบัติ ความความเสี่ยงจากการจายเช็คและเงินสด ลดภาระการเงิน 
ผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินรวดเร็ว มีระบบการแจงเตือน สามารถเก็บหลักฐานการจายไวเปนฐานขอมูลและสะดวก
ในการคนหา 

2.ผูตรวจสอบการรับจายเงินประจําวันไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีไดรับการแตงตั้ง (6) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน  แตยังมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 83  ใหหัวหนา
สวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร จากหัวหนาสวนราชการ ตรวจสอบจํานวนเงินท่ี
เจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองหรือไม เม่ือไดตรวจสอบความ
ถูกตองแลว ใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้น ไวในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับดวยเห็นควรกําชับผูตรวจรับจายเงินประจําวันใหปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด 
3.เบิกจายเงินลาชา (6) 
ขอตรวจพบ: 

 เชน ฎีกาท่ี xxx ตรวจรับวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 สงเบิกจายวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 หรือมีการ
สงเบิกจายใบสําคัญลาชาหลายรายการ อาทิเชน กรณีการจัดจาง ซ่ึงจากการสอบถามพบวามีบางกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจรับแลว แตเม่ือนําไปใชจริงเครื่องมีปญหา จึงไดสงกลับไปแกไขใหม ทําใหไมสามารถสงเบิก
ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการจายเงินลาชา เนื่องจากขาดลายมือชื่อผูสั่งจายในเช็ค   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 28 (2) 
ระบุการซ้ือทรัพยสินจางทําของหรือเชาทรัพยสินใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็วอยางชา 
ไมเกินหาวันนับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับเงินถูกตองแลว เห็นควรแจงผูรับผิดชอบเรงรัดการ
เบิกจายใหเปนตามท่ีระเบียบ เพ่ือสงผลใหการเบิกจายในภาพรวม เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
การเบิกจายของกรม 

เห็นควรใหหนวยงานเรงประสานกับกลุมคลังสํานักบริหาร เพ่ือดําเนินการจายเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online ซ่ึงจะชวยลดปญหาท่ีเกิดจากการจายเช็ค เกิดความคลองตัว และลด
ภาระงานดานการเงิน ชวยสงผลใหการเบิกจายมีความรวดเร็วข้ึน 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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4.ผูรับเช็คไมลงลายมือช่ือสลักหลัง (3) 
ขอตรวจพบ: 

การสั่งจายเช็คมีบางรายการผูท่ีรับเช็คไมลงลายมือชื่อสลักหลังพรอมวันท่ีรับเช็คในตนข้ัวเช็ค ซ่ึงจะทํา
ใหไมทราบวาผูใดเปนผูรับเช็ค และไมทราบวันท่ีรับ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบดําเนินการใหผูรับเช็คลงลายมือชื่อสลักหลังตนข้ัวเช็คพรอมลงวันท่ีกํากับในเช็ค
ไวทุกฉบับเพ่ือเปนการวางระบบควบคุมภายในท่ีดีและทราบวันท่ีและผูรับเช็ค 

5.รายงานการใชใบเสร็จคลาดเคล่ือน (3) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการใชใบเสร็จรับเงินท่ีคงเหลือจากปงบประมาณ ๒๕๖๑ และมีการรายงานการใชใบเสร็จ
คลาดเคลื่อน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 74 เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จไป
ดําเนินการจัดเก็บเงินรายงานใหผูอํานวยการกองคลัง หรือหัวหนาสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด
เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ี 31 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป 

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ และเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบในการ
รายงานการใชใบเสร็จใหตรงกับขอเท็จจริง รวมถึงกําหนดแนวทางในการควบคุมและการรายงาน             
จากหนวยงานท่ีมีการเบิกใบเสร็จไปจัดเก็บ โดยมีการขอใชใบเสร็จตอจากปงบประมาณ ท้ังนี้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ.2562 ขอ 75 กําหนดวาใบเสร็จรับเงินเลมใดสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด ใหใชรับเงินภายใน
ปงบประมาณนั้น เม่ือข้ึนปใหมใหใชใบเสร็จเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช ใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ 
เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพ่ือใหเปนท่ีสังเกตมิใหนํามารับเงิน ไดอีกตอไป แตหากจําเปนตองใชตอตอง
บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมไวใหชัดเจนวาเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ใชของปงบประมาณใด 

6.ไมพบการตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวเงินทดรองราชการ (3) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจสอบการรับและจายเงินทดรองราชการ แตไมพบการตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการของกรรมการตามท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

(1) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว439 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 การบริหารและ
การควบคุมเงินทดรองราชการ ขอ 4 ทุกสิ้นวันทําการภายหลังการรับหรือจายเงินทดรองราชการ ใหสวน
ราชการจัดใหมีเจาหนาท่ีตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
ทําหนาท่ีตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงินคงเหลือใหถูกตองตรงกัน แลว
ใหลงลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานกํากับติดตามผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด 

(2) ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕62 ขอ ๘๓ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐาน
และรายการท่ีบันทึกไวในระบบวา ถูกตองครบถวน เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูตรวจ
แสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ท่ีไดรับในวันนั้นทุกฉบับ ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐาน
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การรับชําระเงินจากระบบ อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย เห็นควร
ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งทําหนาท่ีตรวจสอบและสอบทานการรับการจายเพ่ือปองกันขอผิดพลาดและเพ่ือใหขอมูลทาง
การเงินถูกตองเชื่อถือได 
7.หนวยงานยังไมไดดําเนินการดานการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกสผานเครื่อง EDC (2) 
ขอตรวจพบ: 

ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงินการรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส ผานเครื่อง EDC ซ่ึง
หนวยงานไดรับเครื่อง EDC แลวแตยังไมเริ่มดําเนินการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0402.2/ว 114 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
เพ่ือใหการรับจายเงินของสวนราชการเปนไปตามนโยบายรัฐบาล  เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วใหแกประชาชน 
และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดภาระงานการเงิน เพ่ิมความถูกตอง และลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด 
8.การเขียนใบเสร็จไมครบถวน สมบูรณ (2) 
ขอตรวจพบ: 
(1) การเขียนใบเสร็จไมครบถวน อาทิ   

-ใบเสร็จบางฉบับไมระบุวันท่ีในใบเสร็จรับเงิน 
-ใบเสร็จเลมท่ี xxx เลขท่ี xxx เลมท่ี xxx เลขท่ี xxx ขาดลายมือชื่อผูรับเงิน 
-ใบเสร็จเลมท่ี xxx ออกใบเสร็จไมเรียงตามลําดับวันท่ี กอน-หลัง 

(2) ใบเสร็จรับเงินบางฉบับไมระบุวัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหตรวจสอบและชี้แจงกรณีสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีไมพบลายมือชื่อผูรับเงินและออกใบเสร็จไม
เรียงตามลําดับวันท่ี และไมระบุวันท่ี และตองกําชับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหเพ่ิมความระมัดระวังมากกวาเดิมใน
การออกใบเสร็จทุกครั้งและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงวันเดือนปท่ีรับเงินถือเปนสาระสําคัญ หนึ่งในหา
รายการท่ีตองมีในใบเสร็จ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 46 ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
(2) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
(4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

9.ไมขออนุมัติในการถอนดอกเบ้ียเงินทดรองราชการ (2) 
ขอตรวจพบ: 

ไมขออนุมัติในการถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานจัดทําบันทึกเสนอหัวหนาหนวยงาน เพ่ืออนุมัติในการถอนเงินและนําสงดอกเบี้ย
เงินทดรองราชการเปนรายไดแผนดินทุกครั้ง 
10.หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จและรายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหกรมทราบ (2) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จและรายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหกรมทราบ ตามระเบียบ
การเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 กําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 ขอ 74 เม่ือสิ้นปงบประมาณ ให
หัวหนาหนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานใหผูอํานวยการกองคลัง หรือหัวหนา

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗ 
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สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึง
เลขท่ีใด และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ี ๓๑ ตุลาคมของ
ปงบประมาณถัดไป 

11.ไมจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา (2) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา เพ่ือปองกันขอผิดพลาดในการคืนหลักประกัน
สัญญาใหกับผูรับจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาใหครบถวนและเปนปจจุบันเพ่ือควบคุม
ระยะเวลาท่ีตองสงคืน เม่ือหมดภาระผูกพันกับคูสัญญา และควรเก็บรักษาหลักประกันสัญญาไวในตูเซฟเก็บ
เงินทุกครั้งเพ่ือปองกันการสูญหายและใชตูเซฟใหเกิดความคุมคา 

12.หนวยงานมีการจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ยังไมถูกตองและไมชัดเจน (2) 
ขอตรวจพบ: 

บางหนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน จํานวน 5 คน และคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงินและจายเงิน จํานวน 4 คน  รวมท้ังคําสั่งแตงต้ังกรรมการตรวจสอบการรับเงินและ
จายเงินทดรองราชการ จํานวน 4 คน และคําสั่งแตงตั้งผูเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมี
สิทธิรับเงินโดยการจายตรง การนําเงินสงคลัง การบันทึกและปรับปรุงขอมูล และการเรียกรายงานในระบบ 
GFMIS จํานวน 2 ราย โดยไมแยกหนาท่ีออกจากกัน และไมมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานทบทวนคําสั่งใหถูกตองเปนปจจุบันและมีการกําหนดหนาท่ีใหมีความชัดเจน คือ 
1.กรรมการเก็บรักษาเงินตองแตงตั้งขาราชการระดับ 3 หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือ

ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเทาข้ึนไปในสวนราชการอยางนอย 2 คน เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน  
2.ผูตรวจสอบการรับและจายเงิน ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจาก

หัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบ 
3.ผูตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวโดยใหสวนราชการจัดใหมีเจาหนาท่ีตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติงานหรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการข้ึนไปทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ควรทบทวนคําสั่งโดยแยกหนาท่ีผูวางเบิกและอนุมัติออกจากกัน โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บรักษา GFMIS Token Key  

13.จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ: 

(1) หนวยงานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันไมครบถวน กรณีไมมีรายการเคลื่อนไหวไมไดหมาย
เหตุ ชี้แจงรายละเอียดไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เชนในวันท่ีวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 มี
หลักฐานการรับเงิน แตรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันบันทึกวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 และไมระบุหมาย
เหตุกรณีท่ีไมมีการรับจายเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2562 ขอ ๙๒ ใหสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แลวแตกรณี จัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ในกรณีท่ีวันใดไมมี
รายการรับจายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน สําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไว
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย รายงานเงินคงเหลือประจําวันใหเปนไป
ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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14.รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน คณะกรรมการลงนามไมครบถวนตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน (2) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน คณะกรรมการลงนามไมครบถวนตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ ๘๘ ถา
กรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการ พิจารณาแตงตั้งขาราชการ 
ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทนใหครบจํานวน การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทน
จะแตงตั้งไวเปนการประจําก็ได หรืออาจแตงตั้งคณะกรรมการสํารอง กรณีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

15.ทะเบียนคุมเช็คบันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

พบวาทะเบียนคุมเช็คบันทึกสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2561 ซ่ึงไมเปนปจจุบัน และไมสอดคลองกับตนข้ัว
เช็คท่ีจายถึง กันยายน        
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือประโยชนของสวนราชการ และสามารถตรวจสอบหรือสอบยันความถูกตองได เห็นควรให
หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมเช็คใหครบถวนและเปนปจจุบัน และเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหมีการลงลายมือชื่อ
รับเช็คทุกครั้ง เพ่ือปองกันมิใหมีปญหาในกรณีเช็คเกิดการสูญหาย  และหนวยงานควรเรงประสานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชระบบการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะชวยลดปญหาท่ีเกิดจากการจาย
เช็ค และลดภาระงานดานการเงิน 

16.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการโอนผานระบบ KTB (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการโอนผานระบบ KTB 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมการโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online เพ่ือ
ตรวจสอบตามความถูกตองของขอมูลการโอนเงิน และตรวจสอบการจายเงินตรงตัวเจาหนาท่ีและปองกันความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานผานระบบ KTB Corporate Online  

17.มีการโอนเงินระบบ KTB Corporate Online กอนท่ีกรมบัญชีกลางโอนเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

มีการขออนุมัติโอนเงินเขาบัญชีจายใหเจาหนี้ในระบบ KTB Corporate Online กอนท่ีกรมบัญชีกลาง
โอนเงินเขาบัญชีหนวยงาน (หนวยงานจัดทําอนุมัติขอโอนเงินเขาบัญชีผานระบบ KTB Corporate Online ใน
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 โดยกรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีของหนวยงานในวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2561 โอนเงินกอนท่ีกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีหนวยงาน)  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําขออนุมัติโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online 
ภายหลังวันท่ีไดรับเงินจากกรมบัญชีกลางเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีเงินในบัญชีมีไมพอจาย 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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18.การบันทึกบัญชีแยกประเภทบางรายการไมเปนไปตามผังบัญชีมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกําหนดกลาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

การบันทึกบัญชีแยกประเภทบางรายการไมเปนไปตามผังบัญชีมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เชน
คาใชจายเก่ียวกับการฝกอบรมแตบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทเปนคาใชจายในการจัดประชุม สงผลให
ขอมูลคาใชจายงบการเงินในภาพรวมไมเปนไปตามหมวดรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของศึกษาผังบัญชีมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและควรมีผูสอบ
ทานในการปฏิบัติงานดวย 
19.บันทึกบัญชีขามข้ันตอน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการรับเงินสดและบันทึกรับเขาบัญชีธนาคารโดยไมบันทึกผานบัญชีเงินสดกอนตามคูมือ
การบัญชีกลางท่ีกําหนด ทําใหรายงานทางการเงินคลาดเคลื่อน และขาดความนาเชื่อถือ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูปฏิบัติงานตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบบัญชี ซ่ึงตองยึดถือคูมือการบัญชีท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดไวตามผังบัญชีซ่ึงใชระบบบัญชีคู เพ่ือใหบันทึกรายการบัญชีถูกตองงบการเงิน
ภาพรวมมีความถูกตอง นาเชื่อถือ  

20.บันทึกบัญชีผิดหมวดรายจาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการบันทึกบัญชีรายจายในระบบ GFMIS ไมตรงกับการจําแนกประเภทรายจายท่ีกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหกําชับเจาหนาท่ีศึกษาผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือใชในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส  โดยบันทึกบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง ตรงกับรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง และเพ่ิม
ความระมัดระวังในการบันทึกบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง เพ่ือสงผลใหคาใชจายภาพรวมในงบการเงินของ
หนวยงานมีความถูกตอง เชื่อถือได 
21.การจัดทําทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาไมสอดคลองกับบันทึกรายละเอียดไมถูกตองตรงกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

งานการเงินและงานบัญชี มีการจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาไมสอดคลองกันบันทึก
รายละเอียดไมถูกตองตรงกัน เชน ในระบบ GFMIS บันทึกเปนหลักประกันซองแตในทะเบียนคุมบันทึกเปน
หลักประกันสัญญา ระบุวันครบกําหนดสงคืนไมถูกตองตรงกัน  สําหรับหนังสือคํ้าประกันมีการจัดเก็บในตู
นิรภัยแตไมครบถวน เชน หนังสือคํ้าประกันของบางหนวยงานสวนกลางซ่ึงเปนฉบับจริงแนบอยูในเอกสารการ
เบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหกลุมคลังพิจารณาปรับกระบวนการคุมหลักประกันสัญญาโดยอาจพิจารณามอบหมายให   
กลุมงานพัสดุ เปนผูควบคุม เก็บรักษา หลักประกันสัญญาของทุกสัญญาใหครบถวนในภาพรวมของหนวยงาน
สวนกลางท้ังหมด เพ่ือสามารถควบคุมกํากับการรับ นําสง เก็บรักษา และการสงคืนหลักประกันสัญญาให
เปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด และปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรับ นําสง เก็บรักษาและสงคืน
หลักประกัน 
22.รายละเอียดตนข้ัวเช็คไมสอดคลองกับทะเบียนคุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมพบหลักฐานการจายเช็คในบางรายการ หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมการจายเช็คแตมีการจายเช็ค 
ใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิโดยไมมีการลงลายมือชื่อรับเช็คในทะเบียนคุมหรือดานหลังตนข้ัวเช็คและเม่ือตรวจสอบ
แลวบางรายการไมตรงกัน ซ่ึงหนวยงานอยูระหวางการประสานงานเรื่องการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหลงลายมือชื่อรับเช็คเพ่ือควบคุมภายในปองกันกรณีเช็คสูญหาย พรอมใหเรง

ประสานกองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือใชระบบการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะชวยลด
ปญหาท่ีเกิดจากการจายเช็ค และลดภาระงานดานการเงิน 

23.การโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online บันทึกยังไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

การบันทึกทะเบียนคุมแบบแจงความประสงคการโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online ยัง
บันทึกยังไมครบถวน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกในทะเบียนคุมใหครบถวน ถูกตอง เพ่ือสามารถสอบยันขอมูล
ใหมีความถูกตอง เชื่อถือได 

24.ไมออกใบเสร็จกรณีรับเงินคาขอใชสถานท่ีสําหรับประชุมจากหนวยงานอ่ืน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมออกใบเสร็จกรณีรับเงินคาขอใชสถานท่ีสําหรับประชุมจากหนวยงานอ่ืน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ. ๒๕62 ขอ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ใหสวน
ราชการซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระ
เงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตเปนการรับชําระเงิน
คาธรรมเนียม คาบริการ หรือการรับเงินอ่ืนใดท่ีมีเอกสารของทางราชการระบุจํานวนเงินท่ีรับชําระอันมี
ลักษณะเชนเดียวกับ ใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกลาวจะตองมีการควบคุมจํานวนท่ีรับจายทํานองเดียวกัน
กับใบเสร็จรับเงิน หรือเปนการรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลัง หรือเปนการไดรับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ของสวนราชการ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใหเจาหนาท่ีไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกท่ีตั้ง
สํานักงานปกติ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 

25.โอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online พบนามสกุลผูรับโอนไมตรงกับทะเบียนคุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจรายงานการโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online พบวานามสกุลผูรับโอนไม
ตรงกับทะเบียนคุมหนาบัญชีธนาคารและแบบแจงของมูลการรับเงินโอน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและแกไขใหถูกตองตรงกัน เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ี 
อาจเกิดข้ึนจากากรโอนเงิน 

26.ไมบันทึกรายการถอนดอกเบ้ียเงินทดรองราชการในทะเบียนคุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการถอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการและนําสงเปนรายไดแผนดิน แตไมมี
การบันทึกบัญชีการถอนเงินดังกลาวในทะเบียนคุมเงินทดรอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว439 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 
2552 ขอ 9.1 เม่ือไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ใหบันทึกรายการรับและนําสงดอกเบี้ย
ธนาคารในชองหมายเหตุของทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

27.ขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานการรับจายเงินประจําวันตามระเบียบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

บางหนวยงานยังขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานการรับจายเงินประจําวัน คือมีคําสั่งแตผูรับ
มอบหมายไมไดมีการตรวจสอบจริง และมีขอสังเกตวารายงานเงินคงเหลือประจําวันยังปฏิบัติไมถูกตองตาม
ระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ ๘๓ ให
หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนา สวนราชการตรวจสอบจํานวนเงิน
ท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวา ถูกตองครบถวนหรือไม เม่ือไดตรวจสอบ
ความถูกตองตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จ รับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซ่ึง
เปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ท่ีไดรับในวันนั้นทุกฉบับ ไวในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบ อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ฉบับ
สุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 

28.ไมไดออกใบเสร็จใหลูกหนี้ผูยืมในวันรับชําระเงินสดคืน (1) 
ขอตรวจพบ: 

มีการออกใบเสร็จยอนหลัง แตเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดนําเงินสงคลังในวันรับเงิน เนื่องจากตอง
รับผิดชอบงานภารกิจอ่ืนๆ จึงไมไดออกใบเสร็จใหลูกหนี้ผูยืมในวันรับชําระเงินสดคืน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังพ.ศ. ๒๕๖๒  

ขอ ๗๙ ในการจัดเก็บหรือรับชําระเงิน ใหสวนราชการซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้นออก
ใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Payment) ตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตเปนการรับชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการหรือการรับเงินอ่ืนใดท่ีมีเอกสาร
ของทางราชการระบุจํานวนเงินท่ีรับชําระอันมีลักษณะเชนเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกลาวจะตองมี
การควบคุมจํานวนท่ีรับจายทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินหรือเปนการรับเงินตามคําขอเบิกเงินจากคลัง หรือ
เปนการไดรับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใหเจาหนาท่ีไปจัดเก็บหรือรับชําระเงินนอกท่ีตั้งสํานักงานปกติใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับวรรคหนึ่ง  

ขอ ๘๑ ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงินเงินประเภทใดท่ีมีการออก
ใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้นตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเปน
รายการเดียวในระบบก็ได โดยใหแสดงรายละเอียดวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใดและจํานวนเงิน
รวมรับท้ังสิ้นเทาใดไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 

ในกรณีท่ีมีการรับเงินเปนเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชี
สําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึกขอมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 

29.กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือช่ือไมครบตามระเบียบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมสอบทานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน พบลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินเพียง 1 คน 
ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด กรรมการเก็บรักษาเงินตองแตงตั้งขาราชการระดับ 3 หรือประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการหรือประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเทาข้ึนไปในสวนราชการอยางนอย 2 คน เปน
กรรมการเก็บรักษาเงิน ท้ังนี้ถากรรมการผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการปฏิบัติหนาท่ีแทนใหครบจํานวน การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนจะแตงตั้งไวเปนการประจําก็ได  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2562 ขอ ๘๘ ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการ พิจารณาแตงต้ังขาราชการตามนัยขอ ๘๖ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บ
รักษาเงินแทนใหครบจํานวน การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแตงตั้งไวเปนการประจําก็
ได เห็นควรดําเนินการตามระเบียบใหถูกตอง ครบถวน 

30.ยอดเงินท่ีบันทึกบัญชีไมตรงกับสําเนาใบเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ:  

เนื่องจากความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการรับเงินคาปรับตามสัญญา กรณีผูรับจางสงมอบงานลาชา 
จึงตองรับผิดชอบคาควบคุมงานท่ียังไมแลวเสร็จ เจาหนาท่ีการเงินรับเงินคาควบคุมงานแลวนําไปจายใหผู
ควบคุมงาน โดยไมบันทึกผานรายการในระบบบันทึกรายการเฉพาะยอดเงินท่ีคงเหลือนําสงรายไดแผนดิน ทํา
ใหยอดเงินท่ีรับตามสําเนาใบเสร็จ และยอดเงินบันทึกรายการบัญชีไมถูกตองตรงกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

การบันทึกรายการบัญชีตองเปนไปตามหลักฐานการรับการจายเนื่องจากหนวยงานยังขาดความเขาใจ
ในระบบทางปฏิบัติซ่ึงในประเด็นดังกลาวอาจสงผลกระทบกับความเสียหายแกราชการโดยมิไดเจตนา ในกรณี
พบรายการผิดปกติท่ีไมเคยปฏิบัติควรศึกษาและหารือแนวทางปฏิบัติจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

31.หนวยงานจัดสงรายงานงบทดลองประจําเดือนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินลาชา (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดสงรายงานงบทดลองประจําเดือนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินลาชา ตัวอยางเชน 
รายงานเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยจัดสงวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 และเดือนธันวาคม 2561 จัดสงวันท่ี  
21 มกราคม 2562  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี 0423.3/ว264 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 กําหนดใหสงรายงาน
งบทดลองรายเดือนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป เห็นควรใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 

32.ขาดบุคลากรดานการเงินและบัญชี (1) 
ขอตรวจพบ: 

ปญหาดานโครงสราง และสภาพแวดลอม ขาดบุคลากรดานการเงินและบัญชี ท่ีรับผิดชอบเฉพาะดาน 
บุคลากรท่ีรับผิดชอบตองรับภาระงานหลายดาน ทําใหการปฏิบัติงานยังไมเปนระบบ บุคลากรตองรับผิดชอบ
เบ็ดเสร็จขาดระบบการสอบยันซ่ึงกันและยังขาดระบบการสอบทานซ่ึงเปนท่ีมาของขอผิดพลาดตางๆตาม
รายงานผลการตรวจสอบซ่ึงแสดงใหเห็นถึงระบบการควบคุมภายในยังไมเพียงพอ  
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหประสานกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาเหตุผลความจําเปน ของกรอบอัตรากําลัง 
ตําแหนง ดานการเงินและบัญชี เพ่ิมเติม เพ่ือสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีได หรือ
หากมีขอจํากัดควรเพ่ิมภาพการสอบทานจากหัวหนางานอยางใกลชิด 

33.หนวยงานไมไดบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ชดใชเงินยืมสัญญาท่ี  xxx ใบเสร็จรับเงินวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 จํานวน 9,860 บันทึกรับเงินใน
ระบบวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  

 
 

  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง

คลัง   พ.ศ.  2562 ขอ ๘๑ ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน เงินประเภท
ใดท่ีมีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
มาบันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ได โดยใหแสดงรายละเอียด วาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด
และจํานวนเงินรวมรับท้ังสิ้นเทาใดไวดานหลังสําเนา ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย ในกรณีท่ีมีการรับเงินเปนเงิน
สดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชี สําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึกขอมูลการรับ
เงินนั้นในระบบในวันทําการถัดไป 

34.หนวยงานไมมีการสอบทานทะเบียนคุมตางๆกับรายงานบัญชีแยกประเภท (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมมีการสอบทานทะเบียนคุมตางๆกับรายงานบัญชีแยกประเภท ในกรณีวันท่ีมีรายการ
เคลื่อนไหว เชนทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม กับบัญชีแยกประเภทลกหนี้เงินยืม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีเรียกรายงานบัญชีแยกประเภทมาสอบทานเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมเพ่ือเปน
การสอบทานยอดคงเหลือใหตรงกันหากพบขอผิดพลาดจะไดแกไขไดทัน 

35.ระบบ KTB Corporate Onlineไมมีการแจงเตือนการโอนเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

การโอนเงินผานระบบ KTB Corporate Online หนวยงานไมมีการแจงเตือนผูรับโอนในการโอนเงิน
ผาน SMS และ e-mail 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานงานกับธนาคารกรุงไทย เพ่ือใหธนาคารดําเนินการสง
ขอความผาน SMS และ e-mail จากโอนเงินใหแกผูรับโอน เพ่ือสอบยันขอมูลกันไดอยางถูกตอง ปลอดภัยใน
การดําเนินงานธุรกรรมทางการเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

36.รายงานบัญชีแยกประเภทรายการบัญชีพักสินทรัพยมียอดคงคาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจรายงานงบทดลอง ณ วันเขาสอบทานพบวามีบัญชีพักครุภัณฑสํารวจคงคางจํานวน 
5,000 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกตองบัญชีพักไมมียอดคงคาง โดยเม่ือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลลางบัญชีพักครุภัณฑออก เพ่ือสงผลให
งบทดลองถูกตองเปนปจจุบันนาเชื่อถือ 

37.ใบเสร็จรับเงินท่ีรับชําระคาธรรมเนียมของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รายละเอียดไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสร็จรับเงินท่ีรับชําระคาธรรมเนียม กรณีท่ีผูมารับบริการท่ีหองศูนยรวมเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) กรณีรับชําระดวยเงินสด มีรายละเอียดการรับเงินไมถูกตอง โดยคาธรรมเนียมของสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพมีหลายประเภท เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ คาธรรมเนียมใบอนุญาตผูดําเนินการ 
คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต ซ่ึงอัตราคาบริการแตกตางกัน  แตรายการรับเงินท่ีแสดงในใบเสร็จรับเงินมี
เพียงคาธรรมเนียมใบอนุญาตสถานประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบแสดงรายการรับเงินในใบเสร็จตามประเภทรายการคาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจริง  

ใหถูกตองตามจํานวนเงินคาธรรมเนียมท่ีรับแตละประเภท เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชีผานรายการไปยังบัญชี
แยกประเภทรายไดถูกตอง ครบถวน ตามประเภทรายรับจริง 

38.การตรวจสอบการรับจายเงินประจําวันปฏิบัติยังไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน ท่ีเจาหนาท่ีนําเก็บกับหลักฐานและใบสรุปรายการท่ี
การเงินจัดพิมพเอง แตมิไดมีการเรียกและพิมพรายการท่ีบันทึกไวในระบบ มาตรวจสอบวาถูกตองครบถวนหรือไม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 83 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
จากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวา
ถูกตองครบถวนหรือไม  เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-
Payment) ท่ีไดรับในวันนั้นทุกฉบับ ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 

เนื่องจากขอจํากัดดานการบันทึกบัญชีทีอาจจะไมสามารถบันทึกไดเปนปจจุบันในแตละวัน แตอยาง
นอยควรมีการเรียกรายงานจากระบบมาตรวจสอบกับใบเสร็จสัปดาหละ 1 ครั้ง และลงลายมือชื่อดานหลัง
ใบเสร็จเพ่ือใหทราบวาไดมีการตรวจสอบแลว 

39.เช็คหมดอายุยังไมนําไปข้ึนเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานรายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2562 พบวาเช็คเลขท่ี xxx ลงวันท่ี 30 เมษายน 
2561 ยังไมไดนําไปข้ึนเงินทําใหมียอดคางอยูในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานประสานเจาของเช็คเพ่ือทําการเรียกเช็คคืนเพ่ือยกเลิก และดําเนินการเขียนเช็ค    
สั่งจายใหม หากเจาของเช็คไมประสงครับเงินใหรีบดําเนินการนําสงเปนรายไดแผนดินเพ่ือใหบัญชีธนาคารและ   
งบทดลองถูกตองและเปนปจจุบัน 
40.เขียนเช็คส่ังจายไมตรงกับหลักฐานการจาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการรับหลักฐานใบสําคัญจํานวน 15,488.- บาท แตเขียนเช็คสั่งจาย 15,484.- บาท  
ซ่ึงมีความแตกตางกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตองตรวจสอบหลักฐานการจายกับจํานวนเงินในเช็คท่ีเขียนวาถูกตองตรงกัน กอนท่ีจะลงนามในเช็ค 
เห็นควรใหเพ่ิมความระมัดระวังในการสั่งจายเช็ค เพ่ือเปนการชวยสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดอีก
ทางหนึ่ง 
41.ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสํารอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานเงินคงเหลือประจําวันมีลายมือชื่อของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไมครบตามจํานวนท่ีไดรับ
แตงตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการบางทานติดภารกิจเดินทางไปราชการ  

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕62 ขอ ๘8  

ถากรรมการรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตามนัย
ขอ ๘6 ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินใหครบจํานวน การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงิน
แทน จะแตงตั้งไวเปนการประจําก็ได 

42.ไมจัดเก็บเงินสดในตูนิรภัย (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการออกใบเสร็จรับเงินคาท่ีพักในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท แตมี
การนําฝากในวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และจากการสอบทานรายงานเงินคงเหลือประจําวันของวันท่ี ๒๑ 
มกราคม 2562 ระบุวามีการนําฝากธนาคาร ซ่ึงไมสัมพันธกับใบนําฝากท่ีลงวันท่ี ๒๒ มกราคม 2562  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหกําชับคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
เจาหนาท่ีการเงินใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัดเพราะเปนความเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕62 ขอ 93 เม่ือ
สิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาท่ีการเงินนําเงินท่ีจะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันสงมอบให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบ ตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เม่ือปรากฏวาถูกตองแลว ใหเจาหนาท่ีการเงินนําเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เก็บรักษาในตูนิรภัยและใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไว
เปนหลักฐาน โดยใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจตูนิรภัยคนละหนึ่งดอกในกรณีท่ีตูนิรภัยมีลูกกุญแจสาม
ดอก และมีกรรมการเก็บรักษาเงินสองคน ใหกรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจคนละดอกสวนกุญแจท่ีเหลือให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีจะมอบใหกรรมการเก็บรักษาเงินผูใดถือกุญแจ
นั้น ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2562 ขอ 87 
43.ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารเงินบํารุงบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

-เงินฝากธนาคารออมทรัพยเงินบํารุงเลขท่ี xxx มียอดดอกเบี้ยเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 
2,036.77.- บาท เดือนธันวาคม จํานวน 2,477.85.- บาท รวม 4,514.62.- บาท ยังไมบันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหงบการเงินของหนวยงานมี
ความถูกตองเชื่อถือได และทันเวลา 

44.ใบเสร็จรับเงินมีการยกเลิกแตไมไดขีดฆายกเลิกใบเสร็จ และใบเสร็จรับเงินท่ีมีการยกเลิกไมไดเก็บติดไว
กับสําเนาใบเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสร็จเลมท่ี xxx เลขท่ี xxx,ใบเสร็จเลมท่ี xxx เลขท่ี xxx ไมไดขีดฆายกเลิกใบเสร็จ 
ใบเสร็จเลมท่ี เลขท่ี xxx เลขท่ี xxx มีการยกเลิกแตไมไดเก็บติดไวกับสําเนาใบเสร็จ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังและการเก็บรักษาเงินและนําสงคลัง 2562 ขอ 76 หามขูดลบ

เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินในใบเสร็จรับเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงิน
ผิดพลาด  ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวนโดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไว หรือ
ขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินท้ังฉบับแลวออกฉบับใหม โดยใหนําใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนา
ใบเสร็จรับเงินในเลม เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกําหนดอยางเครงครัด 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

45.วันท่ีบันทึกการรับเงินในระบบไมตรงกับวันท่ีในสําเนาใบเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ: 

เชน ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี xxx วันท่ี 27/12/61 คาขายครุภัณฑทอดตลาดจํานวน 19,000 บาท 
บันทึกรับเงินในระบบวันท่ี 28/12/2561  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ 76 ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน 

46.ไมไดจัดทํารายงานเงินคงเหลือ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจพบวา วันท่ี xxx มีรายการรับจายเงินแตไมไดจัดทํารายงานเงินคงเหลือ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕62  
ขอ ๙๒ ใหสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค แลวแตกรณี จัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ในกรณีท่ีวันใดไมมีรายการ
รับจายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไมทํา รายงานเงินคงเหลือประจําวัน สําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีโดย
เครงครัด 

47.หนวยงานจัดทํารายงานกระทบยอดเงินทดรองราชการยังไมถูกตองตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด(1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานจัดทํารายงานกระทบยอดเงินทดลองราชการยังไมถูกตองตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว61 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 เรื่องการ
บัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ และการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.3/ว63 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2554 เรื่องวิธีการตรวจสอบขอมูลเงินฝากธนาคาร
และแนวทางการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหนวยงานภาครัฐ 

48. แตงตั้งผูตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวันแตไมพบลายมือช่ือผูตรวจสอบดานหลังใบเสร็จรับเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมพบการสอบทานการรับ-จายเงินประจําวัน โดยหนวยงานแตงต้ังผูตรวจสอบการรับ-จายเงิน
ประจําวันแตไมพบลายมือชื่อผูตรวจสอบดานหลังใบเสร็จรับเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕62 ขอ 83 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสงกับ
หลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่ง
แลว ใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย เห็นควรใหกําชับผูไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบและสอบทานการ
รับการจายเพ่ือปองกันขอผิดพลาดและเพ่ือใหงบการเงินถูกตอง เชื่อถือได และเม่ือมีการตรวจสอบแลวเห็นควร
ใหมีการรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานรับทราบอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง 
49.หักภาษี ณ ท่ีจายไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจางเหมาเชารถยนตพรอมน้ํามัน จํานวนเงิน 67,700 บาท แตมีการหักภาษี ณ ท่ี
จายไวจํานวน 377 บาท  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ซ่ึงตามประมวลรัษฎากร กําหนดใหผูจายเงิน หักภาษี ณ ท่ีจาย เม่ือจายเงินไดตามมาตรา 40 (๑) - 

(๘) ในอัตรารอยละ 1 ของมูลคาสินคาหรืองานจางกอนคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมออกหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ท่ีจายดวย ควรกําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติโดยเครงครัดและถูกตอง 

50.หนวยงานมีการบันทึกบัญชีลาชา (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการบันทึกหักลางบัญชีลาชาหลายรายการ เชน บัญชีลูกหนี้ บัญชีพักไฟฟาวิทยุ บัญชี 
ใบสําคัญคางจาย จึงทําใหงบการเงินไมเปนปจจุบันและไมตรงกับทะเบียนคุมและหลักฐานตางๆ                  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหงบการเงินของหนวยงานมีความถูกตอง  
เชื่อถือไดและทันเวลา 

51.จัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาเฉพาะเงินสด แตมิไดมีการจัดทําทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันสัญญาของธนาคาร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาใหครบถวน ซ่ึงตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ ขอ 167 กําหนดหลักประกันไว 5 ประเภท  ไดแก เงินสด เช็คหรือดราฟท หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และพันธบัตรรัฐบาลไทย 

52.หนวยงานมีการคืนหลักประกันสัญญาลาชา (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการคืนหลักประกันสัญญาลาชาหลายรายการ เนื่องจากผูรับผิดชอบมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับวิธีการคืนหลักประกันสัญญา โดยรอใหมีหนังสือทวงจึงจะดําเนินการคืนให  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ขอ 170 (2) หลักประกันสัญญาใหคืนแกคูสัญญา หรือผูคํ้า
ประกันโดยเร็ว อยางชาตองไมเกิน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว การจัดซ้ือ
จัดจางท่ีไมตองมีการรับประกันเพ่ือความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันตาม
อัตราสวนซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับมอบไวแลว แตท้ังนี้จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน และใน
สัญญาดวย การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยใน
กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผู
ยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็วพรอมกับแจงใหธนาคารบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย   ผูคํ้าประกันทราบดวย 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบประสานกับเจาของเรื่องผูนําฝากหลักประกันกอนท่ีจะครบกําหนด โดยใหมี
การตรวจสอบความชํารุดบกพรองใหเรียบรอยกอนแจงคืน  และสําหรับหนังสือคํ้าประกันท่ีครบกําหนดเม่ือป 
2561 ใหเรงดําเนินการแจงคูสัญญา หากไมมารับภายในเวลาท่ีกําหนดใหดําเนินการจัดสงทางไปรษณียและ
แจงธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบ ตามระเบียบท่ีกําหนด โดยกลุมคลัง ควรกําหนดแนวทางในเรื่องของ
การสงคืนหลักประกันสัญญา ใหหนวยงานถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันท้ังกรม เนื่องจากกําหนดเวลาท่ี
ทางการเงินคุมไมตรงกับกําหนดเวลาท่ีจะตองคืนหลักประกัน โดยการเงินจะนับวันจากวันสงมอบท่ีระบุใน

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

สัญญา แตในความเปนจริงอาจมีการสงมอบเร็วหรือชากวาท่ีระบุในสัญญา จึงทําใหกําหนดวันท่ีคืนไมถูกตอง
ตรงกัน ดังนั้นหนวยงานจะตองแจงวันท่ีตรวจรับพัสดุใหกลุมคลัง ซ่ึงกลุมคลังอาจมอบหมายใหงานพัสดุเปนผู
ควบคุมกํากับการนําสงหลักประกันและการคืนหลักประกัน โดยการเงินมีหนาท่ีเบิกจายตามท่ีไดรับแจง เพ่ือจะ
ไดนับวันสงคืนสัญญาท่ีถูกตองปองกันมิใหรัฐเสียผลประโยชนและเปนธรรมกับผูรับจางและปองกันความเสี่ยง
จากการถูกรองเรียนกรณีสงคืนเงินหลักประกันสัญญาลาชาเปนระยะเวลานาน 
53.หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใชในการสอบทานกับเอกสารรับเงิน และจายเงิน ผูรับผิดชอบตองลงทะเบียนคุมรายการท่ีเกิดข้ึน
ประจําวันใหเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถตรวจสอบได ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน หรือตรวจสอบประจําวันได 
เพ่ือปองกันขอมูลผิดพลาด และตองมียอดถูกตองตรงกันกับในระบบ GFMIS แตถาขอมูลไมตรงกันตองหา
สาเหตุขอผิดพลาดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ใหถูกตองตอไป  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานการบริหารงบประมาณ 
1.การเบิกจายในภาพรวมยังต่ํากวาเปาหมาย (4) 
ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายภาพรวมยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายในไตรมาสถัดไปใหเปนไปตามหนังสือสํานักบริหาร กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ 0701.8.3/1000ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เพ่ือเปนการกระตุนระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมและเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และตามเกณฑท่ีกรมกําหนด 
2.หนวยงานมีการคุมงบประมาณดวยระบบโปรแกรมSMART แตบันทึกรายการยังไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ: 

(1) หนวยงานมีการคุมงบประมาณดวยระบบโปรแกรมSMART แตบันทึกรายการยังไมครบถวน โดย
ขอมูลในระบบ SMART กับ ระบบ GFMIS มียอดงบประมาณท่ีแตกตางกัน  ตัวอยางเชน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไดรับงบประมาณสุทธิ (งบดําเนินงาน) จํานวน xxx,xxx บาท เบิกจายจํานวน xxx,xxx บาท คิดเปน
รอยละ xxx  ซ่ึงเกินเงินงบประมาณท่ีไดรับเปนจํานวน xxx บาท อาจสงผลกระทบกับการใชงบประมาณของ
หนวยงานอ่ืน และสงผลถึงความนาเชื่อถือของขอมูล 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ SMART ใหครบถวน เปนปจจุบัน ตรงกับ
ขอมูลในระบบ GFMIS เพ่ือกํากับ ติดตาม การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการสอดคลอง     
กับผลผลิตและกิจกรรม และเปนการนําระบบ SMART ซ่ึงเปนเครื่องมือในการติดตามการใชจายงบประมาณ
ของกรม มาใชใหเกิดความคุมคาและประสิทธิภาพสูงสุด 
3.หนวยงานบันทึกขอมูลงบดําเนินงานในระบบ SMART ไมสอดคลองกับขอมูลในระบบ GFMIS (2) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานบันทึกขอมูลงบดําเนินงานในระบบ SMART ไมสอดคลองกับขอมูลในระบบ GFMIS 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานมอบหมายผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและบันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ 
SMART ในปงบประมาณ 2562 ใหครบถวนเพ่ือเปนประโยชนตอหัวหนาหนวยงานในการควบคุมกํากับ
ติดตามการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4.บันทึกการเบิกจายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS มากกวาเงินท่ีไดรับจัดสรร (1) 
ขอตรวจพบ: 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หนวยงานมีการบันทึกขอมูลการเบิกจายงบดําเนินงานในระบบ GFMIS 
โดยบันทึกการเบิกจายเงินงบประมาณมากกวาเงินท่ีไดรับจัดสรรสงผลใหยอดเงินคงเหลือในระบบ GFMIS บาง
หนวยงานมียอดเงินติดลบ ซ่ึงจะทําใหไมสามารถควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานได   
และสงผลกระทบตอการใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืน ซ่ึงอาจเสี่ยงตอผลการเบิกจายในภาพรวมของกรม 
มียอดเงินติดลบ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมกํากับขอมูลเบิกจายในระบบ GFMIS เพ่ือ
สามารถควบคุมกํากับการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ของแตละหนวยงาน ปองกันมิใหมีการใชจายเงิน
งบประมาณเกินกวาท่ีไดรับทําใหเงินคงเหลือของหนวยงานติดลบกระทบตองบประมาณของหนวยงานอ่ืน และ
ปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการเบิกจายเงินในภาพรวมของกรมมียอดเงินติดลบ 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

5.หนวยงานมิไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562 (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมิไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ซ่ึง
อาจเปนสาเหตุใหการใชจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามท่ีกําหนด เนื่องจากแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือใน
การกําหนดเปาหมายในการทํางานในแตละป เพ่ือใหสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรมอบหมายใหเจาหนารับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยระบุรายละเอียดกิจกรรม
ของแตละโครงการไวในแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนด ทิศทาง การดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงาน และเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปตามมาตรการท่ีกําหนด 
  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

1.ไมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานจางหรือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (12) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจเอกสารจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงพบเอกสารหลายฉบับไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะของพัสดุ/ขอบเขตงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขอ 21ในการซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะใหเจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอดวย 
2.จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางไมเปนไปตามระเบียบ ขอ 22 กําหนด (10) 
ขอตรวจพบ: 

เชน จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน วงเงิน xxx,xxx บาท จัดทํารายงานขอซ้ือขอ
จางไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ขอ 
22 (7) ไมมีหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (ผาคลุมโตะ,พระฉายาลักษณทูลกระหมอม,ปายถวายพระพร,ขาดอกเสาธง) 
รายงานขอซ้ือขอจางไมเปนไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 22 (3) ไมใสราคากลาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 22 
ในการซ้ือหรือจางแตละวิธี ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการดังตอไปนี้ 

(1) เหตุผลความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง      

ท่ีจะซ้ือหรือจางแลวแตกรณี 
(3) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
(4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณ

วาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น 
(5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
(8) ขอเสนออ่ืนๆ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายงานขอซ้ือขอจางใหถูกตองครบถวน ตามระเบียบกําหนด 
3.ไมระบุท่ีมาของราคากลาง (10) 
ขอตรวจพบ: 
 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบขอ 22 แตไมระบุท่ีมาของราคากลาง 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีระบุท่ีมีของราคากลางทุกครั้งเพ่ือเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 ราคากลางสามารถจัดซ้ือ
จัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 
(3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
(4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 
เพ่ือความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหระบุแหลงท่ีมาของราคากลางใน

การจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง 
4.ไมมีการประกาศผูชนะเสนอราคาและไมเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน (10) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือจัดจางวงเงินเล็กนอยหลายรายการ ไมมีการจัดทําประกาศผูชนะเสนอราคาและไมเผยแพร
ในเว็บไซตหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

(1) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 ให
หนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบ เผยแพร
ประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางในเว็บไซตหนวยงานทุกครั้ง เพ่ือความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางและจัดทํา
ทะเบียนคุมการเผยแพรประกาศผูชนะการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตและท่ีปดประกาศ ณ สถานท่ีปดประกาศ
ของหนวยงาน เพ่ืองายตอการสอบทานในภายหลังโดยปจจุบันใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 
0405.2/ว62 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

(2) ตามระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอ 42  กําหนดใหหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง
แลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลชนะการซ้ือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐนั้น และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางE-mail ตามแบบท่ีกรมบัญชีกําหนดเพ่ือ
ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงระเบียบไมไดกําหนดขอยกเวนไวไมวาจะเปนวิธีใดหรือวงเงินเทาใดและ
ปจจุบันมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0405.2/ว50 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562 
5.ใบสงของไมประทับตราตามระเบียบสารบรรณ (9) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสงของไมประทับตราตามระเบียบสารบรรณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี ควรมีการประทับตราตามระเบียบสารบรรณ เพ่ือยืนยันวาไดมีการสง
ของภายในกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ และผูตรวจรับสินคาตองลงลายมือชื่อในใบสงของ/ใบแจงหนี้ใหครบถวน 
เพ่ือประโยชนของสวนราชการ กรณีผูจางหรือผูรับจางสงของลาชาอาจสงผลถึงคาปรับ 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

6.กําหนดเวลาสงมอบงานในรายงานขอซ้ือขอจางไมสอดคลองกับ TOR และใบส่ังจาง (6) 
ขอตรวจพบ: 

เชน  ใบสั่งซ้ือกําหนดวันครบกําหนดไมสอดคลองกับรายงานขอซ้ือขอจาง รายงานขอซ้ือขอจางตาม
เลขท่ีใบสั่งซ้ือ xxx/2561  โดยในรายงานระบุกําหนดสงมอบงานภายใน 14 สิงหาคม 2561 ในใบสั่งซ้ือระบุ 
15 สิงหาคม 2561  ซ่ึงไมตรงกัน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหถูกตอง โดยเครงครัดเพ่ือประโยชน

ของทางราชการ 

7.รายงานขอซ้ือขอจางระบุเหตุผลความจําเปนไมชัดเจน (6) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอซ้ือขอจางระบุเหตุผลความจําเปนไมชัดเจน ตัวอยางเชน 

จางพิมพวารสาร วงเงิน xxx บาท รายงานขอซ้ือขอจางระบุเหตุความจําเปนไมชัดเจน โดยระบุเพียง
วา “เพ่ือใชในราชการกลุมxxx” 

จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน xxx วงเงิน xxx บาท รายงานขอซ้ือขอจางระบุเหตุความจําเปนไม

ชัดเจน โดยระบุเพียงวา “เพ่ือใชในราชการกอง xxx” 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของระบุเหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือ/จาง เพ่ือใหผูมีอํานาจ

พิจารณาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
8.ไมมีหลักฐานการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน (5) 
ขอตรวจพบ: 

ตัวอยางเชนการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ วงเงิน xxx บาท ไมมี
หลักฐานการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคาแตละราย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวน เพ่ือความโปรงใส 
และตรวจสอบได 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 

๕๕ (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตาง ๆ  และพัสดุตัวอยาง (ถา
มี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือ เอกสารท่ีกําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอ
ราคาตามขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน 

ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิค หรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน 
ถูกตอง ตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เห็นควร
กําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 

9.ไมแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง (4) 
ขอตรวจพบ:  

ตัวอยางเชน จัดซ้ือรถยนตบรรทุกดีเซล จํานวน 1 คัน วงเงิน xxx บาท ไมแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ

จัดซ้ือจัดจาง  
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรปฏิบัติตามประกาศแนวทางปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางพ.ศ.2559 ลงวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2559 และหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ0714.2/575 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2559 ประกาศแนวทาง ในการปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง กําหนดใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
ในการแนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางเปนเอกสารประกอบในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีทุก
ประเภทในข้ันตอนรายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
10.เม่ือตรวจรับพัสดุแลวสงเบิกลาชา (4) 
ขอตรวจพบ: 

ตัวอยางเชน ตรวจรับพัสดุวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 สงเบิกจายวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เบิก
จายเงินเกิน 5 วันทําการหลังจากวันตรวจรับพัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 28 การซ้ือทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวนราชการ
ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชาไมเกินหาวันทําการนับแตวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับ
งานถูกตองแลว เพ่ือสงผลถึงประสิทธิภาพการเบิกจายในภาพรวม 
11.ไมระบุวันครบกําหนดสงมอบ (3) 
ขอตรวจพบ: 

เชน ซอมรถยนตทะเบียน xxx ใบสั่งซ้ือสั่งจางไมระบุวันครบกําหนดสงมอบทําใหไมทราบวันครบ
กําหนดสงมอบเม่ือใด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

อาจเสี่ยงตอการสงมอบลาชาเกินกําหนด ทําใหราชการเสียประโยชน เห็นควรกําชับเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบกําหนดวันสงมอบพัสดุใหชัดเจนเพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 
12.กําหนดวันสงมอบงานไมสอดคลองกัน (3) 
ขอตรวจพบ: 

ตัวอยางเชน ใบสั่งจาง เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 จางติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน xxx 
บาท และใบสั่งจาง เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 จางทําสติกเกอรแปะฟวเจอรบอรด จํานวน xxx 
บาท ในใบสั่งจาง กําหนดสงมอบภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ีรับใบสั่งจาง สวนในรายงานขอซ้ือขอจาง กําหนด
สงมอบภายใน 10 วันนับถัดจากวันรับใบสั่งจางซ่ึงไมตรงกัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตรงกัน 
13.รายงานขอซ้ือขอจางฯไมไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ตามระเบียบ (3) 
ขอตรวจพบ: 

เชน รายงานขอซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ วงเงิน xxx,xxx บาท ไมได
กําหนด หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ตามรายละเอียดรายงานขอซ้ือขอจาง (7) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ 
22 ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอ
ผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการ (1) ถึง (8) ใหครบถวน 

 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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14.ไมติดอากรแสตมปใหครบถวนตามระเบียบกําหนด (3) 
ขอตรวจพบ: 

เชน ใบสั่งจาง หลายรายการ ไมพบการติดอากรแสตมป  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีท่ีมีการจางถาเกิน 200,000.- บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ตองปดตราสารสลักหลัง สัญญาจาง 
ใบสั่งจางหรือขอตกลงตามประกาศกรมสรรพากรเก่ียวกับอากรแสตมป ฉบับท่ี 37 ขอ 2 (3) ระบุวาการจาง
ทําของท่ีตองมีการติดตราสาร รัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาลหรือองคการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินเปนผูวาจางและมีสินจางตั้งแต 200,000.- บาท ข้ึนไป เห็นควรปฏิบัติตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด 

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

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 วาดวยอากรแสตมป ซ่ึงกําหนดใหใบสั่งจาง/สัญญาจางท่ีมี
วงเงินจางไมเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองติดอากรแสตมป ตามมูลคาของสัญญาจาง/ใบสั่ง
จาง(พันละบาท) แตหากเปนการจางท่ีมีวงเงินเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองทําสลักหลังตรา
สารแทนชําระคาอากรแสตมป สําหรับการคํานวณคาอากรแสตมปหรือตราสารใหคํานวณจากคาจางทุกๆ 1พัน
บาท(พันละบาท) หรือเศษของ 1 พันบาทตองติดอากร 1 บาท ซ่ึงไดชี้แจงวิธีคํานวณในการติดอากรแสตมปท่ี
ถูกตองแกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแลว  

เห็นควรกําชับใหมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ และสอบทานเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ใหถูกตอง 
ครบถวน ตามท่ีระเบียบกําหนด 
15.การกําหนดคาปรับไมถูกตอง (3) 
ขอตรวจพบ: 

เชน จางงานซอมแซมและปรับปรุงอาคารสํานักงานฯ เปนเงิน 158,000.- บาท กําหนดคาปรับใน
อัตรารอยละ 0.1 ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท เนื่องจากวงเงินใน
การจาง 158,000.- บาท ถาคิดคาปรับ 0.1 จะเทากับวันละ 158.- บาท จึงไมควรกําหนดเปนไมตํ่ากวาวัน
ละ 100.- บาท  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 
162 การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ  เวนแตการจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของ
งานท้ังหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของ
ราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท 
16.ไมจัดทํา PO หนวยงาน (3) 
ขอตรวจพบ: 

เชน มีการนําเงินยืมไปจายคาเชาหองประชุมจํานวน 12,000 บาท โดยไมไดบันทึกในระบบ GFMIS 
(PO) กรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตวงเงินหาพันบาทตองจายตรง พรอมบันทึกใบสั่งจางในระบบ e-GP ซ่ึงจะ
จายใหแกผูรับจางโดยตรง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตวงเงินหาพันบาทตองจายตรง พรอมบันทึกใบสั่งจางในระบบ e-GP ซ่ึง
จะจายใหแกผูรับจางโดยตรง เห็นควรกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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17.หนังสือมอบอํานาจไมถูกตอง ครบถวน (3) 
ขอตรวจพบ: 

เชน ใบสั่งซ้ือเลขท่ี xxx/2561 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ซ้ือหนังสือสําหรับอางอิงในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ เปนเงิน xxx บาท หนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561 ผูรับมอบอํานาจไมสามารถลง
นามรับใบสั่งซ้ือไดเนื่องจากวันท่ีมอบอํานาจไมสัมพันธกับใบสั่งซ้ือคือมอบอํานาจมาหลังวันท่ีลงนามรับใบสั่งซ้ือ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางในการตรวจสอบใหละเอียดในประเด็น
หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการในแตละข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหหนวยงานปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ ตามระเบียบ เพ่ือประโยชนแกสวนราชการและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
18.หัวหนาเจาหนาท่ีไมไดลงนามรับทราบตอในรายงานผลการตรวจรับพัสดุ (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน รายงานการตรวจรับวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่นประจําเดือน กันยายน 2561  หัวหนาเจาหนาท่ี
ไมไดลงนามรับทราบตอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหคณะกรรมการเม่ือตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจาง ใหรายงานการตรวจรับพัสดุให
หัวหนาหนวยงานทราบ โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

เห็นควรใหหนวยงานชี้แจงขอมูลกรณีดังกลาว กลับมายังกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาตอไป 
19.ไมมีเอกสารใบสงของประกอบการตรวจรับใหถูกตอง ครบถวน ตรงกัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน เจาหนาท่ีไดตรวจรับพัสดุงานจางพิมพดิจิตอลปกหนังสือ เพ่ือการเสริมสรางความรอบรูดาน
สุขภาพในวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 จํานวน 8,560 บาท ซ่ึงไมมีใบสงของประกอบในการตรวจรับ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีแนบเอกสารตรวจรับใหถูกตอง ครบถวนเพ่ือประโยชนแกสวนราชการโดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีไดรับแตงตั้งตองตรวจรับพัสดุเปรียบเทียบกับใบสงของใหถูกตอง ครบถวน 
ตรงกัน 
20.ไมแนบใบเสนอราคา (2) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบางรายการ ไมไดแนบใบเสนอราคา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือประโยชนทางราชการ กรณีดังกลาวควรมีใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการตอรองราคา และเปน
หลักฐานในการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
21.การกําหนดสงมอบไมสอดคลองตรงกัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน ตามสัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxx ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ขอ 4 การสงมอบ กําหนดภายในวันท่ี 
20 กรกฎาคม 2561 ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ขอ 4.3 กําหนดเวลาสง
มอบพัสดุไมเกิน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย และผูยื่นเสนอราคาไดยื่นใบเสนอราคาและ
กําหนดสงมอบพัสดุภายใน 30 วัน  เนื่องจากสัญญาลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ครบกําหนดสงมอบจริงคือ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงไมสอดคลองกับสัญญาขอ 4  

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหถูกตองโดยเครงครัดเพ่ือประโยชน

ของทางราชการ 
22.รายงานผลการตรวจสอบพัสดุไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมพบรายงานวัสดุคงเหลือ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 
213 ใหแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใชเปนการเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการ
รับจายพัสดุในงวดหนึ่งปท่ีผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น เห็นควรใหผูท่ี
ไดรับแตงตั้งปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 
23.การเผยแพรรางประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีระยะเวลาเผยแพรไมเปนไปตามท่ีระเบียบ (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 12 รายการ วงเงิน xxx บาท เผยแพรรางประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสมีระยะเวลาเผยแพรไมเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 46 
ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการใหหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเผยแพรรางดังกลาวในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ 
เพ่ือใหผูประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหนวยงานของรัฐท่ีจัดซ้ือจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัวเห็นควรกําชับ
ผูรับผิดชอบปฏิบัติตามท่ีระเบียบกําหนดและจัดทําทะเบียนคุมการเผยแพรรางประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการเผยแพรประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดวยเพ่ืองายตอการสอบทานใน
ภายหลัง 
24.ไมรอผลการอุทธรณ (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน ตามประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการคอมพิวเตอร xxx เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2561 จํานวน 12 เครื่อง เปนเงิน xxx บาท มีผูมาขอรับเอกสาร จํานวน 29 ราย และมีผูยื่น
เสนอราคา จํานวน 3 ราย จัดทําประกาศผลผูชนะการเสนอราคา ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 จัดทําหนังสือ
แจงทําสัญญา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 (ไมรอ 7 วันทําการ) ลงนามทําสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร เลขท่ี 
xxx  ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เม่ือประกาศผูชนะการเสนอราคาเสร็จตองรอใหครบวันรอผลการอุทธรณตามระเบียบกําหนด ภายใน    
7 วันทําการ  จึงสามารถจัดทําหนังสือแจงทําสัญญาได ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือ
ลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ และตาม มาตรา 117 ใหผูมีสิทธิอุทธรณยื่นอุทธรณตอ
หนวยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันทําการนับแตวันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตามระเบียบกําหนด
อยางเครงครัดเพ่ือประโยชนแกสวนราชการและปองกันปญหาการถูกรองเรียน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

25.ไมไดจัดทําหนังสือแจงธนาคารใหตรวจสอบหลักประกันสัญญา (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ วงเงิน xxx บาท ไมพบหนังสือแจง
ธนาคารใหตรวจสอบหลักประกันสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เม่ือผูขายนําหลักประกันสัญญามาทําสัญญากับหนวยงาน  ควรจัดทําหนังสือแจงธนาคารตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันจากธนาคารวาเปนหลักประกันสัญญาท่ีถูกตองจากธนาคาร 
หลักประกันสัญญาตนฉบับ  ไมควรเก็บไวท่ีตนเรื่อง อาจเกิดสูญหายได  ควรมอบใหงานการเงินเปนผูจัดเก็บ
และใหเจาหนาท่ีการเงินและพัสดุจัดทําทะเบียนคุมเปนหลักฐาน   

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 
170 (2) เม่ือครบกําหนดความชํารุดบกพรอง ตองรีบคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน 15 วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและ
หัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหถูกตองและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
26.ไมไดเผยแพรราคากลางในเว็บไซตหนวยงาน (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 12 รายการ วงเงิน xxx,xxx บาท ไมไดเผยแพรราคากลางใน
เว็บไซตหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค0405.3/ว 132 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการ
เปดเผยราคากลางสําหรับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ กําหนดวา การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 
500,000 บาทข้ึนไป ใหหนวยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไวใน
เว็บไซตของหนวยงานรัฐ และเว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐของกรมบัญชีกลางเห็นควรให
หนวยงานแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบ และกําชับใหประกาศเผยแพรราคากลาง ในการจัดซ้ือจัดจางให
เปนไปตามระเบียบกําหนดและจัดทําทะเบียนคุมการเผยแพรราคากลางในเว็บไซตไวดวย เพ่ืองายตอการสอบ
ทานในภายหลัง 
27.รายงานการตรวจรับพัสดุวันท่ีไมสัมพันธกับท่ีคณะกรรมการตรวจรับดําเนินการ (2) 
ขอตรวจพบ: 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน วงเงิน xxx บาท รายงานการตรวจรับท่ี สธ xxx ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2561 ระบุคณะกรรมการไดดําเนินการตรวจรับเสร็จเรียบรอยเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงไมสัมพันธกัน 
รายงานการตรวจรับควรเกิดข้ึนหลังหรือวันเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับดําเนินการตรวจรับ   

ซ้ือวัสดุ 4 รายการ วงเงิน xxx บาท ใบตรวจรับกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 แต
รายงานการตรวจรับ ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง สัมพันธกันกอนเบิกจายเงิน 
28.วันท่ีตรวจรับไมสัมพันธกัน (2) 
ขอตรวจพบ: 
    เชน - ใบสั่งซ้ือเลขท่ี xxx ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 

- ใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 
- ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 
ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ีไมสอดคลองกับผูตรวจรับพัสดุ (ตรวจรับหลังรายงานผลการตรวจรับ) 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ตามข้ันตอน และตามระเบียบ

กําหนด 
29.สงหลักประกันสัญญาใหกลุมคลังลาชา (2) 
ขอตรวจพบ: 

บางสัญญามีการสงหลักประกันใหกลุมคลังลาชา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนทําสัญญาใหถูตองครบถวนเพ่ือประโยชนของ
สวนราชการและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีรับเงินประกันสัญญาตองรีบสงกลุมคลังทันทีเพ่ือ
ดําเนินการในข้ันตอไป 
30.ไมระบุวันสงมอบพัสดุท่ีชัดเจน (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน จางจัดทําปายผัง จํานวนเงิน xxx บาท ไมระบุวันสงมอบพัสดุในใบสั่งจาง อาจมีผลทําใหผูขาย/
ผูรับจางใชเปนขออางในการสงมอบของลาชา ทําใหราชการเสียประโยชนได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและระบุวันครบกําหนดในการสงมอบ
พัสดุใหถูกตองตรงกัน เพ่ือประโยชนของทางราชการ 
31. ไมมีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาฯ (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ วงเงิน xxx,xxx บาท จัดทําประกาศ
และเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ไมมีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาฯ ท้ังตนฉบับและสําเนาคูฉบับ    
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหถูกตองครบถวนเพ่ือประโยชนแก
สวนราชการ 
32.รายงานขอซ้ือขอจางไมผานหัวหนาเจาหนาท่ี (2) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอซ้ือขอจางไมผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 79 วรรคสอง ให
เจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบโดยเสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ี  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูเก่ียวของปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดตามระเบียบฯ อยางเครงครัด 
33.การตรวจรับพัสดุลาชา (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน การจางซอมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ เปนเงิน xxx บาท จากการสอบทาน
พบวา ใบสงของลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561  ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ผูตรวจรับ
พัสดุไดตรวจรับถูกตองวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 175 (3) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง
และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด  

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 

175 (3) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด และ
ขอ 25 วรรค1 ใหคณะกรรมการตรวจรับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาและวรรค 2 กําหนดให
คณะกรรมการตรวจรับรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุลาชา
ใหขยายเวลาตามความจําเปนเสนอหัวหนาหนวยงาน เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการ
ตรวจสอบและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบกําหนด 
34.การลงนามตรวจรับพัสดุกรณีคณะกรรมการบางรายลาปวย/ลาพักผอนไมระบุการลา (2) 
ขอตรวจพบ: 

การลงนามตรวจรบัพัสดุกรณีคณะกรรมการบางรายลาปวย/ลาพักผอนไมระบุการลา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีใบตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุบางรายไมสามารถตรวจรับพัสดุได เนื่องจากตองเดินทาง
ไปราชการ หรือลาพักผอน หรือลาปวยเปนตน ควรกําหนดใหชัดเจน ตามความเปนจริงวา ไปราชการ,ลา
พักผอน, ลาปวย ไมควรทําเครื่องหมาย (  -  ) ซ่ึงไมทราบสาเหตุท่ีไมสามารถตอบรับได เห็นควรกําชับ
เจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตอง 
35.ตรวจรับพัสดุตามใบยืมสินคาไมใชใบสงของ (1) 
ขอตรวจพบ: 

การตรวจรับพัสดุยังไมถูกตอง หนวยงานมีการตรวจรับพัสดุโดยลงวันท่ีในรายงานการตรวจรับพัสดุ
ตามใบยืมสินคา ซ่ึงผูขายหรือผูรับจางไดสงใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี ตามมาในภายหลัง ท้ังนี้ในการตรวจรับ
พัสดุตองตรวจรับจากใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี โดยไมสามารถตรวจรับจากใบยืมสินคาได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

จึงเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ 
36.ตรวจรับพัสดุแลวไมบันทึกลงในทะเบียนคุมพัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตรวจรับพัสดุแลวไมบันทึกลงในทะเบียนคุมพัสดุ หนวยงานจัดซ้ือกระเปาใสเอกสารตามใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
xxx ไมพบการบันทึกลงในทะเบียนคุมวัสดุ และมีบางรายการบันทึกวันท่ีไดมาในทะเบียนคุมพัสดุไมสอดคลอง
กับใบสงของ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 203 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมเพ่ือควบคุมวัสดุแลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยาง
ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย สําหรับ
พัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได 

(2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 
37.ไมมีแผนการจัดซ้ือวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

โดยหนวยงานจัดซ้ือวัสดุตามความตองการโดยไมมีการสต็อกวัสดุทําใหการมีการจัดซ้ือบอยครั้ง ซ่ึง
กอใหเกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรท้ังเวลา วัสดุ และบุคลากร 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
หนวยงานควรจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุ โดยการสํารวจความตองการการใชวัสดุ และจัดซ้ือเปนราย

ไตรมาสเพ่ือลดภาระในการจัดซ้ือวัสดุท่ีบอยครั้ง  เวนแตมีความจําเปนเรงดวนหรือกรณีฉุกเฉินท่ีจะตองใชวัสดุ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน 
38.ไมพบหลักฐานการตรวจสอบวาคูสัญญาไมเปนผูท้ิงงาน (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ วงเงิน xxx บาท  กอนลงนามสัญญาไม
พบหลักฐานตรวจสอบวาคูสัญญาไมเปนผูท้ิงงานโดยแนบหลักฐานกอนลงนามสัญญา   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 
192 หามหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานท่ีปลัดกระทรวงการคลังไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิง
งานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตจะไดมีการเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน เห็นควรใหผูเก่ียวของปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด  
39.ผูควบคุมงานไมรายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

(งานกอสราง)กรณีงานกอสรางลาชาไมเสร็จตามกําหนดในสัญญา ผูควบคุมงานไมรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ผูควบคุมงานควรรายงานผลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานกอสราง)หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายกรณีงานกอสรางลาชาไมเสร็จตามกําหนดในสัญญาเพ่ือคณะกรรมการดําเนินการตาม
กระบวนการบริหารสัญญาตอไป 
40.มีการจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาโดยไมไดระบุวันครบกําหนดไวในทะเบียน (1) 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาโดยไมไดระบุวันครบกําหนดไวในทะเบียนเพ่ือปองกัน
ขอผิดพลาดในการคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูรับจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาใหครบถวนและเปนปจจุบัน โดยตองระบุ
วันครบกําหนดใหชัดเจน และควรเก็บรักษาหลักประกันสัญญาไวในตูเซฟเก็บเงินทุกครั้งเพ่ือปองกันการสูญ
หายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
41.หนวยงานยังไมไดคืนหลักประกันสัญญาท่ีครบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานยังไมไดคืนหลักประกันสัญญาท่ีครบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานสอบทานสัญญาท่ีใกลวันครบกําหนดพรอมท้ังแจงผูรับจางภายใน 15 วัน 
หลังจากหมดภาระผูกพันกับผูรับจางเพ่ือคืนหลักประกันสัญญาใหหรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว ตามสัญญาตาม
ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางฯ ขอ 170(2) 
42.ระบุขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานกอสราง) ไมครอบคลุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

บทบาทหนาท่ีของกรรมการตรวจรับพัสดุไมกําหนดหนาท่ีบริหารสัญญาและตรวจรับรายงานท่ีผู
ครอบคลุมงานบันทึก 

 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เพ่ือปองกันไมใหราชการเกิดความเสียหายควรทบทวนคําสั่งและใหระบุบทบาทหนาท่ีกรรมการตรวจ

รับใหครอบคลุมชัดเจน 
43. รายงานผลการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับยังไมเปนไปตามระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจางกอสรางอาคาร จํานวน 1 หลัง ชางผูควบคุมงาน จัดทํารายงานรวมตลอดระยะเวลากอสราง 
ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 
178 (3) ใหจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ี
เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีเม่ือเสร็จงานแตละงวด 
 เห็นควรใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและปฏิบัติตามระเบียบกําหนดรวมท้ังตรวจสอบให
เปนไปตามระเบียบ 
44.จัดทําตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางยังไมถูกตองตามแบบท่ีกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดมีการจัดทํารายละเอียดตารางแสดงราคากลาง โดยระบุราคากลางเปนวงเงินงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรรซ่ึงยังไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้งกอนประกาศเพ่ือปองกันไมใหราชการ
เสียประโยชน โดยปจจบุันสามารถศึกษารายละเอียดการประกาศราคากลางไดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี 
0405.3/ว453 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ขอ 3.6 แบบบก. 06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
45.จางเหมาบริการรถตูพรอมพนักงานขับรถแตใบขับข่ีหมดอายุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

(1) จางเหมาบริการรถตูพรอมพนักงานขับรถยนต ในพ้ืนท่ีจังหวัด xxx ระหวางวันท่ี 3-7 กันยายน 
2561 ใบขับข่ีของพนักงานขับรถยนตหมดอายุ วันท่ี 12 สิงหาคม 2561  

(2) จางเหมาบริการรถตูพรอมพนักงานขับรถยนต ในพ้ืนท่ีจังหวัด xxx ระหวางวันท่ี 5-7 มีนาคม 
2561 ใบขับข่ีของพนักงานขับรถยนตหมดอายุ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรตรวจสอบใบขับข่ีของพนักงานขับรถยนตใหถูกตองทุกครั้งกอนขับข่ีในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือเปน
การวางระบบควบคุมภายในท่ีดี และปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
46.กําหนดคุณลักษณะของพัสดุไมเปดกวาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมไมคสําหรับใชกับหองประชุม กําหนดคุณลักษณะเฉพาะระบุ “เปน
ผลิตภัณฑของประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญ่ีปุน หรือประเทศไทย ซ่ึงอาจ
เสี่ยงตอการรองเรียนในการกีดกันสินคาอยางไมเปนธรรม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจาง ป 2560 ม. 9 ท่ีหามมิใหกําหนด
ลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่งหรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 
 

  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

47.ไมลงลายมือช่ือผูรับจางในใบส่ังซ้ือส่ังจาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสั่งซ้ือสั่งจางเลขท่ี xxx ซ้ือกระจกจราจรกลมนูนพรอมติดตั้ง ไมลงลายมือชื่อผูรับจางในใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองครบถวนเพ่ือไมใหราชการเสีย
ประโยชน 
48.การจายคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจายเช็คใหแก จางเหมาบุคคลภายนอก และผูรับจาง ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา ไดออก
ใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานซ่ึงโดยปกติไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากบุคคลธรรมดาไดเห็นควรกรณีท่ี
หนวยงานจายเช็คใหแกจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหนวยงานมีหนาท่ีออกใบสําคัญ
รับเงินใหแกผูรับเงิน ลงลายมือชื่อเปนหลักฐานรับเงินแนบประกอบเปนหลักฐานการจายของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการสอบทานเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ปฏิบัติให
ถูกตองตรงกัน 
49.ไมไดสงหนังสือแจงลงนามสัญญาใหผูรับจาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการวงเงิน xxx หนวยงานไมไดสงหนังสือแจง
ลงนามสัญญา ซ่ึงหนังสือแจงลงนามสัญญาตนฉบับควรใหผูขายมารับหรือสงทางไปรษณียตอบรับทันที  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตอง 
50.หนวยงานสงคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูรับจางกอนครบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาจางเลขท่ี xxx และ xxx กําหนดใหรับประกันความชํารุดบกพรอง เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ 
และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหม หากมีเหตุชํารุด บกพรอง หรือเสียหาย
เกิดข้ึนจากการจางนี้ ภายในกําหนด 2 ป แตหนวยงานสงคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูรับจางกอนครบกําหนด
สัญญา ซ่ึงอาจเสี่ยงในกรณีท่ีหากมีความชํารุดบกพรอง จะไมอาจใหผูรับจางเขามาแกไขความชํารุดบกพรองนั้น
ได ราชการอาจเสียประโยชน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาและกอนครบกําหนดการประกันสัญญา ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรวจสอบพัสดุใหมีความสมบูรณกอนคืนหลักประกันสัญญาใหแก
คูสัญญา 
51.ไมมีหนังสือมอบอํานาจและการลงนามในใบเสนอราคาและใบส่ังจางไมใชคนเดียวกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตามใบสั่งจางเลขท่ี xxx ลงวันท่ี 11 กันยายน 2561 จางทําปายสติ๊กเกอร ใบเสนอราคาและใบสั่ง
จางผูลงนามไมใชคนเดียวกัน  และไมมีหนังสือมอบอํานาจในการลงนามกรณีไมใชคนเดียวกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีในการทําธุรกรรมจัดซ้ือจัดจางตองมีหนังสือมอบอํานาจจากคูคาในการ
ดําเนินการแตละข้ันตอนใหครบถวน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๔ 
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52.ไมมีคําวา “ราง” ในประกาศและเอกสารประกวดราคา (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการวงเงิน xxx บาท การจัดทํารายงานขอซ้ือ
ขอจาง ครุภัณฑยานพาหนะและชนสง และจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ โดยไมมีคําวารางใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเนื่องจากมีการเผยแพรรางเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ 
53.การกําหนดการยืนราคาไมครอบคลุมถึงวันทําสัญญา (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ขอ 4.2 
กําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ซ่ึงไมครอบคลุมถึงวันทําสัญญา ควรกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน   
ซ่ึงจะมีระยะเวลาครอบคลุมจนถึงวันทําสัญญา ผูขายไมตองขยายระยะเวลายืนราคา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหถูกตอง เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการ 
54.คาจางเหมาบุคคลธรรมดามิไดหักภาษี ณ ท่ีจาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานจายคาจางเหมาบุคคลธรรมดา เกิน 10,000 บาท มิไดหักภาษี ณ ท่ีจายรอยละ 1  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประมวลรัษฎากรกําหนดใหผูจายเปน ผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีซ้ือหรือจางบุคคลธรรมดา 
ตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไปหักรอยละ 1 ของจํานวนคาสินคาหรือบริการ  กอนบวกภาษีมูลคาเพ่ิมและกอนหัก
ภาษีหรือคาปรับอ่ืนใด  กรณีซ้ือหรือจางนิติบุคคล ตั้งแต500.-บาทข้ึนไป หักรอยละ 1 ของจํานวนเงินคา
สินคาหรือบริการ กอนบวกภาษีมูลคาเพ่ิมและหักภาษีหรือคาปรับอ่ืนใดเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบถือ
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 
55.การจัดซ้ือจัดจางวงเงินเล็กนอยไมจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดซ้ือจัดจางวงเงินเล็กนอยโดยไมไดจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ซ่ึงอาจทําใหราชการ
เสียประโยชนเนื่องจากไมมีหลักฐานในการกําหนดวันสงมอบหรือการคิดคาปรับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีหนวยงานควรจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจางหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีครอบคลุม
วันสงมอบและการคิดคาปรับ ปองกันมิใหราชการเสียผลประโยชนกรณีสงของลาชา 
56.หนวยงานมีการจางเหมารถตูปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถโดยมิไดแนบหนังสือขอใชรถยนตของ
ทางราชการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจางเหมารถตูปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถบอยครั้ง โดยมิไดแนบหนังสือขอใช
รถยนตของทางราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานประสานขอใชรถยนตของทางราชการจากกลุมอํานวยการ สํานักบริหารกอนทุก
ครั้ง เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของทางราชการในการใชทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนและคุมคามาก
ท่ีสุด และเปนไปตามแนวทางการเบิกจายท่ีกลุมคลังกําหนด 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๕ 
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57.รายงานขอซ้ือขอจางไมระบุรายละเอียดการจางเหมาท่ีตองเริ่มทํางานวันท่ี 1 ตุลาคมแตสัญญาลงนาม  
ไมตรงวันท่ีเริ่มทํางาน (1) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอจางเหมาทําความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันท่ี 18 กันยายน 2560 
กําหนดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (ระยะเวลา 12 เดือน)  แตใบสั่งจางเลขท่ี 
xxx/2561 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560  โดยไมไดชี้แจงรายละเอียดไวในรายงานขอซ้ือขอจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.0/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การ
อนุมัติยกเวนใหการเชาหรือจางท่ีตองกระทําตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มี
ผลยอนหลัง ระบุวา หนวยงานรัฐไดทําสัญญาเชาหรือจางเปนรายป โดยสภาพของงานมีความจําเปนจะตองเชา
หรือจางตอเนื่องไปอีกในปงบประมาณใหมหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ซ่ึงหนวยงานรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว 
แตไมสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ยังไมมีผลใชบังคับ หรือมีผลใชบังตับแลว แตสํานักงบประมาณยังอนุมัติเงินประจํางวดใหมไมทัน
ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือผูมีอํานาจของหนวยงานของรัฐอนุมัติเงินงบประมาณไมทันภายในวันแรกของ
ปงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น โดยใหสัญญาเชาหรือสัญญาจางมีผลยอนหลังไป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
หรือวันอ่ืนเปนวันเริ่มตนปงบประมาณหรือวันท่ีมีการเชาหรือการจางจริงแลวแตกรณี เห็นควรกําชับ
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหหนวยงานปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและตาม
หนังสือเวียนท่ีแจงเวียนโดยเครงครัด เพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 
58.ไมมีการแตงตั้งผูควบคุมงาน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตอเติมสํานักงาน ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนเงิน xxx บาท ดวยวิธีe-bidding ในรายงานขอจาง
ไมมีการแตงตั้งผูควบคุมงาน มีแตคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับใหผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ขอ177 
กําหนดใหในการจางกอสรางแตละครั้งใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญ
ตามลักษณะงานกอสรางนั้น 
59.หนังสือค้ําประกันธนาคาร (หลักประกันสัญญาจาง) ไมไดระบุวันท่ีสัญญา (1) 
ขอตรวจพบ: 

ทําสัญญาจางเลขท่ี xxx ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จางเหมาบริการทําความสะอาดฯ เปนเงิน 
xxx บาท หลักประกันสัญญาจางซ่ึงเปนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ไมไดระบุวันท่ีสัญญาเพ่ือใชอางอิง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๓๖๕๙ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง    
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ โดยหลักประกัน
การปฏิบัติท่ีถูกตอง ในการทําสัญญาสวนราชการผูซ้ือหรือผูวาจาง จึงควรพิมพรางสัญญาใหสมบูรณ พรอมกับ
กําหนดวันทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาวาจาง นัดหมายกับผูขายหรือผูรับจางลวงหนาวาจะมีการทําสัญญาใน
วันใด และจะมีเลขท่ีสัญญาเปนเลขท่ีเทาใด เพ่ือใหผูขายหรือผูรับจางไดนํารางสัญญาไปออกหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคาร และธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันยอมจะสามารถกรอกขอความในหนังสือคํ้าประกันไดอยาง
สมบูรณครบถวน      

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๖ 
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เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจาง วันท่ีในหนังสือคํ้าประกันธนาคาร
กรณีรับหลักประกันสัญญาเปนหนังสือคํ้าประกันใหถูกตอง สัมพันธกับสัญญา ตามระเบียบท่ีกําหนด เพ่ือ
ประโยชนแกสวนราชการ 
60.ผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับไมสัมพันธกับใบสงของ (1) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอซ้ือวัสดุ จํานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันท่ี 1๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนเงิน 
xxx บาท ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ เลมท่ี xx 
เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 ใบตรวจรับการจัดซ้ือ ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ซ่ึงวันท่ีตรวจรับเปน
วันท่ีกอนสงของ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูตรวจสอบเอกสารเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบใหถูกตอง สัมพันธกัน 
61.ใบตรวจรับจากกรรมการไมสัมพันธกับรายงานผลการตรวจรับพัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี xxx ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดซ้ือวัสดุ 4 รายการ เปนเงิน xxx บาท ใบตรวจ
รับพัสดุ จากกรรมการผูตรวจรับพัสดุ  ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 สวนรายงานผลการตรวจรับ ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ รายงานผลการตรวจรับ เปนวันท่ีกอนกรรมการตรวจรับ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูตรวจสอบเอกสารเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบใหถูกตอง สัมพันธกัน 
62.รายงานขอเชา ไมไดกําหนดระยะเวลาการเชาตามใบส่ังเชาฯ (1) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอเชาสัญญาณทรู วิชั่น ยูบีซี ๑ หมายเลข พรอมจุดเสริม ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เปนเงิน 
xxx บาท โดยไมระบุระยะเวลาการเชา สวนใบสั่งเชาเลขท่ี xxx ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ การเชาสัญญาณ
ทรู วิชั่น ยูบีซี ๑ หมายเลข พรอมจุดเสริม เปนเงิน xxx บาท กําหนดระยะเวลาการเชา จํานวน ๙ เดือน ตั้งแต
มกราคม-กันยายน ๒๕๖๑            
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูตรวจสอบเอกสารเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวนสัมพันธกัน 
63.รายละเอียดขอบเขตงานกับใบส่ังจางระบุการสงมอบไมตรงกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 
(1) หนังสือ ท่ี สธ xxx เรื่องรายงานขอจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานดานบริหารท่ัวไป โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ระบุเง่ือนไขรายละเอียดการจางเหมาบริการภายนอก ขอ 7 การสงมอบงานวันท่ี 25 ของทุก
เดือน ยกเวนเดือนกันยายน สงมอบวันท่ี 30 กันยายน 2561 ซ่ึงไมสอดคลองกับใบสั่งจางเลขท่ี xxx โดยระบุ
ในใบสั่งจาง ขอ 1 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน ยกเวนเดือนกันยายนสงมอบภายในวันท่ี 28 
กันยายน 2561 
(2) หนังสือ ท่ี สธ xxx ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 เรื่องขออนุมัติดําเนินการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
ชวยปฏิบัติงานดานทะเบียนวิชาชีพ ระบุเง่ือนไขรายละเอียดการจางเหมาบริการภายนอก ขอ 7 การสงมอบ
งานวันท่ี 25 ของทุกเดือน ยกเวนเดือนกันยายน สงมอบวันท่ี 30 กันยายน 2561 ซ่ึงไมสอดคลองกับใบสั่ง
จางเลขท่ี xx/2561 โดยระบุในใบสั่งจาง ขอ 1 กําหนดสงมอบภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน ยกเวนเดือน
กันยายนสงมอบภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ครบถวน สัมพันธกัน เพ่ือประโยชนแก
สวนราชการ 

 
 

  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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64.ไมพบหนังสือรายงานผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทาน ไมพบหนังสือรายงานผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาฯ สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxx ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 จัดซ้ืออุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรทดแทน 
จํานวน 8 รายการ เปนเงิน xxx บาท  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 
๕๕ (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใน
การปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ 
65.การกําหนดงวดงาน งวดเงินไมสัมพันธกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสั่งจางจางเหมาบริการกําจัดปลวกลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนเงิน XXX บาท กําหนดเวลา
สงมอบ ๓๐ วันทําการนับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจาง โดยมีการเบิกจายเงินใหผูรับจางท้ังจํานวนในวันท่ี 23 
สิงหาคม 2561 ซ่ึงใบเสนอราคาเสนอการบริการ ชวงท่ี ๑ ระยะกําจัด เขาบริการตามอาคารท่ีกําหนด ชวงท่ี 
๒ ระยะปองกันเขาบริการทุก ๔ เดือน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ดังนั้นเพ่ือประโยชนของทางราชการ จึงไมควรจายเงินใหผูรับจางในงวดเดียว เนื่องจากเปนการบริการ
ทุก ๆ ๔ เดือน ควรแบงจายเปนงวด ๆ ละ ๔ เดือน ปองกันความเสี่ยงกรณีผูรับจางอาจไมใหบริการตามท่ีเสนอ
ไว  เนื่องจากไดรับเงินครบถวนแลว และควรกําหนดระยะเวลาการจางใหชัดเจน เชน 1 ป ตั้งแตวันท่ี........ถึง
วันท่ี 
66.การแกไขใบเสนอราคาโดยผูไมมีสิทธิ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสนอราคาบางรายการมีการแกไขจํานวนรายการวัสดุ โดยมีการเขียนเพ่ิมเติมจากใบเสนอราคาท่ีสง
มาจากผูรับจาง ซ่ึงหัวหนาเจาหนาท่ีไดลงลายมือชื่อกํากับไว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ท้ังนี้เพ่ือความโปรงใสหากมีการเพ่ิมรายการในใบเสนอราคาตองใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการ 
เนื่องจากผูมีอํานาจในการเสนอราคาคือผูขายหรือผูรับจางเทานั้น จึงเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบอยางเครงครัด 
67.การกําหนดยืนราคานอยเกินไปอาจทําใหราชการเสียประโยชน (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือแบตเตอรี่กลองถายภาพนิ่ง แคนนอน 60D จํานวน 1 กอน เปนเงิน xxx บาท มีการเสนอ
ราคา ตามใบเสนอราคา บริษัท xxx ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 เสนอราคา xxx บาท กําหนดยืนราคา
ภายใน 7 วัน(ตั้งแตวันท่ี 23-29 พฤษภาคม 2561)  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กําหนดยืนราคา คือ ระยะเวลาท่ีตองการใหผูเสนอราคาผูกพันกับราคาท่ีเสนอกับสวนราชการ ราคาท่ี
เสนอจะไมเปลี่ยนแปลง ภายในกําหนดยืนราคา ซ่ึงผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได และในการจัดซ้ือจัดจาง ราคาคาวัสดุหรือครุภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงได แตถามีการยืน
ราคาไวตามกําหนดระยะเวลา ถึงแมราคาตลาดจะเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนเพียงใด ราคาท่ีผูเสนอราคาจะคงท่ีตาม
ราคาท่ีกําหนดไว ทําใหราชการไดประโยชน แตหากมีการจัดซ้ือนอกเหนือจากวันท่ียืนราคาไว อาจทําใหราคาท่ี
จัดซ้ือมีราคาสูงกวาท่ียืนราคาไว ราชการอาจเสียประโยชนได เห็นควรใหผูขายกําหนดยืนราคา 30 วัน เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการและกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตอง เพ่ือประโยชนแก
สวนราชการ 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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68.ใบส่ังจางลงวันท่ีกอนใบเสนอราคา (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจางทําปายไวนิล เปนเงิน xxx บาท ใบเสนอราคาลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 และรายงานขอ
จางฯ ท่ี สธ 0731.3/78 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 รวมท้ังรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง  
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ใบสั่งจางเลขท่ี 
xxx/2561 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ควรรับใบเสนอราคากอนออกใบสั่งจาง แตจากการสอบทานพบวา
ใบสั่งจางลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 แตใบเสนอราคาลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ซ่ึงไมถูกตองสัมพันธกัน 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนเบิกจายใหถูกตองสัมพันธกัน ตามข้ันตอนและตาม
ระเบียบกําหนด 
69.กําหนดราคากลางจากการสืบราคาจากทองตลาดไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดมีการจัดทําราคากลาง ซ้ือหมึกพิมพ 5 รายการ จํานวนเงิน xxx บาท ตามใบสั่งซ้ือท่ี 
xxx/2561  โดยสืบราคาจากใบเสนอราคาจากทองตลาด จํานวน 3 ราน แตมีจํานวนท่ีจัดซ้ือวัสดุในใบเสนอ
ราคาไมตรงกัน เชน ใบเสนอราคารานท่ี 1 จํานวน 3 อัน ใบเสนอราคารานท่ี 2 จํานวน 2 อัน ใบเสนอราคา
รานท่ี 3 จํานวน 1 อัน เปนตน ซ่ึงราคาท่ีเสนอมีจํานวนวัสดุไมเทากัน การเสนอราคาจํานวนวัสดุนอยกวา 
ราคาท่ีเสนอยอมต่ํากวา ท้ังนี้หนวยงานนําราคาท่ีต่ํากวามากําหนดเปนราคากลางซ่ึงราคาท่ีไดมาจากจํานวนท่ี
นอยกวา   จึงไมสามารถนํามาเทียบราคาได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกําหนดราคากลางท่ีจะซ้ือใหถูกตอง เหมาะสมเพ่ือประโยชนตอสวน
ราชการ 
70.ใบเสนอราคาระบุการรับประกันไมตรงกับใบส่ังจาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดจางซอมเครื่องปริ๊นเตอร วงเงิน xxx บาท ใบเสนอราคาระบุการรับประกัน 60 วัน สวนใบสั่งจาง
ระบุรับประกัน 1 ป ซ่ึงไมสอดคลองตรงกัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีนี้การรับประกันควรยึดตามใบสั่งจางเพราะสวนราชการจะไดเปรียบมากกวา เห็นควรกําชับให
เจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ครบถวน ตรงกันท้ังใบเสนอราคา
และใบสั่งจาง โดยตองยึดประโยชนของสวนราชการเปนหลัก 
71.ไมพิมพใบตรวจรับจากระบบ e-GP มาแนบเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบตรวจรับคาเชาเครื่องถายเอกสาร ประจําเดือนเมษายน 2562 จํานวน 29,425.- บาท เอกสาร
การตรวจรับไมไดพิมพใบตรวจรับจากระบบ e-GP 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 9   
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP)          
ใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารท่ีจัดพิมพข้ึนจากระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสาร
ประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใชเอกสารท่ีพิมพจากระบบในการ
เบิกจายเพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากร 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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72.สงพัสดุเกินกําหนดสงมอบโดยไมคิดคาปรับ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสั่งจางเลขท่ี xxx จางเหมาจําลองสมรรถนะอาคารดวยการประมวลผลแบบกลุมเมฆจํานวน xxx 
บาท ระบุวันครบกําหนดสงมอบงานวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 หนวยงานไดลงบันทึกรับของในระบบสารบัญ
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 สงมอบเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในใบสั่งจางโดยไมไดคิดคาปรับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเพ่ิมความระมัดระวังในการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางหากมี
กรณีการสงมอบงานลาชาตองคิดคาปรับตามระเบียบกําหนดทุกครั้งเพ่ือประโยชนตอสวนราชการ 
73.หนวยงานมีการซอมคอมพิวเตอรโดยไมไดสงใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบกอนการสงซอม (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานจางซอมคอมพิวเตอรตามใบสั่งจาง xxx จํานวน xxx บาท โดยไมไดสงใหกลุม xxx 
ตรวจสอบและประเมินใหความเห็นกอนสงซอม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี กรณีท่ีมีการสงซอมคอมพิวเตอร เห็นควรใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริหาร ตรวจสอบประเมินความเสียหายและใหความเห็นกอนสงซอมเพ่ือประโยชนตอสวนราชการ 
74.จัดซ้ือและจางดวยราน/บริษัทท่ีไมหลากหลาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานพบวา การจัดซ้ือดวยวิธีเฉพาะเจาะจง สวนใหญเปนการจัดซ้ือจากบริษัท xxx 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือจากบริษัทท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี ควร
ดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางจากราน/บริษัทท่ีหลากหลาย เพ่ือปองกันการผูกขาดราคาสินคา และบริการ 
75.ใบสงของไมระบุวันท่ีสงของ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสงของไมระบุวันท่ี เชน 
(1) ใบสั่งจางวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 จางตรวจซอมพรอมสอบเทียบเครื่องมือแพทย  
(2) ใบสั่งซ้ือวันท่ี 13 กันยายน 2561 ซ้ือเครื่องโทรสาร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ผูรับของ ควรตรวจสอบใบสงของใหถูกตอง เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองดําเนินการตรวจ
รับใหเร็วท่ีสุด และสามารถทราบวาผูชายหรือผูรับจางสงของเกินระยะเวลาท่ีครบกําหนดหรือไม กรณีเกิน
กําหนดการสงมอบตองมีหนังสือแจงคาปรับ เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบ
เอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง และครบถวนเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
76.ไมนํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯแนบไวกับตนเรื่อง (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ จํานวน xxx บาท ดวยวิธีการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไมนํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯแนบไวกับตนเรื่อง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ควรแนบรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาแนบท่ีตนเรื่องดวย เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและ
หัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารท่ีเปนสาระสําคัญประกอบตนเรื่องในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
เพ่ือประกอบการตรวจสอบกระบวนการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๐ 
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77.ไมรายงานผลผูเสนอราคารายท่ีไมผานการคัดเลือก (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตามเอกสารประกวดราคาจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ จํานวน xxx บาท 
ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ 4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบ
พัสดุไมเกิน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย จากการตรวจสอบเอกสารพบวาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ ไมไดรายงานผลผูเสนอราคารายท่ีไมผานการคัดเลือกวาผิดเง่ือนไขตาม
ขอกําหนดในเอกสารประกวดราคา ซ่ึงตามใบเสนอราคาของ หจก. xxx เสนอระยะเวลาการสงมอบรายการท่ี 
1 เปนเวลา 90 วัน รายการท่ี 2 เปนเวลา 120 วัน ซ่ึงเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามเอกสารประกวดราคาฯ 
ขอ 4.3  กรณีดังกลาวในหลักการคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตองใหเหตุผลประกอบการ
พิจารณาวา หจก. xxx ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใหตรวจสอบเอกสารของผูยื่นเสนอราคา 
ใหละเอียดทุกขอ และถูกตองครบถวน เพ่ือปองกันการอุทธรณได 
78.การกําหนดระยะเวลารับประกันไมสอดคลองตรงกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการจํานวน xxx บาท ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีหลักฐานระยะเวลารับประกันไมถูกตองตรงกัน ดังนี้ 

1.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ขอ 6.2 ท่ีคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะกําหนด 
“ตองรับประกันคุณภาพมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปหรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตร แลวแต
อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน”  

2.ตามเอกสารประกวดราคา ขอ 8 “กําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรอง จะตองรับประกัน
ความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ”  

3.ตามสัญญาซ้ือขาย เลขท่ี xxx ขอ 7 “การรับประกันความชํารุดบกพรอง กําหนดเปนเวลา 1 ปนับ
ถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ”  

4.ผูขายเสนอกําหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)  “การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ท่ีเกิดจากการใชงานปกติ 3 ปนับจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบหรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตรสุดแต
ระยะเวลาใดจะถึงกอน”  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรสัญญาซ้ือขายขอ 7 ควรกําหนดใหตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของผูขาย
เนื่องจากสวนราชการจะไดประโยชนมากกวา และกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบ
เอกสารใหถูกตองเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
79.ไมมีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาฯ (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 รายการ จํานวน xxx บาท จัดทําประกาศและ
เอกสารประกวดราคาซ้ือฯ  โดยไมมีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาฯ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและปฏิบัติใหถูกตอง 
80.การตัดจายพัสดุไมถูกตองและเก็บใบเบิกพัสดุไวกับการเบิกจายเงินซ่ึงปฏิบัติไมถูกตอง ตามระเบียบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

การบันทึก การตัดจายพัสดุไมถูกตอง จากการทดสอบการคํานวณจํานวนพัสดุท่ีบันทึกการตัดจาย
พบวามีการตัดจายไมถูกตองและเก็บใบเบิกพัสดุไวกับการเบิกจายเงินซ่ึงปฏิบัติไมถูกตอง  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 203 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือ

ทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือ
ทะเบียนไวประกอบรายการดวย พรอมเก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวน
ถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจายพัสดุ และขอ 205 วรรคสอง ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความ
ถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจาย
ไวเปนหลักฐานดวย อีกท้ังการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบฯ ขอ 213 วรรคสอง ใหดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมี
ตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 
วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานกําชับผูเก่ียวของท้ังงานพัสดุ
และผูรับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจําป ใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
81.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางในวันท่ีเดินทางไปราชการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตรวจรับงานจางในชวงท่ีเดินทางไปราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางในวันท่ีเดินทางไป
ราชการ ซ่ึงจากการสอบถามขอเท็จจริงและสอบทานแผนการดําเนินงาน พบวาหนวยงานมีการกําหนดแผนใน
การลงพ้ืนท่ีเปนระยะเวลาติดตอกันในแตละเดือน ทําใหเจาหนาท่ีพัสดุตองบริหารความเสี่ยงโดยเลือกวันกอน
หรือหลังเดินทางเปนวันตรวจรับ ซ่ึงอาจจะไมสอดคลองกับรายงานการเดินทาง   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานจัดระบบควบคุมภายในเก่ียวกับการตรวจรับพัสดุซ่ึงหากเปนวงเงินเล็กนอยไมถึง 
100,000.-บาท สามารถแตงตั้งกรรมการตรวจรับจํานวนหนึ่งคน เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีท่ีกรรมการ
เดินทางไปราชการ และหากเปนการจางซอมแซมครุภัณฑ ซ่ึงตองใชผูมีความรูความเชี่ยวชาญรวมถึงตองมีการ
ทดสอบ ทดลองซ่ึงตองมีระยะเวลาในการทดสอบกอนการตรวจรับพัสดุ ดังนั้นหัวหนาหนวยงานอาจตองมีการ
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือใหสอดรับกับการบริหารจัดการในดานการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงาน 
82.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตามรายงานขอซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ เปนเงิน xxx บาท (รายงานขอ 22) (8) การ
ขออนุมัติแตงต้ังผูตรวจรับพัสดุ พรอมคําสั่งแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ โดยกําหนดรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ 
จํานวน 3 คน ท่ีถูกตองคือตองแตงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมใชแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุและวงเงินในการ
จัดซ้ือไมเกิน 100,000 บาท สามารถแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูตรวจรับพัสดุได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 
26 คณะกรรมการซ้ือหรือจาง แตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 
คนและตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไม
ทําขอตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ขอ 5 ในกรณีท่ี
การจัดซ้ือจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000.- บาท จะแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็
ได เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตอง 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

83.วันท่ีหลักประกันสัญญาไมสัมพันธกับวันท่ีลงนามสัญญา (1) 
ขอตรวจพบ: 

วันท่ีรับเงินหลักประกันสัญญา ท่ีถูกตองควรเปนวันท่ีรับเงินกอนหรือพรอมวันท่ีลงนามทําสัญญา เม่ือ
เขาสอบทาน พบดังนี้ 
(1) สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxx/2561 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2561 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงทดแทน จํานวน 3 รายการ เปนเงิน xxx บาท บันทึกรับหลักประกันเปนเงินสด เปนจํานวนเงิน xxx บาท 
(วันท่ี 2 เมษายน 2561) 
(2) สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร เลขท่ี xx/2561 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 เปนเงิน xxx บาท บันทึกรับ
หลักประกันเปนเงินสด เปนจํานวนเงิน xxx บาท   (วันท่ี 14 กันยายน 2561) 
(3) สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xx/2561 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 จัดซ้ืออุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรทดแทน 
จํานวน 8 รายการ เปนเงิน xxx บาท รับหลักประกันเปนแคชเชียรเช็ค ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาลาดพราว 
เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 22 มกราคม 2561 เปนจํานวนเงิน xxx บาท (บันทึกรับวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561) 
(4) สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xx/2561 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงทดแทน จํานวน 3 รายการ เปนเงิน xxx บาท บันทึกรับหลักประกันเปนเงินสด เปนจํานวนเงิน xxx  บาท 
(วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หลักประกันสัญญา ควรเปนเอกสารแนบทายสัญญา เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบในการคืน
หลักประกันสัญญาเม่ือครบกําหนดรับประกันความชํารุดบกพรอง ควรจัดทําทะเบียนคุมสัญญา เม่ือครบ
กําหนดสัญญาตองรีบทําคืนใหกับคูสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขอ 170 (2) หลักประกันสัญญา ใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 
15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันแลว เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการ
ตรวจสอบและปฏิบัติ  ใหถูกตองอยางเครงครัด 
84.การจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในลักษณะท่ีซํ้าซอนกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน แตจากการตรวจสอบขอกําหนดและเง่ือนไขการ
จาง หนวยงานกําหนดใหปฏิบัติงาน และสงมอบเนื้องานท่ีซํ้าซอนกัน และผลผลิตกิจกรรมไมเปนไปตาม
ขอกําหนดเง่ือนไขการจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานพิจารณาการจางเหมาบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนกัน ใหมีความ
สอดคลองกับภารกิจ โดยประสานกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอาจขอปรับเปลี่ยนตําแหนงอ่ืนท่ีมีความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
85.ผูรับใบส่ังซ้ือไมมีอํานาจในการดําเนินการกับหนวยงานรัฐ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน xxx บาท เลขท่ีใบสั่งซ้ือ xx/2561 โดยบริษัททําหนังสือ
มอบอํานาจใหดําเนินการในวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 และผูขายลงนามรับใบสั่งซ้ือในวันท่ี 7 สิงหาคม 2561  
ซ่ึงผูขายยังไมมีอํานาจในการดําเนินการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของดานจัดซ้ือจัดจางกอนทําสัญญาหรือ
ขอตกลงใหถูกตอง ครบถวน เพ่ือประโยชนแกสวนราชการและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

86.ผูรับจางไมไดลงนามในใบส่ังจาง (1) 
ขอตรวจพบ: เชน 

(1) ใบสั่งจางวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 จางเหมารถบรรทุกขนปายครุภัณฑสํานักงานฯ  
(2) ใบสั่งจางวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 จางตรวจซอมพรอมสอบเทียบเครื่องมือแพทย  
ผูรับจางไมไดลงนามในใบสั่งจาง ซ่ึงใบสั่งซ้ือ/จาง ตองลงนามท้ัง 2 ฝาย คือ 
1.ใบสั่งจาง ผูลงนามคือ ผูวาจาง กับ ผูรับจาง 
2.ใบสั่งซ้ือ  ผูลงนามคือ ผูซ้ือ     กับ ผูขาย 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบกําหนดอยาง

เครงครัด ครบถวน ถูกตอง 
87.ระบุคาเส่ือมราคาในทะเบียนคุมครุภัณฑไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการระบุคาเสื่อมราคาในทะเบียนคุมครุภัณฑยังไมครบถวนทุกรายการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานตรวจสอบขอมูล ใหถูกตอง ครบถวนเพ่ือควบคุมทรัพยสินสุทธิในทะเบียนคุมให
ครบถวน ถูกตองตรงกับทรัพยสินท่ีปรากฏในระบบ GFMIS 
88.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลกรรมการมาไมครบองคประชุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร วงเงิน xxx บาท แตงตั้งคณะกรรมการ 3 ทาน ประชุมพิจารณา
ผล ประธานกรรมการและกรรมการอีกทานหนึ่งไมมีลายมือชื่อ มีแตกรรมการทานเดียวท่ีเซ็นลงนามในรายงาน
การพิจารณาผล  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 27 
การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด โดยประธานกรรมการตองอยูดวยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ไดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังประธานกรรมการคนใหมเปนประธานแทน เห็นควรแจงผูรับผิดชอบถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกําหนด 
89.ผูควบคุมงานไมรายงานสภาพการปฏิบัติงานเปนรายวัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จางก้ันผนังหองสําหรับลางจานบริเวณดานหลังหองประชุม จํานวน 1 หอง วงเงิน xxx บาท  
ผูควบคุมงานไมรายงานสภาพการปฏิบัติงานประจําวันและไมระบุความกาวหนาในการดําเนินงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 
178 ผูควบคุมงานมีหนาท่ี (1) ตรวจและควบคุม ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจาง
นั้นๆทุกวันใหเปนไปตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู
รับจางและเหตุการณสภาพแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการ
หยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบทุกสัปดาห การบันทึกการ
ปฏิบัติงานผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใชดวย เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเอกสารของ  ผูควบคุมงานใหถูกตองครบถวนกอนรายงานผลการ
ตรวจรับและเบิกจายเงิน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

90.การคืนหลักเงินประกันสัญญาใหคูสัญญาเกินกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

(1) จางทําโลเกียรติคุณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding) วงเงิน xxx บาท ลงนาม
สัญญา วันท่ี 23 มกราคม 2561 หลักประกันสัญญาเปนเงินสดจํานวนเงิน xxx บาท สงมอบและตรวจรับ
พัสดุ วันท่ี 16 มีนาคม 2561 ครบกําหนดการประกันสัญญาวันท่ี 24 มีนาคม 2562 อยูระหวางดําเนินการ
แจงคูสัญญาใหมารับหลักประกันสัญญา  

(2) จางทําเข็มเชิดชูเกียรติ (ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตสุขภาพ) วงเงิน xxx บาทสัญญาเลขท่ี 
1/2561 วันท่ี 23 มกราคม 2561 หลักประกันสัญญาเปนเงินสดจํานวนเงิน xxx บาท ครบกําหนดการ
ประกันสัญญาแลว ครบกําหนดการประกันสัญญาวันท่ี 24 มีนาคม 2562 อยูระหวางดําเนินการแจงคูสัญญา
ใหมารับหลักประกันสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 
170 (2) หลักประกันสัญญาใหคืนแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็วและอยางชาตองไมเกิน 15 วันนับถัด
จากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหดําเนินการคืนหลักประกัน
สัญญาโดยเร็วเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกรองเรียนจากคูสัญญากรณีสงคืนเงินหลักประกัน
เกินกําหนดระยะเวลานาน 
  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.ไมมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและการซักซอมแผน (17) 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและการซักซอมแผน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 12 (2) ตองจัดทําแผนเตรียมความ
พรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงาน
สารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง และ (4) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบ
สํารองและระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ 

เห็นควรกําชับใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและการซักซอมแผน 
เพ่ือทดสอบความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ 
2.ไมมีการทบทวนขอปฏิบัติ/แนวปฏิบัติรองรับนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของกรมฯ (17) 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการทบทวนขอปฏิบัติ/แนวปฏิบตัิรองรับนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 (4) หนวยงานของรัฐตองทบทวน
ปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัตใิหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบใหทบทวนขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันและติดตามประเมินผลขอปฏิบัติวา
สามารถปฏิบัติไดหรือไม และนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรตอไป 
3.ไมมีปายกํากับสายสัญญาณรับสงขอมูลและบางเสนไมมีปายกํากับสายสัญญาณ (14) 
ขอตรวจพบ: 

สายสัญญารับสงขอมูลบางเสนไมมีปายกํากับสายสัญญาณ กรณีเกิดการรับสงสัญญาณขัดของจะไม
สามารถทราบไดวาตองแกไขกับเสนใดอาจเสี่ยงการดึงสายสัญญาณผิดพลาดและทําใหการแกไขปญหาลาชา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบติดปายกํากับสายสัญญาณใหครบถวนและจัดทําแผนผังสัญญาณ
สื่อสารประกอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบวาสายสัญญาณเสนใดไปแผนกไหน จะทําใหผูอ่ืนท่ีมาทําหนาท่ี
แทนผูปฏิบัติงานประจํากรณีไมอยูแกไขปญหาไดถูกตองมากยิ่งข้ึน 
4.ไมมีเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซต (12) 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซต ไดแก Data Flow Diagram (DFD)และ 
ER Diagram รวมท้ังพจนานุกรมฐานขอมูล  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เอกสารเหลานี้เปนเอกสารท่ีใชในการพัฒนาระบบในปจจุบันและอนาคต หากไมถูกตองการพัฒนา
ระบบตอยอดหรือประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ อาจดําเนินการผิดพลาดหรือไมสามารถตอยอดไดในอนาคต 
หนวยงานจงึควรประสานงานกับกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร เพ่ือขอรับเอกสารดังกลาวมาจัดเก็บ
ไว เพ่ือการพัฒนาตอยอดในอนาคต 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

5.ทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีการจัดเก็บคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ (9) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตไมมีการจัดเก็บคุณลักษณะ
เฉพาะของอุปกรณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

การจัดทําทะเบียนควบคุมตองมีการจัดเก็บรายละเอียด Spec ของทรัพยสินหรือคุณลักษณะของ
อุปกรณ เพ่ือการตรวจสอบความมีอยูจริงและปองกันการสูญหายของสวนท่ีเปนองคประกอบของทรัพยสิน เชน 
สวนของการประมวลผล(CPU) สวนของหนวยความจํา (RAM/Hard disk) ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ
เครื่องคอมพิวเตอร หากมีการโจรกรรมเฉพาะบางชิ้นสวนท่ีเปนองคประกอบในการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรเหลานี้ อาจทําใหสมรรถนะการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดความลาชา หรือ อาจไมสามารถ
เปดการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรได เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหครบถวน 
6.ไมมีการประเมินและวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไพรวอลล (8) 
ขอตรวจพบ: 

การประเมินขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไพรวอลล รวมท้ังแบนดวิช เปนกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติ
เปนประจํา เพ่ือประเมินสภาพความพรอมใชของเครื่องแมขายและไพรวอลล หลังจากประเมินขีดสมรรถนะ
แลว ผูดูแลระบบตองดําเนินการวิเคราะหแนวโนมสภาพความพรอมใชงานในปจจุบันและอนาคต โดยจัดทํา
เปนรายงานนําเสนอตอผูบังคับบัญชาอยางนอยปละครั้ง แตหนวยงานไมมีการประเมินและวิเคราะห รวมท้ังไม
มีการรายงานผลการวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไพรวอลล ซ่ึงอาจเสี่ยงตอความไมพรอมใช
งานของอุปกรณดังกลาว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับใหเจาหนาผูดูแลระบบดําเนินการประเมินและวิเคราะห รวมท้ังจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไพรวอลล เสนอตอผูบังคับบัญชาอยางนอยปละครั้ง 
7.จัดเก็บขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรไมครบเกาสิบวันตามท่ีพรบ.กําหนด (7) 
ขอตรวจพบ: 

จัดเก็บขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรไมครบเกาสิบวัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2560 มาตรา 26 ระบุ “ผู
ใหบริการตองรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบ
คอมพิวเตอร”เห็นควรประสานเรงรัดใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ซอมแซมอุปกรณเครื่องบันทึก
ขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรใหเสร็จโดยเร็ว และควรจัดทําแผนขอจัดซ้ืออุปกรณบันทึกขอมูลดังกลาวเพ่ือ
ทดแทนอุปกรณอันเดิม 
8.ยังไมมีการทบทวนและถอดถอนสิทธิการใชงานของผูท่ีพนจากหนาท่ีขององคกร (6) 
ขอตรวจพบ: 

ยังไมมีการทบทวนและถอดถอนสิทธิการใชงานของผูท่ีพนจากหนาท่ีขององคกร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 7 ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึง
ของผูใชงาน เพ่ือควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตแลว (5) การทบทวนสิทธิการ
เขาถึงของผูใชงาน ตองจัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีทบทวนสิทธิ์การเขาใชงานของผูใชงานระบบสารสนเทศ อยางนอยปละ
ครั้ง เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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9.ไมมีการรายงานผลการวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไพรวอลล (Firewall) (5) 

ขอตรวจพบ: 

การประเมินขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไฟรวอลล (Firewall) รวมท้ังแบนดวิช เปนกิจกรรมท่ี

ควรปฏิบัติเปนประจํา เพ่ือประเมินสภาพความพรอมใชของเครื่องแมขายและไพรวอลล(Firewall) หลังจาก

ประเมินขีดสมรรถนะแลว ผูดูแลระบบตองดําเนินการวิเคราะหแนวโนมสภาพความพรอมใชงานในปจจุบันและ

อนาคต โดยจัดทําเปนรายงานนําเสนอตอผูบังคับบัญชาอยางนอยปละครั้ง แตหนวยงานไมมีการรายงานผล

การวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไฟรวอลล(Firewall) ซ่ึงอาจเสี่ยงตอความไมพรอมใชงานของ

อุปกรณดังกลาว 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับใหเจาหนาผูดูแลระบบดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่อง

แมขายและไพรวอลล (Firewall) เสนอตอผูบังคับบัญชาอยางนอยปละครั้ง 

10.ไมมีแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัย (5) 

ขอตรวจพบ: 

ไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบัติในการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของหนวยงาน เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติและประกาศใชในหนวยงานตอไป 

11.เนื้อหาแนวทางปฏิบัติไมครอบคลุมตามประกาคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสกําหนด (5) 

ขอตรวจพบ: 

แนวทางปฏิบัติไมครอบคลุม  ขาดเรื่องการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 2 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี

นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงอยางนอยตอง

ประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

(1) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

(2) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ ซ่ึงอยูในสภาพพรอมใชงาน และจัดทําแผนเตรียม

ความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงาน

สารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

เห็นควรกําชับเจาหนาผูรับผิดชอบใหกําหนดแนวทางปฏิบัติใหครอบคลุมเนื้อหาตามท่ีกฎหมายกําหนดและ

ประกาศใชงานแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังติดตามประเมินผลการปฏิบัติตอไป 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

12.หองแมขายมีส่ิงของท่ีไมเกี่ยวของอยูในหองและหองแมขายไมสะอาด (4) 
ขอตรวจพบ: 

หองแมขายมีกลองกระดาษและอุปกรณอ่ืนๆท่ีไมเก่ียวของอยูในหอง อาจเปนเชื้อเพลิงติดไฟไดหรือ
เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมสมควรใหอุปกรณดังกลาวจะอยูในหองแมขายประกอบกับหองแมขายไม
สะอาด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นสมควรกําชับผูรับผิดชอบยายอุปกรณท่ีไมเก่ียวของออกจากหองแมขายและจัดแผนทําความ
สะอาดในหองแมขายเนื่องจากฝุนผงจะทําใหการทํางานอิเล็กทรอนิกสขัดของได 
13.ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสไมครบถวนเส่ียงตอการแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน (4) 
ขอตรวจพบ: 

ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสไมครบถวน เสี่ยตอการแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสใหครบถวน และกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
ขอปฏิบัติของหนวยงาน เพ่ือปองกันขอมูลและระบบสารสนเทศของหนวยงานเสียหายหรือสูญหายเนื่องจาก
ไวรัสหรือภัยคุกคามจากภายนอก 
14.ไมมีการประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศ (3) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมมีการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 13 (1) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เห็น
ควรใหหนวยงานจัดการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ และจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปน
แนวทางปฏิบัติตอไป 
15.เอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซดไมถูกตอง (3) 
ขอตรวจพบ: 

เอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซต ไดแก Data Flow Diagram (DFD) และ ER 
Diagram ไมถูกตอง เอกสารเหลานี้เปนเอกสารท่ีใชในการพัฒนาระบบในปจจุบันและอนาคต หากไมถูก
ตองการพัฒนาระบบตอยอดหรือประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ อาจดําเนินการผิดพลาดหรือไมสามารถตอยอดไดใน
อนาคต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานจงึควรประสานงานกับกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ในการแกไขเอกสารดังกลาว
ใหถูกตองตอไป 
16.เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องไมติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและหมดอายุ (2) 
ขอตรวจพบ: 

เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องไมติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและบางเครื่องโปรแกรมปองกันไวรัส
หมดอายุการใชงาน อาจเสี่ยงตอการแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือเสียหาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสใหครบถวนและตรวจสอบการ Update / การ
หมดอายุการใชงานอยางสมํ่าเสมอ 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

17.ไมมีกระบวนการในการสํารองขอมูลท่ีเปนระบบชัดเจนและไมมีแผนในการสํารองขอมูลท่ีถูกตอง (2) 
ขอตรวจพบ: 

ซ่ึงในกระบวนการสํารองขอมูล ควรประเมินความเสี่ยงของขอมูลแตละระบบท่ีจะสํารอง แลวนํามา
จัดลําดับความสําคัญ เพ่ือกําหนดความถ่ีในการสํารองขอมูล จึงจัดทําเปนแผนในการสํารองขอมูลแตละระบบ
ได แตหนวยงานไมมีการจัดทํากระบวนการในการสํารองขอมูลท่ีเปนระบบชัดเจน และไมมีแผนในการสํารอง
ขอมูลท่ีถูกตอง มีแตการสํารองขอมูลตามท่ีทีมงานกําหนด และไมมีหลักฐานการสุมตรวจการสํารองขอมูล ทํา
ใหไมทราบวาขอมูลท่ีสํารองครบถวนหรือไม อาจเสี่ยงตอการสํารองขอมูลไมครบถวนเปนปจจุบัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบจัดทํากระบวนการในการสํารองขอมูลใหถูกตองเปนระบบท่ีชัดเจนและ
ดําเนินการสุมตรวจขอมูลท่ีสํารองเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการตอไป 
18.การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (3) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของระบบ ไมมีระบบการใหความยินยอมจากเจาของขอมูล เสี่ยงตอการ
ถูกรองเรียน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 19 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะ
กระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความ
ยินยอมไวกอนหรือในขณะนั้น เวนแตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหกระทําได 
วรรคสองระบุ การขอความยินยอมตองทําโดยชัดแจง เปนหนังสือหรือทําโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแต
โดยสภาพไมอาจขอความยินยอมดวยวิธีการดังกลาวได เห็นควรพัฒนาหนา(page)การแจงวัตถุประสงคในการ
จัดเก็บและการนําไปใชประโยชน โดยขอความยินยอมจากเจาของขอมูลใหชัดเจนกระทําผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส กอนจัดเก็บขอมูล 
19.หนวยงานไมมีการเผยแพรขอมูลตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2540 (3) 
ขอตรวจพบ: 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ยังไมถูกตอง หนวยงานไมมีการเผยแพรขอมูล
ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2540 ไดแก แผนปฏิบัติการ คูมือการปฏิบัติงาน ผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน เนื่องจาก
ไมมีเว็บไซดของหนวยงาน เพ่ือเปนการแกปญหาในเบื้องตน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหสงขอมูลดังกลาวไปท่ีกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร เผยแพรผานเว็บไซดของกรม
ไปพลางกอน และเม่ือหนวยงานมีเว็บไซดใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 โดย
เผยแพรในเว็บไซดหนวยงานใหครบถวน และจัดทําคูมือการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดหนวยงาน รวมท้ัง
แตงตั้งผูกลั่นกรองขอมูลกอนนําข้ึนเผยแพรและผูตรวจสอบขอมูลท่ีเผยแพรผานเว็บไซดหนวยงาน เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมและครบถวนถูกตองของขอมูลกอนเผยแพร 
20.ขอมูลในระบบเว็บไซดไมครบถวนเปนปจจุบัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

ระบบเว็บไซดของกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอมูลไมครบถวนเปนปจจุบัน ซ่ึงหากผูใชงานมีความ
จําเปนตองเขามาเรียกดูขอมูลในระบบดังกลาว จะไมสามารถนําขอมูลไปใชงานได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานควรมีการตรวจสอบระบบในการนําเขาขอมูลและเรงประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
นําเขาขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

21.ไมมีการบํารุงรักษาแบบเชิงปองกันของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (2) 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบเชิงปองกัน เพ่ือยืดอายุการใชงานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ เชน การดูแลตรวจสอบการทํางานของระบบปฏิบัติการของเครื่อง การจัดระเบียบขอมูลภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร (defragment) และทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน หนวยงานมีแตงตั้งรับในการ

ซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรและอุปกรณเทานั้น  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรจัดเจาหนาท่ีในการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบเชิงปองกัน เปนระยะท่ีเหมาะสม 

เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
22.ไมมีการสุมตรวจการสํารองขอมูลในเครื่องแมขาย(sever) (1) 
ขอตรวจพบ: 

การสํารองขอมูลในเครื่องแมขายเปนการสํารองแบบอัตโนมัติทุกวัน แตหนวยงานไมมีการสุมตรวจการ
สํารองขอมูล เพ่ือใหทราบวามีการสํารองขอมูลครบถวนหรือไม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรประสานงานกับกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร มาใหความรูเก่ียวกับการสํารองและ
วิธีการสุมตรวจขอมูลในเครื่องแมขาย และจัดแผนในการสํารองขอมูลและแผนการสุมตรวจการสํารองขอมูล
อยางเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 

23.ไมมีการเขารหัสตามมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย (1) 
ขอตรวจพบ: 

กรณีมีการรับ-สงขอมูลผานเครือขาย หากไมมีการเขารหัสขอมูลไว ผูบุกรุกสามารถดักจับขอมูล

ระหวางการรับ-สงขอมูลผานเครือขายได และหากเปนขอมูลท่ีสําคัญ เชน Username และ Password หรือ
ขอมูลอันเปนความลับขององคกร จะทําใหผูบุกรุกสามารถทราบขอมูลท่ีสําคัญและสวมรอยเขามาในระบบ
ภายในได อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือโจรกรรมขอมูลได แตหากมีการเขารหัสขอมูลไวผูบุกรุก

ดําเนินการดักจับขอมูลได แตไมสามารถอานขอมูลได การเขารหัสขอมูลนี้เปนวิธีทางเทคนิค เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยแกขอมูลอันเปนความลับขององคกร 

กลุมตรวจสอบภายในไดดําเนินการดักจับขอมูล UsernameและPasswordของผูใชงานระบบ Smart 

ระบบสารบรรณ ระบบคลังขอมูลและระบบเว็บไซตของกรม ดวยโปรแกรมดักจับขอมูลระหวางการรับ-สง
ขอมูลผานระบบเครือขาย(โปรแกรม wire shark) พบวาระบบสารสนเทศของกรม ไมมีการเขารหัสขอมูล
ระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย ซ่ึงเสี่ยงตอการสวมรอยเขาใชงานในระบบภายใน เขามา

เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล หรือโจรกรรมขอมูล หรือทําใหระบบสารสนเทศของกรมเสียหาย หากผูบุกรุกลวงรู
ขอมูล Username และ Password ของผูใชงาน หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงเปนความลับท่ีสําคัญขององคกร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงนโยบายกรมฯมีการกําหนดใหเขารหัสขอมูลสําหรับขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับขององคกร เพ่ือ
ปองกันการดักจับขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย  

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 8 (4)ระบุวา “ผูใชงานอาจนําการเขารหัสมาใช
กับขอมูลท่ีเปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544” 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

เห็นควรดําเนินการใหระบบขอมูลสารสนเทศของกรมเขารหัสขอมูลอาจใชวิธี Https หรือระบบ VPN   
ซ่ึงท้ังสองระบบดังกลาว อาจมีงบประมาณแตกตางกัน แตสามารถเขารหัสขอมูลไดเชนกัน และระบบ Https 
เปนเทคโนโลยีท่ีถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือทําใหเว็บแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยจากการดักจับขอมูล และมี
คาใชจายท่ีอาจจะถูกกวาและไมยุงยากเทากับการจัดระบบ VPN ซ่ึงหนวยงานควรดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามความเหมาะสมปญหานี้เคยทักทวงเม่ือปกอนนี้ 
24.ไมมีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงกรมฯ ไดกําหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงป 2553 ขอ 
5.4.4 ใหมีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชนในหนวยงาน ผูใชงานหามลงโปรแกรมอรรถประโยชนท่ี
ไมมีลิขสิทธิ์ถูกตอง และตามประกาศคณะกรรมการฯ ขอ10 (4) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of 
system utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพ่ือปองกันการละเมิด
หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว หนวยงานควรกําหนดมาตรการและ
ควบคุมใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน โดยกําหนดไมใหมีการดาวนโหลดโปรแกรมอรรถประโยชนมาติดตั้งใน
เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน เพ่ือปองกันการดาวนโหลดโปรแกรมไมพึงประสงคตาง ๆ เขามาใชงานและ
ปองกันไวรัสจากการดาวนโหลดโปรแกรมแพรกระจายในหนวยงาน 
25.ไมมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพขอมูล (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทาน โดยนําขอมูลท่ีสํารองไวของระบบสารสนเทศไปตรวจสอบจากฐานขอมูล พบวามี
ขอมูลหลายฟลดหลายตารางท่ีมีคาวาง ซ่ึงขอมูลบางฟลดควรไมมีคาวาง ซ่ึงหนวยงานไมมีระบบในการ
ตรวจสอบคุณภาพขอมูล  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรมีระบบการตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือความเชื่อถือไดของรายงานท่ีนําไปใช
ประโยชน 
26.ระบบสารสนเทศของหนวยงานมีการแสดงหมายเลขของเครื่องแมขาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

อาจเสี่ยงตอการโจมตีจากผูไมหวังดี ระบบสารสนเทศเพ่ือการคุมครองดานระบบบริการสุขภาพ
ภาคเอกชนมีการแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องแมขาย (server) ในระบบทําใหรูหมายเลขของเครื่อง
แมขายท่ีจัดเก็บตัวซอรสโคด (source code) หรือตัวตนฉบับของโปรแกรม ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการถูกโจมตีจากผู
ไมหวังดีได แตเนื่องจากการดําเนินการแกไขทําใหยากและตองลงทุนโดยใชงบประมาณท่ีไมคุมคา ในคราว
ตอไปหากมีการพัฒนาโปรแกรมใหม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานผูรับจางรายใหมท่ีจัดทําโปรแกรมและตรวจสอบมิใหแสดง
หมายเลขเครื่องแมขายโดยเด็ดขาด 
27.การรักษาความลับของขอมูลของผูรับจางจากภายนอก (1) 
ขอตรวจพบ: 

การกําหนดขอบเขตการจางพัฒนาระบบสารสนเทศ(TOR) ไมมีการระบุประเด็นใหผูรับจางจาก
ภายนอกตองรักษาความลับของขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงเสี่ยงตอการนําขอมูลท่ีเปนความลับเชนขอมูลสวนบุคคล 
เลขบัตรประชาชน เปนตน นําไปเปดเผยหรือไปใชในทางท่ีไมสมควรเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
บุคลากร 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในการกําหนดขอบเขตการจางพัฒนาระบบ

สารสนเทศตองกําหนดการรักษาความลับของขอมูลไวในขอบเขตการจางดวย 
28.ระบบขอมูลบุคลากรของหนวยงานมีการรายงานขอมูลผิดพลาด (1) 
ขอตรวจพบ: 

ระบบขอมูลบุคลากรบางหนามีการรายงานขอมูลผิดพลาด(Error) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใช
งานในหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ผูดูแลจําเปนตองตรวจสอบการรายงานผลของระบบใหมีการรายงานผลขอมูลท่ีถูกตองครบถวนและ
ทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
29.ฐานขอมูลของระบบสารสนเทศบางเรคอรดไมไดคุณภาพ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ฐานขอมูลของระบบสารสนเทศ บางเรคอรดไมถูกตอง ไมครบถวน อาจสงผลตอการแสดงผลรายงาน
ท่ีไมถูกตองครบถวน เชน ตาราง personal_register คอลัมน idCard เปนคอลัมนเลข13หลัก ยังปรากฏไม
ถูกตอง เชน AA1677705 และบางรายการซํ้าซอนกัน จากการสัมภาษณผูดูแลระบบ สาเหตุจากการพัฒนา
ระบบแตเดิมมามีการเรงรีบในการพัฒนาระบบเพ่ือใชงาน ปจจุบันกําลัง clear data จากฐานขอมูลใหมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรตรวจสอบหรือ clear data ในฐานขอมูลท่ีตองใชในการออกรายงานท่ีมีความสําคัญกอนและ
ขอมูลท่ีใชเชื่อมตารางหรือใชเปนคียหลัก(primary key) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการประมวลผลขอมูลใน
ฐานขอมูล 
30.ยังไมมีการถอดถอนขอมูลผูท่ีเกษียณหรือลาออกออกจากระบบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมพบหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรในการแจงการทบทวนสิทธิหรือถอดถอนสิทธิในการใชงานการ
เขาถึงระบบ Smart และระบบ authentication ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาจเสี่ยงตอการสวมรอย
เขาระบบ Smart โดยไมไดรับอนุญาต และอาจทําใหโปรแกรมตางๆ และขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ
สูญหายได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 7 (5) การทบทวนสิทธิผูเขาใชงาน 
(review of user access rights) ตองจัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวเห็นควรใหจัดทําบันทึกแจงรายชื่อผูเกษียณหรือโอน/ยาย/ลาออก ไปยังกลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหารใหถอดถอนสิทธิการเขาใชงานในระบบตาง ๆ ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
31.ระบบเฝาระวังและแจงเตือนอัตโนมัติ (Room Alert) ไมทํางาน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ระบบเฝาระวังและแจงเตือนอัตโนมัติ (Room Alert) ไมทํางาน ระบบนี้เปนระบบสําคัญชวยในการ
เฝาระวังและแจงเตือน กรณีท่ีเครื่องแมขายและอุปกรณ รวมท้ังเครื่องปรับอากาศ มีปญหาไมทํางานหรือเกิด
เหตุท่ีไมคาดคิด เชน ไฟดับ เครื่องปรับอากาศในหองแมขายไมทํางาน เปนตน ระบบนี้จะแจงเตือนมายังผูดูแล
ระบบ ทําใหทราบปญหาและแกไขปญหาไดทันทวงที  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรจัดทําบันทึกประสานงานกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ชวยแกไขปญหาและหา

สาเหตุ รวมท้ังควรมอบหมายนักวิชาการคอมพิวเตอร ตองเขาไปตรวจสอบทางกายภาพและทดสอบการทํางาน
ของระบบตางๆในหองแมขายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือดูแลและเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได 
และชวยใหคําแนะนําในการดูแลทางกายภาพเบื้องตนแกเจาหนาท่ี  
32.ไมการยืนยันตัวตนกอนเขา-ออกระบบเครือขาย (authentication) (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมมีการยืนยันตัวตนกอนเขาหรือออกระบบเครือขาย (authentication)  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 10 (2) การระบุและยืนยันตัวตน
ของผูใชงาน (user identification and authentication) ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจง ซ่ึง
สามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และเลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการ
กลาวอางวาเปนผูใชงานท่ีระบุถึง เห็นควรเรงดําเนินการจัดใหมีการยืนยันตัวตน กอนเขา-ออกระบบเครือขาย 
(authentication) โดยเร็ว เพ่ือปองกันการสวมรอยหรือบุกรุกจากผูไมประสงคดีเขามาทําลายระบบเครือขาย
และขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 
33.มีการติดปายช่ือหอง DATA CENTER ROOMอาจมีความเส่ียงในการโจรกรรมทางขอมูล (1) 
ขอตรวจพบ: 

มีการติดปายชื่อหอง DATA CENTER ROOM ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงในการโจรกรรมทางขอมูลไดงายข้ึน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหนําปายออกเพ่ือปองกันอันตรายจากการโจรกรรมขอมูลของทางราชการ 
34.เครื่องปรับอากาศในหองแมขายไมตัดสลับอัตโนมัติ (1) 
ขอตรวจพบ: 

เครื่องปรับอากาศในหองแมขายไมตัดสลับอัตโนมัติทําใหอุณหภูมิหองไมเย็นเทาท่ีควร ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอเครื่องแมขาย และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ภายในหองแมขายและเสี่ยงตอการท่ีเครื่องแมขาย
จะไมทํางาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ท้ังนี้กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงชวงระหวางท่ีดําเนินการแกไข
ขอใหผูรับผิดชอบตรวจสอบเฝาระวังเครื่องแมขายเปนระยะ 
35.ระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีเกาเส่ียงตอการลมของระบบได (1) 
ขอตรวจพบ: 

ระบบสารสนเทศ เปนระบบท่ีสรางเม่ือ พ.ศ.2550 อายุการใชงานท้ังสิ้น 12 ป ซ่ึงท้ังฮารดแวรและ
ซอฟแวร เปนระบบเกาอาจมีชองโหวใหผูไมหวังดีโจมตีระบบและขีดสมรรถนะในการรองรับระบบไมดี
เทาท่ีควร เนื่องจากอายุการใชงานของระบบฮารดแวรคอมพิวเตอร มีอายุประมาณ 3-5 ปเทานั้น เสี่ยงตอการ
ลมของระบบได รวมท้ังรายงานปญหาของบริษัทท่ีรับดูแลเครื่องแมขายของระบบนี้ มีการ Restart เครื่องแม
ขายทุกสัปดาหเนื่องจากระบบดังกลาวทํางานชา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
จึงเห็นควรปฏิบัติดังนี้ 
(1) การแกไขปญหาในระยะสั้น : ขอรายงานการประเมินขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและรายงานปญหาจาก
ซอฟแวร เพ่ือนํามาวิเคราะหวาปญหาจากฮารดแวรหรือซอฟแวรมากกวากัน หากปญหาจากฮารดแวรมากกวา
ควรขอความอนุเคราะหยืมเครื่องแมขายจากกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหารไปเปลี่ยนใชงานไปพลาง

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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กอน แตหากเปนจากซอฟแวรมากกวาอาจตองใหผูดูแลระบบประเมินวาจะใชวิธีใดท่ีสามารถชะลอการทํางาน
ของระบบใหดําเนินงานไปพลางกอนโดยไมกระทบตอการลมของระบบ 
(2) การแกไขปญหาในระยะยาว : ควรตั้งงบประมาณขอจัดซ้ือระบบฮารดแวรและซอฟแวรใหม เพ่ือทดแทน
ระบบเดิมในการใชงานอนาคต 
36.หนวยงานยังขาดอัตราบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 
ขอตรวจพบ: 

เนื่องจากหนวยงานยังขาดอัตราบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมอบหมายใหผูรับผิดชอบท่ีมี
ทักษะดานคอมพิวเตอรดูแลจากผลการตรวจสอบยังพบความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหากยังไมถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแนวทางปฏิบัติ
รวมท้ังกม.ระเบียบท่ีเก่ียวของดังนั้นในปจจุบันถือระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญกับ
กระบวนการจัดการภายในองคกร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

จึงควรกําชับใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางดังกลาวเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
37.เวลาของไฟรวอลลไมตรงกับเวลาสากล (1) 
ขอตรวจพบ: 

เวลาของไฟรวอลลไมตรงกับเวลาสากล จะสงผลใหการจัดเก็บขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรไมตรง 
กรณีเกิดเหตุการณมีผูบุกรุกระบบเครือขายของหนวยงาน จะไมสามารถนําหลักฐานการจัดเก็บขอมูล
การจราจรคอมพิวเตอรไปยืนยันในชั้นศาลได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรตรวจสอบเวลาไฟรวอลลใหตรงกับเวลาสากลอยางสมํ่าเสมอ 
38.แผนผังโครงสรางฐานขอมูลสวนใหญไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

แผนผังโครงสรางฐานขอมูล(ER-Diagram) ของฐานขอมูลสวนใหญไมถูกตอง เนื่องจากมีแผนภาพการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลไมชัดเจน บางตารางฐานขอมูลไมมีการเชื่อมโยงกับตารางใดเลย ซ่ึงไมสามารถใชงานไดจริง
ในทางปฏิบัติ หากผูพัฒนาโยกยายหรือลาออก ผูมาพัฒนาตอไมสามารถอานแผนภาพเชื่อมโยงขอมูลเขาใจได    
จะทําใหเสียเวลาในการศึกษาระบบเพ่ิมข้ึน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานควรพัฒนาแกไขปรับปรุงแผนผังโครงสรางฐานขอมูล(ER-Diagram) ใหถูกตอง เพ่ือการใช
งานในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
39.ไมมีการกําหนดใหมีการเขารหัสกอนเขาถึงโปรแกรม (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการกําหนดใหมีการเขารหัสกอนเขาถึงโปรแกรม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 11 ใหมีการควบคุมการเขาถึง
โปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทําระบบการเขารหัสกอนเขาถึง
โปรแกรม เพ่ือความปลอดภัยในขอมูลสารสนเทศขององคกร 

 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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40.หองแมขายมีน้ําจากเพดานหองอาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเสียหาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานทางกายภาพในหองแมขายมีน้ําจากเพดานหอง อาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
เสียหาย และมีกลองกระดาษท่ีไมไดเก่ียวของในการปฏิบัติงาน อาจเปนเชื้อเพลิงอยางดีกรณีมีเหตุเพลิงไหมได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรนํากลองกระดาษท่ีไมเก่ียวของออกจากหองแมขายและแจงกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามา
แกไขปญหาน้ําท่ีมาจากเพดานหอง รวมท้ังควรเขาไปดูแลทางกายภาพอยางนอยสัปดาหละครั้ง 
41.การพัฒนาระบบสารสนเทศไมสมบูรณอาจเส่ียงตอการบันทึกขอมูลท่ีผิดพลาด (1) 
ขอตรวจพบ: 
(1) หนากรอกขอมูลชื่อ-นามสกุลของผูใชบริการ เปดใหกรอกในชองกรอกชองเดียว ซ่ึงถาเคาะวรรคระหวางชื่อ
และนามสกุลมากกวาหนึ่งวรรค จะทําใหขอมูลจัดเก็บลงฐานขอมูลเปนมากกวาหนึ่งวรรค เวลาคนหาขอมูล
ดวยชื่อกับนามสกุลจะทําใหคนหาไมพบ เพราะในฐานขอมูลมีการจัดเก็บชองวางระหวางชื่อกับนามสกุล
มากกวาหนึ่งวรรค ดังนั้นจะไมสามารถคนหาขอมูลได เห็นควรแจงผูพัฒนาระบบปรับแกไขใหจัดเก็บชองวาง
ระหวางชื่อกับนามสกุลแคเพียงหนึ่งวรรค เพ่ือใหการจัดเก็บในฐานขอมูลท่ีถูกตองและรายงานออกไดอยาง
สมบูรณ 
(2) ระบบสารสนเทศกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไมมีเมนูบริหารจัดการสิทธิผูใชงาน ทําใหผูดูแลระบบ
ของกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ตองบริหารจัดการ(การเพ่ิม/แกไข/ลบ/เรียกดู) จากฐานขอมูล
โดยตรง เสี่ยงตอการแกไข/ลบ อาจผิดพลาด ทําใหผูใชงานไมสามารถเขาใชระบบไดหรืออาจทําใหแกไขใหเกิน
สิทธิท่ีเกินความจําเปนได ทําใหระบบอาจถูกเปลี่ยนแปลงแกไขโดยผู ท่ีไมมีสิทธิท่ีถูกตอง ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 7 (3) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน ตองจัดใหมีการ
ควบคุมและจํากัดสิทธิเพ่ือเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม และ(4) การ
บริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานตองจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยาง
รัดกุม เห็นควรประสานขอความอนุเคราะหไปยังกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร ใหมีการพัฒนาเมนู
บริหารจัดการสิทธิเพ่ิมเติม เพ่ือสะดวกในการใชงานและปองกันการแกไขผิดพลาด 
  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ดานการบริหารสินทรัพย 
1.ครุภัณฑบางรายการไมระบุหมายเลขสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS (17) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานพบวา ครุภัณฑบางรายการไมไดระบุหมายเลขสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุหมายเลขรหัสสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS ลงในตัวครุภัณฑ 
และทะเบียนคุมครุภัณฑควบคูกับหมายเลขครุภัณฑของสํานักงาน เพ่ืองายตอการตรวจสอบในระบบ GFMIS และ
ปองกันทรัพยสินสูญหาย 
2. ทะเบียนคุมครุภัณฑมีขอมูลไมสอดคลองกับขอมูลครุภัณฑในระบบ GFMIS (7) 
ขอตรวจพบ: 

ขอมูลครุภัณฑในทะเบยีนคุมไมตรงกับขอมูลในระบบ GFMIS 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินการบันทึกขอมูลครุภัณฑควรเชื่อมโยงถูกตองตรงกัน กับขอมูลครุภัณฑ
ในระบบ GFMIS จากการสอบทานรายการครุภัณฑในระบบ GFMIS เชน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ หมอแปลง
ขนาด 250 KVA จํานวน 2 รายการ ซ่ึงไมตรงกับทะเบียนคุม หนวยงานควรติดตอประสานงานกับกลุมคลัง
สํานักบริหาร เพ่ือแกไขขอมูลใหถูกตองตรงกันตามการมีอยูจริงของสินทรัพย 
3.รูปแบบทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (6) 

ขอตรวจพบ: 
รูปแบบทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยไมไดมีการบันทึก

รายการซอมแซมครุภัณฑไวดานหลัง ไมมีบันทึกคาเสื่อมราคา คาเสื่อมสะสม  อายุการใชงาน คาบัญชีสิ้นงวด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
(1) เห็นควรใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมใหตรงตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง และบันทึก

รายละเอียดครุภัณฑใหครบถวน สมบูรณ เพ่ือเปนการควบคุมดูแลครุภัณฑ และแสดงใหเห็นวาครุภัณฑนั้นมี
ความคุมคาหรือไม กรณีท่ีตองซอมแซมบอยครั้ง เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการดานครุภัณฑหรือกรณี
จัดซ้ือทดแทน และสะดวกตอการดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยงาน และงายตอการตรวจสอบมูลคาคงเหลือ
สุทธิตอนสิ้นป 

(2) รูปแบบทะเบียนคุมครุภัณฑตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค. 0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2544 ควรลงรายละเอียดประวัติการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินไวดานหลังตามแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด และใชเกณฑในการกําหนดอายุการ
ใชงานเพ่ือการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.2/ว 153 ลงวันท่ี       
9 พฤษภาคม 2544 
4. สุมสอบทานความมีอยูจริงไมพบครุภัณฑบางรายการ (4) 
ขอตรวจพบ: 

 เชน จากการสุมสอบทานบางหนวยงานดานความมีอยูจริงไมพบครุภัณฑบางรายการ และมีครุภัณฑ
จํานวนหนึ่งท่ีอยูกับสํานัก/กองอ่ืน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานตรวจสอบขอมูลกับระบบ GFMIS รวมท้ังประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
การสํารวจขอมูลครุภัณฑท่ีมีการโอนไปใหหนวยงานอ่ืน โดยตองมีการดําเนินการตัดโอนในระบบ GFMIS เพ่ือมิ
ใหเปนภาระของหนวยงานท่ีตองควบคุมดูแล และชี้แจงขอมูลรายการท่ีไมพบกลับมายังกลุมตรวจสอบภายใน 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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5. จํานวนวัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมไมตรงกับจํานวนวัสดุคงเหลือท่ีมีอยูจริง (4) 
ขอตรวจพบ: 

 เชน จากการสุมตรวจสอบความมีอยูจริงของวัสดุบางหนวยงานจํานวน 30 รายการ ยอดคงเหลือไม
ตรงกับบัญชีคุมวัสดุจํานวน 9 รายการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบสอบทานใบเบิกและทะเบียนคุมวามีการตัดจายถูกตองหรือไม ท้ังนี้หากพบวามี
วัสดุไมตรงกับใบเบิกขอใหชี้แจงวัสดุท่ีสูญหายไปมายังกลุมตรวจสอบภายใน ซ่ึงหนวยงานอาจเพ่ิมการควบคุม
โดยมีการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 203 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือ
ทะเบียนไวประกอบรายการดวย พรอมเก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวน
ถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจายพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐      
ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของ  
ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปน
หลักฐาน 
6. หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมวัสดุยังไมถูกตอง เปนปจจุบัน (4) 
ขอตรวจพบ: 

การควบคุมวัสดุยังไมเปนปจจุบัน หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุแตยังปฏิบัติไมถูกตองเปน
ปจจุบัน เชน ทะเบียนคุมวัสดุไมมีการบันทึกรายการเบิก-จาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุและเบิกจายใหเปนไปตามท่ีระเบียบกระทรวง
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ให
หัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปน
หัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ 
(ถามี) แลวลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานตามท่ีกําหนด เพ่ือให
ทะเบียนคุมถูกตอง และเปนปจจุบันตอไป 
7. ครุภัณฑท่ีจําหนายแลวแตยังไมไดตัดออกจากระบบ GFMIS (4) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทาน พบครุภัณฑท่ีจําหนายแลวแตหนวยงานยังไมไดตัดออกจากระบบ GFMIS 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานตรวจสอบขอมูลและประสานกลุมคลัง สํานักบริหาร เพ่ือปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ตรงกัน เพ่ือควบคุมทรัพยสินในทะเบียนคุมใหถูกตองตรงกับทรัพยสินท่ีปรากฏในระบบ GFMIS และเปน
ปจจุบัน 
8.ครุภัณฑบางรายการเส่ือมสภาพ ชํารุด และไมไดมีการใชงานแลวยังไมมีการจําหนาย (4) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสอบครุภัณฑ พบครุภัณฑบางรายการเสื่อมสภาพและไมไดมีการใชงานแลว แตยัง
ไมไดดําเนินการจําหนายออก 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานทําการจําหนายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 215 พรอมตัดจาย

ออกจากบัญชีเพ่ือลดภาระในการจัดเก็บดูแลรักษา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 213 

เม่ือไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ ๒๑๓ และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ตามขอ 
214 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะสิ้นเปลือง
คาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา สั่งใหดําเนินการตามวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 215 ตอไป  
9.ทะเบียนคุมวัสดุไมเปนไปตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด (3) 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมวัสดุไมเปนไปตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมวัสดุตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด      
เชนประมาณการอยางสูงอยางต่ําเพ่ือควบคุมวัสดุ แตละประเภท เพ่ือปองกันมิใหเกิดการขาดแคลนวัสดุหากมี
ความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใชวัสดุเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน สามารถลดภาระในการท่ีตองดําเนินการ
จัดซ้ือตามคํารองขอ และควรจัดทําแผนการซ้ือวัสดุใหเหมาะสม 
10.ครุภัณฑบางรายการไมไดบันทึกลงในทะเบียนคุมครุภัณฑ (2) 
ขอตรวจพบ: 

เชน อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายใน-ภายนอก 512 GB HHD EXT เนื่องจากจัดซ้ือมาดวยเงินของ
โครงการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไมวาครุภัณฑนั้นจะจัดหาไดมาจากเงินของโครงการใด 
จําเปนตองบันทึกเปนขอมูลครุภัณฑของหนวยงานทุกรายการลงในทะเบียนคุมครุภัณฑใหครบถวน เพ่ือเปน
การควบคุมดูแลครุภัณฑและปองกันครุภัณฑของหนวยงานสูญหาย 
11.มีการยืมครุภัณฑระหวางหนวยงานโดยหัวหนาหนวยงานยังไมไดอนุมัติ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสอบทรัพยสินพบวาหนวยงานมีการให หนวยงานอ่ืน ยืมเครื่องวัดระยะทางหมายเลข 
โดยไมปฏิบัติตามระเบียบคือหัวหนาหนวยงานยังไมไดอนุมัติ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผล
และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังนี้ (1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐผูใหยืม เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการแกไขใหถูกตองตามระเบียบ 
12.มีการจดัทําทะเบียนคุมโดยระบุรายละเอียดคาเส่ือมราคายังไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดทําทะเบียนคุมโดยระบุรายละเอียดคาเสื่อมราคายังไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาผูรับผิดชอบแกไขขอมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑใหครบถวน ถูกตองตามขอมูลคา
เสื่อมราคาในระบบ GFMIS 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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13.มีการใหยืมครุภัณฑออกสอบเทียบตลอดท้ังปโดยผูท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมไมไดตรวจสอบสภาพความ
พรอมการใชงาน (1) 
ขอตรวจพบ: 

เนื่องจากครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีใชในการออกสอบเทียบมีราคาแพงในกรณีท่ีไมไดตรวจสภาพการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาการใชงานอาจทําใหครุภัณฑเกิดการชํารุด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหจัดทําแผนซอมบํารุงรักษารอบระยะเวลาการบํารุงรักษา จะทําใหครุภัณฑมีประสิทธิภาพ 
และอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน โดยควรนําครุภัณฑกลับมาตรวจสอบสภาพทุก 6 เดือน หรือ1 ป เพ่ือ
ตรวจสอบสภาพพรอมใชงานของเครื่องมือทางการแพทยท่ีมีราคาสูง 
14.ไมมีหลักฐานการยืมครุภัณฑ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจครุภัณฑ พบวา หนวยงานมีการมอบครุภัณฑท่ีใชในการออกสอบเทียบ โดยไมมี
หลักฐานในการใหยืม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

การใหยืมครุภัณฑออกสอบเทียบ หรือครุภัณฑอ่ืน ควรมีเอกสารประกอบการยืมครุภัณฑออกไปใช
นอกสถานท่ีทุกครั้ง โดยใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืนท่ี
ชัดเจน เชนครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีใชในการออกสอบเทียบมีราคาคอนขางแพง ซ่ึงกรณีท่ีไมไดตรวจสภาพการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาการใชงานอาจทําใหครุภัณฑเกิดการชํารุดได แตหากยืมและคืนตามกําหนดสามารถ
ตรวจสอบสภาพพรอมใชงาน ทําใหครุภัณฑมีประสิทธิภาพ และอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 208 กําหนด 
15.ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมมีการนําไปใชงานใหเกิดประโยชน (1) 
ขอตรวจพบ: 

มีครุภัณฑบางรายการซ้ือมาตอนงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตยังไมไดใชงาน เนื่องจากครุภัณฑมีการ
คิดคาเสื่อมราคาและระยะประกันท่ีลดลงทุกป เม่ือซ้ือมาแลวตองใชใหเกิดความคุมคา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีจัดทําแผนการขอเงินและแผนการจัดซ้ือจัดจางในแตละครั้งตองคํานึงถึงความ
คุมคาในการใชงานของตัวครุภัณฑ และความเพียงพอตอความตองการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใน
หนวยงาน 
16.ทะเบียนคุมวัสดุ ไมมียอดยกมา (1) 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมวัสดุ ไมมียอดยกมาของปงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดรายงานตรวจสอบพัสดุ
ประจําปท่ีรายงานใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวามีรายงานยอดคงเหลือของวัสดุ แตทะเบียนคุม
ปงบประมาณ 2562 ยอดยกมาเปนศูนย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดและแกไขทะเบียนใหถูกตอง ครบถวน 
17.ไมจัดทําใบเบิกวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

วัสดุบางรายการมียอดไมตรงกับบัญชีวัสดุ เนื่องจากมีการเบิกวัสดุไปใชงานโดยไมทําใบเบิกประกอบ
เปนหลักฐานในการเบิกไปใชงาน  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีจัดทําใบเบิกทุกครั้งกอนการเบิกจายพัสดุเพ่ือปองกันการสูญหายของพัสดุ และ

งายตอการควบคุมและจัดทําบัญชีวัสดุคงเหลือตอนสิ้นปงบประมาณ 
18.ไมลงลายมือช่ือผูส่ังจายและผูจายในใบเบิกวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมสอบทาน พบวา ใบเบิกบางรายการเบิกวัสดุไปใชงาน โดยไมพบลายมือชื่อของผูสั่งจายและ
ผูจายพัสดุ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 
205 การจายพัสดุใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ และผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก
และเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจายและเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ดวย เห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร(ใบเบิก)ใหถูกตอง ครบถวน กอนการเบิกจายพัสดุ 
19.ประเภททรัพยสินในทะเบียนคุมครุภัณฑไมตรงกับประเภททรัพยสินในระบบ GFMIS (1) 
ขอตรวจพบ: 

เชนครุภัณฑกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล ในทะเบียนคุมครุภัณฑระบุ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน แตในระบบ GFMIS ระบุประเภทเปนครุภัณฑโฆษณา ทําใหรายการทรัพยสินแตละ
ประเภทไมตรงกันซ่ึงสงผลถึงขอมูลของประเภทครุภัณฑทางบัญชีในภาพรวมของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง ตรงกัน โดยยึดการจําแนกประเภทครุภัณฑท่ี
สํานักงบประมาณกําหนด 
20.ทรัพยสินบางรายการยังไมไดโอนขอมูลมาจากหนวยงานเดิม (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานครุภัณฑ พบวาครุภัณฑบางรายการบันทึกรายละเอียดไมครบถวนเนื่องจากครุภัณฑ
นั้นๆ  ยังไมไดโอนเลขสินทรัพย และขอมูลมาจากหนวยงานเดิม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเรงประสานกับหนวยงานเดิม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงขอมูลสินทรัพยใหถูกตอง และงายตอ
การควบคุมดูแลและสอบทาน รวมท้ังปองกันทรัพยสินสูญหาย 
21.การแบงแยกหนาท่ีไมชัดเจน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมอบหมายใหผูปฏิบัติงานจางเหมาดําเนินการจายวัสดุและการบันทึกควบคุมวัสดุเปนบุคคล
คนเดียวกัน ซ่ึงอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากการตัดจายวัสดุไมตรงกับทะเบียนคุม และความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานพิจารณามอบหมายหนาท่ีโดยใหมีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเอกสาร และการตัดจายท่ีไมถูกตอง รวมถึงเพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงควรมีการควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานจากผูท่ีดํารงตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานราชการ  เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องการเขา-ออก (Turn over สูง) ของผูรับจางเนื่องจากเปนการจาง
เหมาปฏิบัติงาน 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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22.ใบเบิกวัสดุบันทึกรายละเอียดไมครบถวน (4) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดทําใบเบิกวัสดุแตไมมีลายมือชื่อหัวหนางานลงนามรับทราบการเบิก และใบเบิกวัสดุ
ไมกําหนดเลขท่ีใบเบิก ไมมียอดเบิก-จาย ขาดลายมือชื่อผูจายวัสดุ จํานวนท่ีจาย ไมมียอดคงเหลือไมมียอดรวม
รายการท่ีเบิกโดยมีการบวกเพ่ิมจํานวนท่ีเบิกหรือแกไขรายการท่ีเบิก แตไมมีลายมือชื่อของผูเบิกลงนามกํากับ 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปจจบุัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

(1) เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเบิกจายพัสดุ ขอ 204 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ให
หัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก และมอบหมายเจาหนาท่ีดําเนินการใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
และเพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี หากใบเบิกวัสดุมีการแกไข ผูเบิกควรลงลายมือชื่อกํากับเพ่ือปองกันมิให
ผูอ่ืนหรืออาจจะเปนผูจายวัสดุมาเบิกแทน อีกท้ังเจาหนาท่ีผูควบคุมทะเบียนคุมวัสดุและผูควบคุมใบเบิกวัสดุ
ควรเปนคนละคนกัน เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการเกิดขอผิดพลาดจากการทํางาน เนื่องจากถาเปนคนเดียวกัน
อาจจะไมพบขอผิดพลาดของตนเอง และควรมีการตรวจสอบวัสดุวามียอดคงเหลือถูกตองตรงตามทะเบียนคุม
อยูเปนระยะ 

(2) หนวยงานมีการจัดทําใบเบิกวัสดุแตไมมีรายละเอียด ไดแก ลายมือชื่อหัวหนางานลงนามรับทราบ
การเบิก ลายมือชื่อหัวหนาหนวยพัสดุลงนามอนุมัติเบิกจาย ลายมือชื่อผูจาย ไมระบุเลขท่ีใบเบิกจึงทําใหไม
สามารถบันทึกเลขท่ีในทะเบียนคุมพัสดุได ไมบันทึกการตัดยอดจาย ยอดคงเหลือ และยอดรวมรายการท่ีเบิก 
เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขอ 204 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผู
เบิก และขอ 205 การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู ท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบ
ความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบ
เบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
23.ทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนปจจุบัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการโอนสินทรัพยใหหนวยงานอ่ืนแตยังมิไดมีการตัดโอนในระบบ GFMIS และในทะเบียน
คุมของหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรดําเนินการตัดโอนในระบบ GFMIS ใหเรียบรอย เปนปจจุบัน พรอมบันทึกรายละเอียดขอมูล
การโอนในทะเบียนคุมครุภัณฑของหนวยงาน ใหถูกตอง ตรงกัน 
 

 
 
 
 
 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานเงินยืมและเงินทดรองราชการ 
1.สัญญายืมเงินบางสัญญาระบุวันครบกําหนดและรายละเอียดในการสงหลักฐานการจายยังไมถูกตอง (5) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญายืมเงินบางสัญญาระบุวันครบกําหนดและรายละเอียดในการสงหลักฐานการจายยังไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2562 
ขอ 65 กําหนดใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป(ถามี)ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือกรณีเดินทาง
กลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน 
(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม
ภายในสิบหาวันนับจากวันกลับมาถึง 
(3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก(1) หรือ(2) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวัน
ไดรับเงิน 
2.สัญญาเงินยืมเกินกําหนด (2) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาเลขท่ี XX/62 จํานวนเงิน 8,940 บาท ครบกําหนดชําระวันท่ี 9 มีนาคม 2562 แตยังมิไดมี
การชําระคืนเงินยืมดังกลาว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 
ขอ 68 ในกรณีท่ีผูยืมมิไดชําระคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูอํานวยการกองคลังเรียกใหชดใชเงินยืมตาม

เง่ือนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด ในกรณีท่ีไม
อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได ใหผูอํานวยการกองคลังรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการ
บังคับใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงินตอไป 

3.ไมไดจัดทํารายงานลูกหนี้เงินงบประมาณและเงินทดรองคงเหลือเสนอหัวหนาหนวยงาน (1) 
ขอตรวจพบ: 

มิไดจัดทํารายงานลูกหนี้เงินงบประมาณ และเงินทดรองเสนอหัวหนาหนวยงาน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานลูกหนี้เงินงบประมาณ และเงินทดรองเสนอหัวหนาหนวยงานทุก

เดือน เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําขอมูลดานเงินยืมไปใชบริหารจัดการภายในหนวยงานได เชนการติดตาม

ลูกหนี้คางชําระใหชดใชตามระเบียบ 
4.การสงชดใชเงินยืมมิไดขออนุมัติเบิกจายจากผูมีอํานาจ (1) 
ขอตรวจพบ: 

การสงชดใชเงินยืม มิไดมีการขออนุมัติเบิกจายจากผูมีอํานาจกอนเบิก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังปพ.ศ.2562 ฯ ขอ 36 การอนุมัติ
การจายเงินใหเปนอํานาจของบุคคล ดังตอไปนี้ (๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของ
หัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภท

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

บริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเทา
ข้ึนไป หรือผูท่ีมียศ ตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทข้ึนไป สวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก กระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติ สําหรับหนวยงานนั้นก็ได (๒) สวนราชการในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ ในภูมิภาค ควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
กอนเบิกจายใหถูกตองครบถวน 
5.แนบเอกสารประกอบสัญญาเงินยืมไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาเงินยืม ไมไดแนบเอกสารประกอบ เชน หนังสือขออนุมัติเดินทาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของ ในการยืมเงินตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินใหครบถวนทุก
ครั้ง เพ่ือสอบทานเบื้องตนวาการยืมเงินตามวัตถุประสงคและยืมตามความจําเปน 
6.การบันทึกชดใชหนี้เงินยืมดานหลังสัญญามีความคลาดเคล่ือน (1) 
ขอตรวจพบ: 

การบันทึกชดใชหนี้เงินยืมดานหลังสัญญามีความคลาดเคลื่อน เชน สัญญาท่ี xx/๖๑บันทึกรับเงินสด
วันท่ี ๑๑ ก.ค.๖๑ แตในใบเสร็จรับเงินลงวันท่ี ๓ ส.ค.๖๑  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานกําหนดแนวทางในการชดใชเงินยืมใหเปนไปตามระเบียบกําหนด 
7.สัญญาเงินยืมไมระบุวันท่ี ผูรับเงินยืม ผูอนุมัติเงินยืม และผูจายเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาเงินยืมไมระบุวันท่ี ผูรับเงินยืม ผูอนุมัติเงินยืม และผูจายเงิน จึงไมสามารถทราบวันท่ียืมเงินวัน
ครบกําหนดจากสัญญาเงินยืมซ่ึงวันท่ีรับจายและอนุมัติถือเปนประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรระบุรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน ซ่ึงจะมีผลตอการสงชดใชเงินยืม และควรสอบทาน
สญัญาใหถูกตอง ครบถวน กอนจายเงินยืมตามสัญญา 
8.การเก็บเอกสารสัญญาเงินยืมยังไมเปนระบบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมแยกสัญญาเงินยืมท่ีคางชําระและท่ีชําระแลวเพ่ือสะดวกใหการตรวจสอบและการคนหา รวมท้ังใบ 
Pay in ท่ีนําเงินสดเหลือจายจากการยืมเงินนําเขาบัญชีธนาคารไมแยกเก็บใหเปนระบบ ใบ Pay in เปน
หลักฐานประกอบการบันทึกรายการนําเขาควรแยกเก็บรวมไวเพ่ือประกอบการตรวจสอบความถูกตองและการ
บันทึกรายการบัญชี การเก็บเอกสารใหเปนระบบเปนสิ่งสําคัญในการตรวจสอบของหนวยรับตรวจเองและของ
หนวยตรวจสอบจากภายในและภายนอก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบแยกสัญญาเงินยืมท่ีคางชําระและท่ีชําระแลวเพ่ือสะดวกใหการตรวจสอบและ
การคนหา ใหเปนไปตามระเบียบเก่ียวกับเงินยืมกําหนด 
9.สัญญายืมเงินบางสัญญาชดใชเงินคืนลาชากวากําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสัญญายืมเงินพบวามีบางสัญญาชดใชเงินคืนลาชากวากําหนด เจาหนาท่ีมีการติดตาม
ทวงถามดวยวาจา ไมทําเปนลายลักษณอักษร 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๔ 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕62 ขอ ๖8 ใน

กรณีท่ีผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ใหผูอํานวยการกองคลังเรียกใหชดใชเงินยืมตาม
เง่ือนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด เห็นควร
ปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
10.เงินทดรองราชการมีใบสําคัญคางจาย (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสําคัญเลขท่ี xxx/61 วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 คางจาย จํานวน 7,663.- บาท ซ่ึงเปนใบสําคัญ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลจากเงินทดรองราชการใหกับขาราชการ ท่ีเปนผูปวยในของสถานพยาบาลของ
ทางราชการ ซ่ึงหนวยงานไมมีสิทธิเบิก   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2553 ขอ 13 การเบิกเงินคารักษาพยาบาล กรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการประเภทผูปวยภายใน ใหสถานพยาบาลเปนผูวางฎีกาเบิกเงินคารักษาพยาบาล โดยตรงกับ
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณีท่ีสถานพยาบาลนั้น ๆ ตั้งอยู โดยการขอรับเงินสวัสดิการ
ประเภทผูปวยใน ท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กําหนดใหผูมีอํานาจอนุมัติการ
เบิกจายเปนผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล      ตามระเบียบฯ ขอ 7 อีกท้ัง
อาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชเงินทดรอง ขาดความคลองตัวในการใชจาย เนื่องจากมีใบสําคัญคาง
จายท่ียังไมสามารถเบิกเงินงบประมาณมาชดใชคืนเงินทดรองฯ จํานวน 7,663.- บาท 

เห็นควรใหกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานกอนเบิกจายใหถูกตองตรงตามระเบียบท่ีกําหนด ซ่ึง
กรณีเชนนี้ไดเคยทักทวงไวแลว โดยผูควบคุมตองติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มิใหเกิด
เหตุการณเชนนี้ซํ้าอีก รวมถึงใหเรงดําเนินการแกไขใหถูกตองตอไป 
11.ในสัญญาเงินยืมลงลายมือช่ือรับเงินกับเช็คส่ังจายวันท่ีไมสัมพันธกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาเงินยืมท่ี xx/61 เจาหนาท่ีผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 
แตเขียนเช็คสั่งจายวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึงไมสัมพันธกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ สอบทานเอกสารใหครบถวนถูกตอง เนื่องจากสงผลถึงวันครบ
กําหนดสงใชเงินยืมตามระเบียบกําหนด 
12.สัญญาเงินยืมบางสัญญาไมแนบใบประมาณการยืมเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาเงินยืมบางสัญญาไมแนบใบประมาณการยืมเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหเปนการบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 
๒๕62 ขอ 54 โดยในการยืมเงิน ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะท่ีจําเปนโดยชี้แจงคาใชจายท้ังหมด
ท่ีจําเปนตองจายตามภารกิจท่ีตองใชไวในประมาณการยืมเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาเงินยืม เห็นควรให
เจาหนาท่ีและผูเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบกําหนด 

 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

13.ไมไดจัดทํารายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ เสนอหัวหนาหนวยเบิกจายทราบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานยังไมไดจัดทํารายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ เสนอหัวหนาหนวยเบิกจายทราบเปน
ประจําทุกเดือนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํารายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการและทะเบียนคุมให
ถูกตอง เสนอหัวหนาหนวยเบิกจายทราบเปนประจําทุกเดือนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการลูกหนี้ และสอบทานยืนยันความถูกตองของขอมูลบัญชีในภาพรวมได 

14.สัญญาเงินยืมไมบันทึกรายละเอียดการรับคืนเงินยืมดานหลังสัญญา (2) 
ขอตรวจพบ: 

(1) สัญญาเงินยืม ไมบันทึกรายละเอียดการรับคืนเงินยืมดานหลังสัญญา  
(2) สัญญาการยืมเงินจัดทําไมครบถวน ผูยืมมีการจัดทําสัญญาเพียง ๑ ฉบับ ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
(1) เห็นควรกําชับผูเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ ป 2562 ขอ 66 เม่ือผูยืม

สงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายท่ียืม (ถามี) ใหเจาหนาท่ีผูรับคืน บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืม
เงินพรอมท้ังพิมพหลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และ/หรอืออกใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง กําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 

(2) ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕62 ขอ 61
สัญญาการยืมเงินใหจัดทําข้ึนสองฉบับ พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืม เก็บรักษาไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 
ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ เห็นควรกําชับใหผูเก่ียวของจัดทําใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ และเม่ือมีการรับ
ใบสําคัญชดใชสัญญายืมเงินตองระบุเลขท่ีสัญญาตามแบบฟอรมในรายงานการเดินทาง เพ่ือสอบทานวาไดมี
การชดใชใบสําคัญถูกตองตรงกับสัญญา 

15.ทะเบียนคุมลูกหนี้ บันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

(1) ทะเบียนคุมลูกหนี้ บันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน  
(2) ทะเบียนคุมลูกหนี้บันทึกไมครบถวน หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ แตมีบางรายการไม

ระบุวันครบกําหนดสงใช โดยมีการบันทึกรายละเอียดไมครบถวน ไมบันทึกเลขท่ีใบเสร็จ ในกรณีสงคืนเปนเงิน
สด ไมบันทึกเลขท่ีใบรับใบสําคัญในทะเบียนคุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

(1) เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหบันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้ใหถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือใช
สําหรับการติดตามลูกหนี้เม่ือครบกําหนดชําระไดทันทวงที สงผลใหการใชเงินเกิดสภาพคลอง 

(2) การจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เปนการควบคุมภายใน เพ่ือจะไดตรวจสอบและติดตามหนี้ครบ
กําหนดชําระ รวมถึงการยืมซํ้าซอนในกรณีท่ียังมิไดชดใชเงินยืม ดังนั้นเจาหนาท่ีจะตองใหความสําคัญในเรื่อง
ของการบันทึกขอมูลใหถูกตองครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนได และเพ่ือความโปรงใสควรบันทึกดวยหมึก 
เนื่องจากการบันทึกดวยดินสออาจทําใหมีการแกไขขอมูลตาง ๆ ไดโดยงาย พรอมบันทึกเลขท่ีใบเสร็จและใบรับ
ใบสําคัญเพ่ือสอบทานความถูกตองตรงกัน เพ่ือเปนหลักฐานการรับเงินสดและเปนหลักฐานการรับใบสําคัญ 
ใหถูกตองตรงกัน 
  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานหลักฐานใบสําคัญ 
1.เบิกคาพาหนะระหวางสถานท่ีพักไปยังสถานท่ีฝกอบรม ไมไดขออนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน (6) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปอบรมโครงการประชุมสัมมนา ระหวางวันท่ี xx – xx สิงหาคม 2561 เบิกคาพาหนะ
ระหวางสถานท่ีอบรมกับท่ีพัก โดยมิไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการ
ประชุมระหวางประเทศ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 13 การเบิกจายคาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวาง
สถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือท่ีปฏิบัติราชการ ไปยังสถานท่ีจัดฝกอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ี
จัดการฝกอบรมหรือสวนราชการตนสังกัดควรชี้แจงใหผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันตามระเบียบกําหนด 
2.ไมไดช้ีแจงรายละเอียดของเวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุ (5) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปประชุม เดินทางไปราชการเปนหมูคณะ การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบ
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนท่ี 1 ) ไมระบุรายละเอียดของแตละคนไวในหมาย
เหตุซ่ึงมีผลตอการคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรชี้แจงผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองเปนแนวทางเดียวกันตอไปเพ่ือประโยชนในการ
คํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
3.การเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการไมเหมาะสม (4) 
ขอตรวจพบ: 
  เชน (1) เดินทางไปเขารวมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม –  
3 สิงหาคม 2561 เดินทางจากบานพักวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. กลับถึงบานพัก วันท่ี  
3 สงิหาคม 2561 เวลา 21.00 น. รวม 3 วัน 12 ชม. เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง 4 วัน การเบิกจายคาใชจายใน
การเดินทางใหพิจารณาตามขอเท็จจริง ระยะทางในการเดินทางเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยง โดยพิจารณาเหตุผลการ
เดินทาง หากมีความจําเปนตองเดินทางลวงหนาใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเนื่องจากกระทบกับคาใชจายใน
การเดินทาง เพ่ือใหเกิดความประหยัดคุมคาเปนไปตามขอเท็จจริง จากขอมูลการตรวจสอบการคํานวณเบี้ย
เลี้ยง ตามระยะทางการเดินทางท่ีเหมาะสมสามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงได 3 วัน เห็นควรเรียกเงินคืนคาเบี้ยเลี้ยง 
1 วัน 

 (2) การพิจารณาสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอเชิญ
เจาหนาท่ีของหนวยงานจํานวน ๑ คนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติถอดบทเรียนการดําเนินงานภายใตโครงสราง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัด xxx วันท่ี ๑๘-๑๙ กันยายน 2561 แตมีการขออนุมัติ
เดินทางใหเขารวมประชุมจํานวน ๙ คน โดยเดินทางเขารวมประชุมจริงจํานวน  ๗ คน ซ่ึงมีพนักงานขับรถยนต
รวมเดินทางไป ๒ คน แตมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีขับรถเพียง ๑ คน และมีการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงโดยมิไดหักม้ือ
อาหารตามท่ีผูจัดกําหนดไวในกําหนดการ จํานวน ๕ คน ซ่ึงจากการสอบถามเจาหนาท่ีทราบวาไมไดลงลายมือ
ชื่อในการเขารวมประชุมเนื่องจากผูจัดมิไดเตรียมอาหารไวให จึงเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเต็มจํานวน เห็นควรใหผูมี
อํานาจอนุมัติพิจารณาความจําเปนเหมาะสม เชน ชวงระยะเวลาไปราชการ จํานวนบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมี
ผลกระทบในการเบิกคาใชจายในการเดินทาง ดังนั้นผูมีอํานาจอนุมัติควรคํานึงถึงถึงการใชจายเงินงบประมาณ
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ความคุมคาและผลงานตามภารกิจท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือใหการใชจายเงิน
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

4.เบิกคาพาหนะเปนเงินชดเชยคาพาหนะสวนตัว ไมไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณ (4) 
ขอตรวจพบ: 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วันท่ี20- 22 สิงหาคม 2561 เชิญเจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเขารวมอบรมโดยขอเบิกคาพาหนะเปนเงินชดเชยคาพาหนะสวนตัว ไมไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานเจาของงบประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีเบิกคาพาหนะเปนเงินชดเชยคาพาหนะสวนตัวตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานเจาของ
งบประมาณเพ่ือเปนการควบคุมคาใชจายของหนวยงาน พรอมหลักฐานประกอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
แผนท่ีระยะทางท่ีสั้นและตรงจากกรมทางหลวง หรือ google map 
5.คํานวณเบ้ียเล้ียงไมถูกตอง (4) 
ขอตรวจพบ: 
     เชน (1) เดินทางไปราชการ จังหวัดจันทบุรีและตราด ระหวางวันท่ี 2-12 กรกฎาคม 2561 รายงานการ
เดินทางออกจากบานพัก วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. กลับถึงบานพักวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2561 เวลา 19.30 น. รวมเวลา 3 วัน 6.30 ชั่วโมง คํานวณคาเบี้ยเลี้ยง 3.5 วัน คาเบี้ยเลี้ยง 840 บาท  

(2) เดินทางไปอบรม ระหวางวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดระยอง ออกเดินทางวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. คํานวณคาเบี้ยเลี้ยง 2.5 
วัน คาเบี้ยเลี้ยงคนละ 440 บาท ซ่ึงมีการเลี้ยงอาหาร 2 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท เห็นควรเรียกคืนเงินเปนรายได
แผนดิน คนละ 120 บาท จํานวน  7 คน เปนเงินท้ังสิ้น 840 บาท 

(3) เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันท่ี 29-30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี เดินทาง
ตั้งแต 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. กลับวันท่ี 30 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. เลี้ยงอาหาร
กลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท คํานวณคาเบี้ยเลี้ยง 2.5 วัน คาเบี้ยเลี้ยงคนละ 440 บาท  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรปฏิบัติตามตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 มาตรา 16 ระบุ เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่
ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และสวนท่ีไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไมเกินสิบสอง
ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน และเวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม หากนับไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและ
สวนท่ีไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมงแตเกินหกชั่วโมงข้ึนไป
ใหถือเปนครึ่งวัน 

6.หลักฐานการจาย(ใชใบสําคัญไมถูกตอง)ไมเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด (3) 
ขอตรวจพบ: 

(1) จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคและ
โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติประจําป 2561 กรณียืมเงินทดรองราชการ ผูยืมใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน
การจาย ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด กรณีการจายคาอาหารตองใชใบรับรองแทนใบเสร็จ การใชใบสําคัญ
รับเงินเปนหลักฐานการจายตองจายในนามของสวนราชการ แตกรณียืมเงินออกไปจายตองใชใบรับรองแทนใบเสร็จ  

(2) มีการใหผูจัดอาหารลงนามในใบสําคัญรับเงิน ซ่ึงผูยืมเปนผูจายเงิน รวมถึงการเบิกคาพาหนะของ
บุคคลภายนอกมิไดใชใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก ๑๑๑) แตใชใบสําคัญรับเงินมาปรับรูปแบบใชแทนซ่ึงยัง
ไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2562 ขอ 48 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

กรณีขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ จายเงินไป โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซ่ึงมี
รายการไมครบถวนตามขอ ๔๖ หรือซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียก ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหขาราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจางนั้น ทําใบรับรองการจายเงิน เพ่ือนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอสวน
ราชการ ในกรณีท่ีไดรับใบเสร็จรับเงินแลวแตเกิดสูญหาย ใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินรับรอง เปน
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได ในกรณีท่ีไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได ใหขาราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจางนั้น ทําใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณท่ีสูญหายหรือไมอาจขอ
สําเนา ใบเสร็จรับเงินไดและรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจาย แมพบภายหลังจะไมนํามา 
เบิกจายอีก แลวเสนอผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปสําหรับสวนราชการ ในราชการ
บริหารสวนกลางหรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค แลวแตกรณี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวใหใชใบรับรองนั้นเปนหลักฐานประกอบการขอ เบิกเงินได  

เห็นควรแจงผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบตอไป 
7. หนังสือมอบอํานาจไมถูกตอง ครบถวน (3) 
ขอตรวจพบ:  
 1) กองแบบแผน ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 049/2561 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ซ้ือหนังสือสําหรับ
อางอิงในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เปนเงิน ๑7,300.- บาท หนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2561 ผูรับ
มอบอํานาจไมสามารถลงนามรับใบสั่งซ้ือไดเนื่องจากวันท่ีมอบอํานาจไมสัมพันธกับใบสั่งซ้ือคือมอบอํานาจมา
หลังวันท่ีลงนามรับใบสั่งซ้ือ 

2) กองกฎหมาย รายงานขอจางซอมแซมรถยนต หมายเลขทะเบียน xxx ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2561 เปนเงิน 7,200.- บาท ใบเสนอราคา ท่ี xxx ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ใบสั่งจางเลขท่ี xxx ลง
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 จางซอมแซมรถยนต  เปนเงิน 7,061.47.- บาท หนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2559 มอบให นาย xxx ดําเนินการ ไดแก รับชําระคาซอม,ลงนามในเอกสารสงมอบงานและเอกสาร
การเบิกจายเงิน/ใบแจงหนี้ คาซอมรถยนต,รับและเสนอราคารวมถึงลงนามรับใบสั่งจางฯ,ลงนามเอกสาร/
ติดตอประสานงาน,ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีขอสังเกต : ผูลงนามใบเสนอ
ราคาไมมีอํานาจลงนามและผูรับมอบอํานาจไมสามารถลงนามรับใบสั่งซ้ือไดเนื่องจากวันท่ีมอบอํานาจสัมพันธ
กับใบสั่งซ้ือคือวันท่ีมอบอํานาจอยูในชวงงบประมาณป 2560  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางในการตรวจสอบใหละเอียดในประเด็นหนังสือมอบ
อํานาจใหดําเนินการในแตละข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหหนวยงานปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตาม
ระเบียบ เพ่ือประโยชนแกสวนราชการและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
8.จัดฝกอบรมกลุมเปาหมายมาไมครบเบิกคาใชจายตามกลุมเปาหมายโดยไมไดขออนุมัติผูมีอํานาจ (3) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปอบรม ระหวางวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดระยอง กลุมเปาหมายมาไมครบ
เบิกคาใชจายตามกลุมเปาหมายโดยไมไดขออนุมัติจากผูอํานวยการของหนวยงาน เพ่ืออนุมัติใหสามารถ
เบิกจายไดตามกลุมเปาหมายเนื่องจากไดติดตอประสานไวกอน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรแจงผู เ ก่ียวของทราบและจัดทําบันทึกขออนุมัติการเบิกจายตามกลุมเปาหมายจาก
ผูอํานวยการของหนวยงาน เพ่ืออนุมัติใหสามารถเบิกจายไดตามกลุมเปาหมาย เนื่องจากไดติดตอประสานกับผู
รับจางไวกอนแลวตามกลุมเปาหมาย 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

9.แนบเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน (3) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปอบรม ระหวางวันท่ี 6-7 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม ไมแนบใบอนุมัติเดินทางไป
ราชการและกําหนดการ รวมท้ังโครงการฯ ทําใหไมทราบวาคํานวณเบี้ยเลี้ยงถูกตองหรือไม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใหถูกตองครบถวนกอนเบิกจายทุกครั้ง 
10. ใบเสร็จไมประทับตราจายเงินแลวตามระเบียบกําหนด (3) 
ขอตรวจพบ: 

ฎีกา บางฎีกา เบิกจายคาน้ํามันเชื่อเพลิง โดยใบเสร็จไมประทับตราจายเงินแลวตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังป พ.ศ.2562 ฯ ขอ 42 ใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน
ประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ี
จายกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ เพ่ือปองกันไมใหนําเอกสารมาเบิกซํ้า 
11. ขาดหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน (3) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx เบิกจายคาพาหนะจํานวน xxx บาท ไมมีหลักฐานเบิกจายแนบประกอบการเบิก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสอบทานหลักฐานเอกสารกอนการเบิกจายเงินใหถูกตองครบถวนเพ่ือ
ปองกันการจายเงินเกินความจริงโดยการจายเงินตองมีหลักฐานประกอบการจายเงินประกอบเพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังป พ.ศ. 2562 ขอ 39 การจายเงินตองมีหลักฐานการจาย
ไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
12. เบิกจายคาตอบแทนนอกเวลาราชการไมรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอนุมัติทราบตามระเบียบ (3) 
ขอตรวจพบ:  

ฏีกาท่ี xxx เบิกจายคาตอบแทนนอกเวลาราชการไมรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอนุมัติทราบ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2550 ขอ 9.2 ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจ
อนุมัติในสิบหาวันนับแตวันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
 เห็นควรแจงผูรับผิดชอบทราบและดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด ซ่ึงกรมไดชี้แนะแนวทางการ
เบิกจายในเรื่องดังกลาว ใหถือปฏิบัติเปนแนวทางท่ีถูกตองและเปนแนวทางเดียวกันแลว 
13. เบิกคาใชจายในการจัดประชุม ขาดหลักฐานการอนุมัติใหจัดประชุม (3) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx เบิกคาใชจายในการจัดประชุมราชการ แตขาดหลักฐานการอนุมัติใหจัดประชุมจากหัวหนา
หนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ในการเบิกคาใชจายในการจัดประชุมตองแนบหลักฐานประกอบการเบิกจายคือหนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องด่ืม เอกสาร
รับรองการจัดประชุมกรณีผูเขารวมไมครบตามกลุมเปาหมาย โดยตองไดรับการอนุมัติใหจัดประชุมจากหัวหนา
หนวยงานเพ่ือระบุเหตุผลในการจัดประชุม วันเวลา สถานท่ี คาใชจายประกอบเปนหลักฐานการเบิกจาย 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

14.ขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมถึงวันไปและกลับของการปฏิบัติราชการ (3) 
ขอตรวจพบ:  

เชน มีการปฏิบัติราชการในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 แตในขออนุมัติเดินทางระบุเพียงออกเดินทาง
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ไมไดระบุวันเดินทางกลับหากพิจารณาตามระเบียบจะไมมีสิทธิเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการหากวันอนุมัติไมครอบคลุมวันท่ีเดินทางตั้งแตออกจากท่ีพัก หรือสํานักงาน จนกลับท่ีพัก
หรือสํานักงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบการอนุมัติเดินทางใหครอบคลุมวันเวลาท่ีเดินทางไปราชการ 
เนื่องจากผูเดินทางจะมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางตามวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
15.ใชใบสําคัญรับเงินผิดประเภทไมเปนไปตามระเบียบ (3) 
ขอตรวจพบ: 

ใชใบสําคัญรับเงินกับบุคคลภายนอกท่ีไมไดเดินทางมารับเงินท่ีสวนราชการแตเปนการเบิกเงินเพ่ือเปน
คาตอบแทน หรือเงินรางวัล ซ่ึงเปนการใชใบสําคัญรับเงินผิดประเภทไมเปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 43 
เห็นควรกรณีขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการจายเงินไป โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซ่ึงมีรายการไมครบถวน 
หรือซ่ึงตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหขาราชการหรือลูกจางนั้นทําใบรับรองการ
จายเงิน(บก.111)เพ่ือนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอสวนราชการ และเม่ือมีการจายเงินแลว ให
ขาราชการหรือลูกจางนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพ่ือเปนหลักฐานการจาย 
16. รายงานการเดินทาง (แบบ8708) ระบุรายละเอียดการเดินทางไปราชการไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx ชุดท่ี 2 เดินทางไปปฏิบัติราชการการคัดเลือกผลงานองคกร อสม. วันท่ี 24-25 มิถุนายน 
2561 ณ หองประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี รายงานการเดินทาง (แบบ8708) ไมระบุ
ระยะเวลาในการเดินทาง ทําใหไมสามารถคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงท่ีถูกตองได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใหถูกตองครบถวนกอนนําเบิกจายทุกครั้ง 
17. มีการจายเงินแลวไมประทับตราจายเงินแลว ตามระเบียบ (2) 
ขอตรวจพบ:  

ใบสําคัญคูจายกรณีท่ีมีการจายเงินแลวแตไมประทับตราจายเงินแลวตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 42  
ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อ รับรองการจายและระบุชื่อผู
จายเงินดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีจายกํากับไวในหลักฐาน การจายเงินทุกฉบับ เพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบ 
18. ยังไมมีเอกสารมอบหมายเปนผูถือครองโทรศัพท (2) 
ขอตรวจพบ:  

จากการตรวจสอบโทรศัพทมือถือหมายเลข xxx ยังไมมีเอกสารมอบหมายเปนผูถือครองโทรศัพท ตาม
หนังสือ ท่ี กค.0409.6/ว 108 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือท่ี กค.0409.6/ว108 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 กําหนดใหสวนราชการใช
ดุลพินิจในการเบิกคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีกรณีท่ีมีผูถือครอง ภายในวงเงินงบประมาณท่ีอยูตามความ
จําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการภายในกรอบวงเงินท่ีกําหนด ตามหนังสือท่ีนร 0406/ว158 ลงวันท่ี 30 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

สิงหาคม 2553 ขอ 3.1 ใหหัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจในการจัดหาตามความจําเปนภายในวงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร และตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค 0406.4/ว121 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 หลักเกณฑขอ 1 
การมอบโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหขาราชการเปนผูถือครองนั้น ไมถือเปนสิทธิเฉพาะตัวท่ีจะไดรับเม่ือไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการจัดทําอนุมัติถือครองโทรศัพทเคลื่อนท่ีตอผูมี
อํานาจตอไป 
19. การเบิกคาใชจายในการอบรม (2) 
ขอตรวจพบ:  
     เชน แบบรายงานการเดินทาง (๘๗๐๘) หลายฉบับ กรณีเดินทางเปนหมูคณะไมไดระบุเวลาออกจากท่ีพัก
และกลับถึงท่ีพัก ทําใหไมสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการคํานวณเบี้ยเลี้ยงไดตามขอเท็จจริง 

การเบิกคาพาหนะในการเดินทางไปกิจกรรมเดียวกันตามขอเท็จจริงยังไมเหมาะสม เชนการเบิกคา
พาหนะรับจางจากสนามบินไปท่ีพักเดียวกัน พรอมกัน แตแยกเบิกโดยไมมีเหตุผลชี้แจง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการโดยเฉพาะคาพาหนะตามระเบียบใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง และให
พิจารณาถึงความจําเปน เหมาะสม ประโยชน และประหยัด ซ่ึงหัวหนาหนวยงานสามารถควบคุมการเบิกจาย
คาใชจายเดินทางไปราชการไดตามความเหมาะสม และควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ ตาม มาตรา 6 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงการเดินทางเปนหมู
คณะตองระบุเวลาเริ่มตนสิ้นสุดของหมูคณะเพ่ืองายตอการคํานวณเบี้ยเลี้ยง 

การเบิกคาอาหารในการประชุมเกินอัตราท่ีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด จากการประชุมเสนอขอคิดเห็น
การดําเนินงานโครงการวิจัย วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๑ จังหวัด
สุราษฎรธานี  เบิกคาอาหารกลางวัน ม้ือละ ๑๕๐บาท จํานวน ๒๙ คน ซ่ึงการประชุมราชการในสถานท่ี
ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหเบิกไดม้ือละ ๑๒๐ บาท เห็นควรใหเรียกคืนสงเปนรายไดแผนดิน 
จํานวน ๘๗๐ บาท  

เอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน เชน การเบิกคาใชจายในการอบรม ไมไดแนบโครงการ
ประกอบการตรวจสอบความถูกตองตามรายละเอียดคาใชจายท่ีกําหนดไวในโครงการ กับหลักฐานการจายจริง 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจายใหครบถวนถูกตอง 
20. เดินทางยอนเสนทาง (2) 
ขอตรวจพบ:  

เชน  เดินทางไปเข ารวมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้ ง ท่ี  2/2561 วัน ท่ี  
25-26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมxxx กรุงเทพ ออกเดินทางจากบานพัก อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ พรอม
สัมภาระดวยรถรับจางถึงสํานักงาน จํานวน xxx บาท และขากลับออกจากสํานักงาน ถึงบานพัก อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ เปนการเดินทางยอนเสนทาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง 
21. เดินทางไปราชการนอกเหนือจากท่ีขออนุมัติ (2) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx ขออนุมัติเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมพาวิลเลียม ริมแคว รีสอรท 
จังหวัด กาญจนบุรี ระหวางวันท่ี 27 - 30 พฤษภาคม 2561 แตมีการเดินทางไปแวะขนสงจังหวัดราชบุรี  
ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกรณีเดินทางไปราชการและมีความจําเปนตองติดตอราชการตอเนื่องใหผูเดินทางชี้แจง
รายละเอียดการเดินทางใหครบถวน ไวในใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

22. เบิกคาพาหนะรถยนตสวนตัวไมแนบแผนท่ีของกรมทางหลวง (2) 
ขอตรวจพบ:  

เอกสารเลขท่ี xxx ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับ อสม. ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 4 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกคาพาหนะรถยนตสวนตัว ไมแนบ
แผนท่ีของกรมทางหลวงประกอบการเบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรแจงผูเก่ียวของทราบตามระเบียบและแนวทางการเบิกจายดานการเบิกคาใชจายเดินทางไป
ราชการท่ีกรมแจงเวียนเพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกรณีเบิกคายานพาหนะรถยนตสวนตัวตอง
แนบแผนท่ีของกรมทางหลวงหรือจาก website ประกอบการเบิกจาย 
23. ยังไมสรุปผลการฝกอบรมตามระเบียบกําหนด (2) 
ขอตรวจพบ:  

เชน โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ระหวางวันท่ี 15-17 มกราคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใช
จายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ๒๓ใหมีการ
ประเมินผลการฝกอบรมและรายงานตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน๖๐วันนับแตวันสิ้นสุดการ
ฝกอบรม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ   

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบดําเนินการสรุปผลการฝกอบรมตามระเบียบกําหนด เพ่ือทราบผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค เปนขอมูลในการบริหารจัดการโครงการในปงบประมาณถัดไป 
24. ใบเสร็จรับเงินมีการแกไขตัวเลขแตไมมีการลงลายมือช่ือกํากับ (2) 
ขอตรวจพบ:  

ใบเสร็จรับเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มของการจัดประชุมราชการ มีการแกไขตัวเลขจํานวนเงินและ
ราคาหนวยละ โดยไมมีลายมือชื่อผูแกไขลงนามกํากับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 50 หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐาน
การจายใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง เห็นควรกําชับ
เจาหนาท่ีใหเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการเบิกจาย เนื่องจาก
ใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการจายประเภทหนึ่ง 
25. เบิกคาท่ีพักเกินอัตราท่ีระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx เบิกคาท่ีพักเกินอัตราท่ีกําหนด เนื่องจากเปนการอบรมประเภท ข อัตราคาท่ีพักเดี่ยวไม
เกิน 1,450 บาท แตเบิก 1,800 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรเรียกคืนเงินเปนรายไดแผนดิน จํานวนเงิน 350 บาท 
26. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมปรากฏผูรับรองการปฏิบัติงาน (1) 
ขอตรวจพบ:  

ตามหนังสือขออนุมัติท่ี สธ xxx ลงวันท่ี 11 กันยายน 2561 ไดขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของวันท่ี 12 – 13 กันยายน 2561 เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลประกอบการประชุมพัฒนา
และสรางเสริมวัฒนธรรมองคกร จํานวน 3 ราย แตไมพบผูรับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
 

  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 

ขอ 9.1 กรณีมีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกันหลายคน ใหผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเปนผูรับรองการ
ปฏิบัติงาน หากเปนการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ใหผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูรับรองเห็นควรใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานตามระเบียบกําหนด 
27. การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางของผูรับจางเหมาบริการไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx จางเหมาบริการดานการเงินและบัญชี และดานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร เดินทางไปประชุม
วิชาการและมหากรรมการแสดงผลงาน 100 ป การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข ระหวางวันท่ี 18-
21 กรกฎาคม 2561 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงในเง่ือนไข
การจางไมไดระบุไวในเง่ือนไขการจางเก่ียวกับการฝกอบรมในสัญญาจางการจางเหมาบุคคลภายนอกเปนการ
จางเหมาชิ้นงาน ซ่ึงไมไดถือเปนเจาหนาท่ีหรือบุคลากรของรัฐ ดังนั้นจึงไมสามารถจายคาใชจายเดินทางไป
ราชการได เวนแตระบุในเง่ือนไขสัญญา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.6/ว.86 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2548 แตเง่ือนไขท่ีกําหนดก็ตองสอดรับกับภาระงานท่ีจางดวย ดังนั้นกรณีขอตรวจพบจึงไม
สามารถเบิกจายไดเนื่องจากการประชุมดังกลาวไมเก่ียวกับเนื้องานท่ีจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.6/ว.86 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2548  
ซ่ึงเง่ือนไขท่ีกําหนดก็ตองสอดรับกับภาระงานท่ีจางดวย 
28. จัดประชุมกลุมเปาหมายไมครบ (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx จัดประชุมรับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานตามโครงการสงเสริมพัฒนาควบคุมกํากับ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 ปงบประมาณ 2561 ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน ผูเขาประชุมไมครบตามกลุมเปาหมาย และไมแนบใบรับรองการจัดประชุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 102 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 ขอ 2 
หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ 
โดยใหเจาหนาท่ีท่ีจัดการประชุมเปนผูรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุม เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร 

เห็นควรแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ และจัดทําคูมือประกอบการ
เบิกจายการจัดประชุม เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
29. รายงานการเดินทาง(แบบ8708) ไมระบุวันท่ีเดินทางกลับจากราชการ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ฎีกา xxx การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบ 8708 สวนท่ีหนึ่ง บางรายการไมระบุ
วันท่ีเดินทางกลับจากราชการทําใหไมสามารถคํานวณเบี้ยเลี้ยงไดชัดเจน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสอบทานเอกสารกอนการเบิกจายเพ่ือใหการจายเงินเปนไปดวยความ
ถูกตอง ตามระยะเวลาของการเดินทางไปราชการ 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๔ 
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30. เบิกคาพาหนะโดยไมระบุเหตุผลความจําเปนและเบิกเกินความจําเปน (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx การอบรมพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด วันท่ี 20 ธันวาคม 2560ณ โรงแรมโลตัสปาง
สวนแกว เจาหนาท่ีจากหนวยงานภายนอกเบิกคาพาหนะรับจางโดยไมระบุเหตุผลความจําเปน เจาหนาท่ี 
บางทานเบิกคาพาหนะเกินความจําเปนโดยเบิกจากบานพัก ใน ต.ชางคลาน อ.เมือง ดวยการเหมารถโดยสาร
จํานวนเท่ียวละ xxx บาท มาสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1ซ่ึงการอบรมจัดท่ี โรงแรมปางสวนแกว 
และเบิกราคาสูงเกินความเปนจริง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

เห็นควรปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับท่ี9) พ.ศ.2560 มาตรา 
22 ระบุการเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด ใน
กรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการใหใชพาหนะอ่ืนได 
แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้นกําชับ
เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจายใหครบถวนถูกตอง 
31. เบิกจายเงินคาอบรมใหกับผูไมใชกลุมเปาหมายท่ีกําหนดในโครงการ (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx โครงการอบรมเสริมสรางสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือขายในการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การบริการในสถานบริการสุขภาพอยางยั่งยืน วันท่ี ๑๔-
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  โดยมีกลุมเปาหมาย ๒๔๐ คน ซ่ึงมาไมครบ และนําผูเขารวมอบรมท่ีไมใชกลุมเปาหมาย 
จํานวน 48 คน ซ่ึงเปนพนักงานขับรถยนตและเจาหนาท่ีจากเอกชนมาเบิก ซ่ึงไมถูกตอง     
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555 ขอ 10 บุคคลท่ีจะเบิกคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบนี้ ไดแก  
(1) ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม  
(2) เจาหนาท่ี 
(3) วิทยากร 
(4) ผูเขารับการฝกอบรม 
(5) ผูสังเกตการณ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบขออนุมัติเบิกจายเพ่ิมเติม กรณีผูเขารับการอบรมตามกลุมเปาหมายไมครบ แต
ไดติดตอประสานกับทางโรงแรมไวกอนแลว จึงขอเบิกคาใชจายตามกลุมเปาหมายตอหัวหนาสวนราชการ หรือ
ผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหถูกตอง 
32. ไมไดรับรองสําเนาถูกตองในใบเสร็จท่ีใชเบิกจาย (1) 
ขอตรวจพบ:  

มีการใชสําเนาใบเสร็จรับเงินมาเบิกแตไมไดรับรองสําเนาถูกตองวาสาเหตุท่ีนําสําเนามาเบิกเนื่องจาก
เหตุผล ความจําเปนใด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

เห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจายใหครบถวนถูกตองตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลังป พ.ศ.2562 ขอ 48 วรรค 2 ในกรณีท่ีไดรับใบเสร็จรับเงินแลวแตเกิดสูญหาย ใหใชสําเนา
ใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินรับรอง เปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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33. ไมลงรายละเอียดการอภิปรายในใบสําคัญรับเงินของวิทยากร (1) 
ขอตรวจพบ:  

จัดอบรมเชิงวิชาการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประจําป 2561 วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ไมระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาเปนการอภิปรายก่ีชั่วโมงและชั่วโมง
ละเทาไร เพ่ือทราบวาการจายคาสมนาคุณวิทยากรถูกตองตามระเบียบกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติใหถูกตอง กรณีเบิกจายคาวิทยากรใหระบุรายละเอียดใน
ใบเบิกใหชัดเจนวาเปนการอภิปรายก่ีชั่วโมงและชั่วโมงละเทาไร เพ่ือทราบวาการจายคาสมนาคุณวิทยากร
ถูกตองตามระเบียบกําหนด และเปนไปตามกําหนดการท่ีกําหนดในโครงการ 
34. ไมไดขออนุมัติเบิกจายคาน้ํามันชดเชยรถสวนตัวของวิทยากรจากเจาของงบประมาณกอนเบิกจาย (1) 
ขอตรวจพบ:  

กรณีจัดอบรมเชิงวิชาการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประจําป 2561 วันท่ี 7 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เบิกจายคาน้ํามันชดเชยรถสวนตัวของวิทยากร โดยไมไดขอ
อนุมัติการเบิกจายจากเจาของบประมาณกอน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติใหถูกตอง กรณีเบิกจายคาน้ํามันชดเชยรถยนตสวนตัว
ตองขออนุมัติจากผูมีอํานาจเจาของงบประมาณกอนเพ่ือบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
35.โครงการระบุใหผูเขาอบรมเบิกคาใชจายจากตนสังกัดแตตอนจัดอบรมจริงผูจัดเปนผูจายท้ังหมด  
ซ่ึงไมสอดคลองกันกับโครงการท่ีกําหนดไว (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกาท่ี xxx การอบรมพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว ในโครงการระบุใหผูเขาอบรมเบิกคาใชจายจากตนสังกัด แตในหนังสือเชิญผูเขาอบรมแจงวาผู
จัดเปนผูออกคาใชจายใหท้ังหมด ซ่ึงไมสอดคลองกับโครงการท่ีขออนุมัติ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกใหถูกตองครบถวนสอดคลองกับโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติ 
36. ระยะเวลาเดินทางไมเหมาะสม (1) 
ขอตรวจพบ:  
 1) ฎีกา xxx เดินทางไปสัมมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนาสาธารณสุขเขตสุขภาพ ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 29-31 สิงหาคม 2561 เดินทางจาก
สํานักงานวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 เวลา 05.00 น. เดินทางกลับวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เวลา 23.00 น. 
ใบเสร็จน้ํามันรถวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เวลา 07.20 น. ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงจากตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ควรใช
เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง แตใชเวลาเดินทางไมเหมาะสม 

2) ฎีกา xxx เดินทางไปประชุมนําเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาระบบแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว
เขตสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 ออกเดินทางวันท่ี 23 
สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. เดินทางกลับวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 21.00 น. รวมเวลา 1 วัน 13 
ชั่วโมง บิลน้ํามันระบุวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 12.07 น. ณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  ซ่ึงควรใช
เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 39 นาที ระยะทาง 239 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางไมเหมาะสม 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

3) ฎีกา xxx เดินทางไปเขารวมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560 เวลา 7.00น กลับวันท่ี 22 ธันวาคม 2561 เวลา 19.15น. รวมเวลา 12.15 นาที แตใบบันทึกการ
ใชรถออกเดินทางเวลา 8.00 น. ซ่ึงหลักฐานไมตรงกันทําใหไมทราบวาเริ่มเดินทางตั้งแตเวลาเทาไร เนื่องจาก
สงผลกระทบการคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานกําหนดระยะเวลาการเดินทางใหเหมาะสมและเปนไปตามความจริงเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ และงายตอการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง 
37. การขออนุมัติปรับกิจกรรมไมสอดคลองกับวัตถุประสงค (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไดรับอนุมัติโครงการ ซ่ึงกําหนดกิจกรรมอบรม ตอมามีการขอปรับกิจกรรมจากผูอํานวยการ
หนวยงาน โดยขอปรับรายการคาใชจายในการอบรมเปนสถานท่ีเอกชน และลดกลุมเปาหมาย ท้ังนี้การปรับ
กิจกรรมดังกลาวเปนการปรับรายละเอียดท่ีมีนัยสําคัญ โดยกลุมเปาหมายลดลงจากเดิมคอนขางมากซ่ึงอาจ
สงผลกระทบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว อาจทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด และตามคําสั่งมอบ
อํานาจท่ี ๓/๒๕๖๒ ขอ ๒.๑๘ การปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมอบรมสัมมนาท่ีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพไดพิจารณาอนุมัติโครงการ หรือหลักสูตรตามแผนการประชุมอบรมสัมมนาแลว ใหผูรับมอบ
อํานาจพิจารณาปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสมและจําเปนท้ังนี้ตองไมกระทบกับงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 
การขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกลาวถึงแมจะไมกระทบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ แตหนวยงานควรตอง
พิจารณาการบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ ซ่ึงการลดกลุมเปาหมายและ
เปลี่ยนแปลงรายการคาใชจายในสัดสวนมิไดสัมพันธกัน อาจสงผลใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี
กําหนด สูญเสียท้ังเวลาและงบประมาณไมสอดคลองกับการทํางานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ท้ังนี้  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกลาว พรอมขอให
สงผลประเมินการฝกอบรมซ่ึงตองรายงานตอหัวหนาสวนราชการผูจัดการฝกอบรมภายใน 60 วัน นับแตสิ้นสุด
การฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 ขอ 27 
38. การดําเนินงานดานจัดสรรอัตรากําลังยังไมครอบคลุม (1) 
ขอตรวจพบ:  

1) จากการสอบทานการปฏิบัติงาน หนวยงานดําเนินการจางเหมาบริการตําแหนงเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย (ยาม) เปนครั้ง  ๆ (รายเดือน) เนื่องจากไมไดรับการจัดสรร กรอบอัตรากําลัง เห็นควรใหกลุม
บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาเหตุผลความจําเปน ของกรอบอัตรากําลังจางเหมาบริการ ตําแหนง เจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัยของศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค เพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงาน
มีความจําเปนท่ีจะตองจาง  มาดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ และลดความเสี่ยงจากการจางเหมานอก
กรอบ 

2) จากการรวบรวมขอมูล พบวามีหลายหนวยงานไดมอบหมายใหเจาพนักงานธุรการหรือเจาหนาท่ี
ดานอ่ืน มาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ เนื่องจากหนวยงานไมมีเจาหนาท่ีพัสดุโดยตรง ซ่ึงอาจมี
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติตองมีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนพระราชบัญญัติ และระเบียบใหม เห็นควรใหกลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพิจารณาความเปนไปได ในดานกรอบอัตรากําลังเพ่ือรองรับการดําเนินงาน ดานการจัดซ้ือจัด
จางของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 ท่ีมีท้ังวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธี E-bidding เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ไดอยางถูกตอง และลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาเหตุผลความจําเปน ของกรอบอัตรากําลัง ตําแหนง
ตางๆ เพ่ือสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได 
39. ไมพบหนังสือมอบหมายใหผูแทนรายใดเขารวมประชุมแทน (1) 
ขอตรวจพบ:  

มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยแตงตั้งผูอํานวยการกองxxxหรือผูแทน และไดมีการจัดประชุม 
จากการสอบทานไมพบหนังสือมอบหมายใหผูแทนรายใดเขารวมประชุมแทน แตมีการจายเงินคาตอบแทน
จํานวน 1,000.-บาท ใหเจาหนาท่ีตามลายมือชื่อในหลักฐานการจายคาตอบแทน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตอบขอหารือแกอธิบดีกรมการแพทย ตามหนังสือท่ี สร 0601/3446 ลงวันท่ี 4 กันยายน 
2522 เรื่องปญหาการแตงตั้งกรรมการโดยสรุปดังนี้ 
(1) การแตงตั้งกรรมการแบบท่ีหนึ่งคือการแตงตั้งท่ีระบุชื่อของบุคคลเพียงอยางเดียวไมระบุตําแหนง เจตนา
เปนการแตงต้ังเฉพาะตัวบุคคลเปนการเฉพาะตัว กรณีนี้แมกรรมการท่ีจะไดรับแตงตั้งนั้นจะเปลี่ยนตําแหนง
หนาท่ีภายหลัง ก็ยังมีฐานะเปนกรรมการ ในขณะเดียวกันจะมอบหมายคนอ่ืนประชุมแทนตนเองไมได 
(2) การแตงตั้งกรรมการแบบท่ีสอง คือการแตงตั้งท่ีระบุตําแหนงของบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งเพียงอยางเดียวนั้น 
ไมระบุชื่อ กรณีนี้ใครมาดํารงตําแหนงแทนตามท่ีระบุก็ถือวาเปนกรรมการตามกฎหมายหรือตามคําสั่งแลว และ
ไมสามารถมอบหมายใหบุคคลอ่ืนประชุมแทนไดเวนแตเปนการมอบหมาย ตามบทบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการ
รักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
(3) การแตงตั้งกรรมการแบบท่ีสาม คือการระบุชื่อของบุคคลและตําแหนงของผูนั้นดวยหรือในทางกลับกันโดย
ระบุตําแหนงและตอทายดวยชื่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาเปนการแตงตั้งท่ีมีลักษณะเจาะจงบุคคลอันเปน
การเฉพาะตัวเชนเดียวกับแบบท่ีหนึ่ง เพราะผูท่ีจะเปนกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งนั้นจะตองเปนผูท่ีมีท้ังชื่อและ
ตําแหนงตามท่ีระบุไว หากตําแหนงของบุคคลดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปก็ยอมมีผลทําใหบุคคลนั้นพนจากเปน
กรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง ดังนั้นการท่ีบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งในลักษณะดังกลาวนั้นจะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมใน
ฐานะกรรมการแทนตน จึงไมอาจกระทําได    
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของปฏิบัติตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีวินิจฉัยไว เนื่องจาก
รูปแบบของการแตงตั้งคณะกรรมการจะมีผลในทางกฎหมายแตกตางกัน โดยเฉพาะการเขาประชุมหากมิใชใน
ฐานะกรรมการและอาจมีผลตอเนื่องไปถึงการจายเบี้ยประชุมรวมท้ังการนับองคประชุมดวย  ท้ังนี้หากเปนการ
สงผูแทนเขารวมประชุมตามคําสั่งท่ีระบุเฉพาะตําแหนงขอใหมีเอกสารการมอบหมายใหเขารวมประชุมแทน
ประกอบทุกครั้ง เพ่ือใหม่ันใจไดวาบุคคลท่ีเขารวมประชุมแทนไดรับการมอบหมายอยางถูกตอง และสําหรับ
คณะกรรมการท่ีระบุชื่อและตําแหนงหรือสังกัด มิอาจสงผูแทนเขารวมประชุมได 
40. ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บหนังสือราชการยังไมเพียงพอ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการประสานขอเอกสารการเบิกจาย บางหนวยงานยังไมสามารถจัดหาเอกสารสําหรับการ
ตรวจสอบไดทันที โดยตองรอประสานจากเจาของเรื่องและบางเรื่องมีเอกสารไมครบถวน รวมท้ังไมสามารถหา
พบไดในบางเรื่อง ซ่ึงจากการสังเกตและสัมภาษณผูเก่ียวของ พบวากระบวนการจัดเก็บเอกสารของหนวยงาน
มิไดอยูท่ีกลุมบริหารท่ัวไป แตจะใหเจาของเรื่องเปนผูดําเนินการท้ังหมด โดยเริ่มตั้งแตการพิมพ เสนอ จัดเก็บ 
ซ่ึงกลุมบริหารจะทําหนาท่ีออกเลขท่ีเฉพาะหนังสือท่ีแจงไปยังหนวยงานภายนอก โดยจะมีการจัดเก็บสําเนาคู
ฉบับ (ชุดท่ีไมมีลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน) และจัดสงเอกสารเรื่องเดิมท้ังหมดคืนแกเจาของเรื่อง ท้ังนี้ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 “งานสารบรรณ” หมายความวางานท่ี

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” 
โดยการเก็บรักษา ขอ 52 การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว 
และการเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
ขอ 21 (2) ใหหนวยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของให
ครบถวนสมบูรณพรอมท่ีจะตรวจสอบได ซ่ึงประเด็นนี้เคยทักทวงแลว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานควบคุมกํากับและกําหนดแนวทางวิธีการเก็บหนังสือราชการใหเหมาะสม
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพ่ือปองกันมิใหหนังสือสูญหายและเปนประโยชนในการตรวจสอบ
ของหนวยงานเองและหนวยงานตรวจสอบจากภายในและภายนอก 
41. หนวยงานมีการจัดซ้ือกระเปาเอกสารไมมีการกําหนดไวในแผนงานโครงการ (1) 
ขอตรวจพบ:  

หนวยงานมีการจัดซ้ือกระเปาเอกสารจํานวน ๔๐ ใบ ๆ ละ ๑๐๐ บาท ซ่ึงมิไดมีการกําหนดไวใน
แผนงานโครงการกรณีการจัดซ้ือกระเปา กรมฯ มีนโยบายใหแจงรายละเอียดในการจัดซ้ือกระเปาไวในโครงการ 
เพ่ือใหกรมพิจารณาความเหมาะสมกอน ดังนั้นหนวยงานตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมกําหนด เห็นควรกําชับ
เจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวการเบิกจายคาใชจายตางๆ เชนคาใชจายเดินทางไปราชการ คาใชจาย
ในการฝกอบรม คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายในการจัดงาน เพ่ือการเบิกจายเปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ มติครม. และควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และประหยัด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานกําหนดระบบควบคุมภายในเปนแนวทางปฏิบัติภายในโดยการกําหนดหลักเกณฑ
ตางๆ ใหทุกคนถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน และใหมีการติดตามประเมินผลการนําแนวทางไปปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผลดวย 
42. ไมมีหนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการแนบประกอบการเบิกจาย (1) 
ขอตรวจพบ:  

หนวยงานมีการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนานวัตกรรม
ภาคเหนือในการจัดทํายุทธศาสตรการทํางาน ป ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๘-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีเจาหนาท่ีสองคนเดินทางดวยรถราชการ ซ่ึงรายงานการเดินทางระบุกลับถึงท่ีพักในวันท่ี 
21 กันยายน 2561 แตพบใบเสร็จน้ํามันเชื้อเพลิงระบุวันท่ีในใบเสร็จคือวันท่ี 22 กันยายน 2562 โดยไมได
แนบหนังสืออนุมัติเดินทางในการประกอบการเบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเดินทางของเจาหนาท่ีดังกลาวและนํามาแนบประกอบการ
เบิกจาย พรอมกําชับผูตรวจสอบใหระมัดระวังเก่ียวกับหลักฐานการจายใหสัมพันธกับระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยใหชี้แจงกรณีท่ีใบเสร็จน้ํามันระบุวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ หากพบวามีการเดินทางในวันท่ี ๒๒ กันยายน 
2562 จริงใหทําหนังสือขออนุมัติเดินทางเพ่ิมเติมและชี้แจงเหตุผลตามความเปนจริงประกอบการขออนุมัติ
เดินทาง 
43. หนังสือขออนุมัติเดินทางของเจาหนาท่ีจากหนวยงานภายนอกยังไมครอบคลุมระยะเวลาในการ
เดินทาง (1) 
ขอตรวจพบ:  

หนังสือขออนุมัติเดินทางของเจาหนาท่ีจากหนวยงานภายนอกยังไมครอบคลุมระยะเวลาในการ
เดินทาง โดยผูเก่ียวของแจงวาไดประสานขอมาเพ่ิมเติมในภายหลังแลว  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เพ่ือเปนการควบคุมภายในหนวยงานควรมีการประสานหรือแจงรายละเอียดแกผูเดินทาง ในการ

จัดเตรียมเอกสารท่ีจะตองนํามาใชประกอบการเบิกใหครบถวน 
44. เบิกจายคาวิทยากรเกินอัตราท่ีกําหนดโดยไมไดขออนุมัติใชดุลพินิจ (1) 
ขอตรวจพบ:  

วิทยากรจํานวนสองทานเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงคาวิทยากรภาครัฐสําหรับการฝกอบรม
ประเภท ข กําหนดอัตราชั่วโมงละไมเกิน ๖๐๐ บาท แตมีการจายคาวิทยากรชั่วโมงละ ๑,๒๐๐.- บาท ซ่ึง
มากกวาท่ีระเบียบกําหนด โดยไมไดขออนุมัติใชดุลพินิจจากผูมีอํานาจ ตามระเบียบการฝกอบรมฯ ขอ ๑๔ (๒) 
(ก)วิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรัฐไมวาจะสังกัดสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมหรือไมก็ตาม ใหไดรับคาสมนาคุณ
สําหรับการฝกอบรมประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ ๘๐๐.- บาท สวนการฝกอบรมประเภท ข และอบรม
บุคคลภายนอกไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐.- บาท (ค) กรณีท่ีจําเปนตองใชวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเปนพิเศษเพ่ือประโยชนในการฝกอบรม จะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณสูงกวาอัตราท่ีกําหนดก็
ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด โดยหากจําเปนตองใชวิทยากรท่ีเกิน
อัตรากําหนด ใหผูเก่ียวของทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาวิทยากรในอัตราท่ีสูงกวาระเบียบกําหนด โดยแนบ
ประวัติและผลงานประกอบการอนุมัติใหถูกตองตอไป 
45. รายงานการเดินทางแบบ0708 สวนท่ี 2 ไมลงลายมือช่ือผูรับเงิน (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx เดินทางไปราชการเพ่ือติดตามโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
(อสม.) ในการดูแลผูพิการในชุมชนในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ จังหวัดภูเก็ต ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ
ระดับกระทรวง รายงานการเดินทางแบบ0708 สวนท่ี 2 ไมลงลายมือชื่อผูรับเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนเบิกจาย ใหถูกตอง ครบถวน 
46. ไมมีผูอนุมัติเบิกจายในรายงานการเดินทางแบบ 8708 (1) 
ขอตรวจพบ:  

เขาอบรมหลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน รุนท่ี 28 ป 2561 ระหวางวันท่ี 10-29 มิถุนายน 
2561 ณ วิทยาลัยสาธารณสุข รายงานการเดินทาง แบบ 8708 ไมมีผูอนุมัติเบิกจาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนเบิกจาย ใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2562 ขอ 38 กําหนดใหผูมีอํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการ
จายเงินพรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่อ
อนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได 
47. เดินทางไปฝกอบรมแตเบิกจายคาท่ีพักแบบเหมาจาย (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx ลงพ้ืนท่ีรวมสังเกตการณและเปนเกียรติในการฝกอบรมการสรางสื่อสรางสรรค เพ่ือการ
ประชาสัมพันธแบบเรียนรูอยางยั่งยืน ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
นิภาการเดน จังหวัดสุราษฎรธานี เบิกคาท่ีพักแบบเหมาจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2455) ขอ 16 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีการจัดท่ีพักและออกคาเชาท่ีพัก ใหสวนราชการท่ี
จัดการฝกอบรมเบิกจายคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงโดยตองแนบใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจาย  

 
 

  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรเรียกเงินคืนเพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน 

48. การระบุรายละเอียดในกําหนดการไมชัดเจน (1) 
ขอตรวจพบ:  

การระบุรายละเอียดในกําหนดการไมชัดเจน หนวยงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน วันท่ี 3-4 มกราคม 2562 ระบุรายละเอียดในกําหนดการ        
ไมชัดเจน เชน มิไดระบุวาเปนการบรรยายหรือกิจกรรมกลุม และไมระบุการเลี้ยงอาหารในแตละม้ือให
ครบถวนตามท่ีไดมีการเบิกจาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรแจงผูเก่ียวของปฏิบัติใหถูกตอง โดยระบุกิจกรรม และการเลี้ยงอาหารแตละม้ือใหชัดเจน เพ่ือ
ใชในการประกอบการยืมเงินและการเบิกจายใหถูกตองตรงกับกําหนดการ พรอมท้ังเปนการควบคุมมิให
ผูเขารวมประชุมไปเบิกคาเบี้ยเลี้ยงซํ้าซอน กรณีเบิกคาใชจายจากตนสังกัด ตามหนังสือสํานักบริหาร ท่ี สธ 
0701.6.4/933 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 (ขอ 3) 
49. เบิกจายคาพาหนะรับจางในอัตราเทากันหมดท้ังคณะ (1) 
ขอตรวจพบ:  

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.
2559 และอนุบัญญัติท่ีออกตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. หองประชุม 6 ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกคาพาหนะ
รับจางใหผูเขารวมประชุมจํานวน 6 คน คนละ 600.- บาท และการประชุมคณะอํานวยการพิจารณาการ
เสนอรางกฎหมายวาดวยเซลลบําบัด ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ หองประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกคาพาหนะใหผูเขารวมประชุมจํานวน 8 คน ๆ ละ 
600.- บาท โดยการสอบทานใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) ตามสถานท่ีท่ีระบุไวพบวา
ระยะทางไมสัมพันธกับจํานวนเงินท่ีขอเบิก  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 มาตรา 22 การ
เดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีท่ีไมมี
ยานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทาง
ไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น เห็นควรกําชับ
ผูเก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปพระราชกฤษฎีกา โดยใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาท่ีจายจริง ท้ังนี้ใบรับรองแทน
ใบเสร็จเปนเอกสารการจายเงินท่ีผูจายเงินไดรับรองตนเองวาไดมีการจายเงินไปจริง และไมอาจเรียกใบเสร็จ
จากผูรับเงินได เพ่ือปองกันมิใหมีการเรียกเงินคืนจากหนวยงานตรวจสอบท้ังจากภายในและภายนอก 
50. ไมพบรายงานผลการเขารับการฝกอบรม (1) 
ขอตรวจพบ:  

หนวยงานจัดสงเจาหนาท่ีจํานวน 20 คน เขารวมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
(MOPH R2R Forum) ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 11-14 กันยายน 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม รวมเปน
เงินท้ังสิ้น 192,088.-บาท โดยไมพบรายงานผลการเขารับการฝกอบรม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 28 สําหรับผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณท่ีเขารับการฝกอบรม

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนจัดการฝกอบรม ตองจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรมเสนอหัวหนาสวน
ราชการตนสังกัดภายใน 60 วันนับแตวันเดินทาง ในคราวตอไปหากมีการเขารับการฝกอบรมเห็นควรใหแจง
เจาหนาท่ีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกลาว ท้ังนี้หัวหนาหนวยงานควรพิจารณาผูเขารับการ
อบรมใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการฝกอบรมฯ ขอ 24 ในการสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม ใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือเปนประโยชนตอสวน
ราชการนั้น ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการใช
จายเงินงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
51. คาผานทางดวนพิเศษเบิกรวมกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (1) 
ขอตรวจพบ:  

คาผานทางดวนพิเศษเบิกรวมกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ซ่ึงคาผานทางดวนพิเศษเปน
คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานฯ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ควรปฏิบัติตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 และ
หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุดท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 และแจง
ผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบกําหนด กรณีเบิกคาผานทางดวนพิเศษตองแยกเบิกเปนคาใชจายใน
การบริหารงาน 
52. ระยะทางในการเดินทางกับการเบิกคาใชจายเดินทางไมสัมพันธกันโดยไมมีเหตุผลช้ีแจง (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx หนวยงานมีการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เดินทางวันท่ี 10 กันยายน 2561 ออก
เดินทางจากสํานักงานเวลา 07.00 น. และกลับถึงสํานักงานเวลา 20.00น โดยระยะทางจากสาํนักงานไปxxx 
156 กม. ใชเวลาเดินทาง 2.30 ชม. ซ่ึงแบบ 8704 ลงเวลาไมสอดคลองกับ Google Map 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานกําหนดระยะเวลาการเดินทางใหเหมาะสมและเปนไปตามความจริงเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ และงายตอการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง 
53. การขออนุญาตไปราชการไมครอบคลุมระยะเวลาท่ีเดินทางไปราชการ (1) 
ขอตรวจพบ:  

ฎีกา xxx เดินทางไปราชการเขารวมประชุมวิชาการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย(MOPH R2R Forum) 
ระหวางวันท่ี 12-14 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม เดินทางตั้งแต 11-15 กันยายน 2561 แตอนุมัติ
การเดินทาง 12-14 กันยายน 2561 ซ่ึงไมครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางทําใหไมสามารถเบิกคาใชจาย
เดินทางไปราชการได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกําหนดใหเบิกคาใชจายเดินทางไดตั้งวันไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตาม พระราช
กฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ มาตรา 8 เห็นควรแจงผูรับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบตอไป 
54. ผูเขารวมประชุมมิใชผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําส่ัง (1) 
ขอตรวจพบ:  

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาการเสนอรางกฎหมายวาดวยเซลลบําบัด ครั้งท่ี 
1/2561 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30-12.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1091/2560 สั่ง ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 มีการระบุ
ชื่อตําแหนง ระบุชื่อบุคคลพรอมตําแหนงหรือสังกัดเปนกรรมการ แตจากการสอบทานพบวามีผูเขารวมประชุม

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

แทนคณะกรรมการท่ีระบุชื่อพรอมตําแหนงหรือสังกัด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือแก
อธิบดีกรมการแพทย ตามหนังสือท่ี สร 0601/3446 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2522 เรื่องปญหาการแตงตั้ง
กรรมการโดยสรุปดังนี้ 
(1) การแตงตั้งกรรมการแบบท่ีหนึ่งคือการแตงตั้งท่ีระบุชื่อของบุคคลเพียงอยางเดียวไมระบุตําแหนง เจตนา
เปนการแตงต้ังเฉพาะตัวบุคคลเปนการเฉพาะตัว กรณีนี้แมกรรมการท่ีจะไดรับแตงตั้งนั้นจะเปลี่ยนตําแหนง
หนาท่ีภายหลัง ก็ยังมีฐานะเปนกรรมการ ในขณะเดียวกันจะมอบหมายคนอ่ืนประชุมแทนตนเองไมได 
(2) การแตงตั้งกรรมการแบบท่ีสอง คือการแตงตั้งท่ีระบุตําแหนงของบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งเพียงอยางเดียวนั้น 
ไมระบุชื่อ กรณีนี้ใครมาดํารงตําแหนงแทนตามท่ีระบุก็ถือวาเปนกรรมการตามกฎหมายหรือตามคําสั่งแลว และ
ไมสามารถมอบหมายใหบุคคลอ่ืนประชุมแทนไดเวนแตเปนการมอบหมาย ตามบทบัญญัติในสวนท่ีวาดวยการ
รักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
(3) การแตงตั้งกรรมการแบบท่ีสาม คือการระบุชื่อของบุคคลและตําแหนงของผูนั้นดวยหรือในทางกลับกันโดย
ระบุตําแหนงและตอทายดวยชื่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาเปนการแตงตั้งท่ีมีลักษณะเจาะจงบุคคลอันเปน
การเฉพาะตัวเชนเดียวกับแบบท่ีหนึ่ง เพราะผูท่ีจะเปนกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งนั้นจะตองเปนผูท่ีมีท้ังชื่อและ
ตําแหนงตามท่ีระบุไว หากตําแหนงของบุคคลดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปก็ยอมมีผลทําใหบุคคลนั้นพนจากเปน
กรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง ดังนั้นการท่ีบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งในลักษณะดังกลาวนั้นจะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมใน
ฐานะกรรมการแทนตน จึงไมอาจกระทําได    
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหตรวจสอบการประชุม ของคณะกรรมการการอํานวยการพิจารณาการเสนอรางกฎหมายวา
ดวยเซลลบําบัดตามคําสั่งท่ี  1091/2560 วามีการเบิกจายคาตอบแทนกรรมการใหแกผูเขารวมประชุมแทน
คณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยระบุชื่อบุคคลหรือไม และหากพบวามีการเบิกจายใหเรียกเงินคืนเปนรายไดแผนดิน 
และสําหรับผูเขารวมประชุมแทนคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยระบุตําแหนง เห็นควรใหแนบเอกสารการ
มอบหมายเขารวมประชุมแทนจากคณะกรรมการประกอบการเบิกจายทุกครั้ง 
55. รายงานการเบิกคาใชจายในการเดินทางไมสอดคลองกับหลักฐานตาง ๆ (1) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานการเดินทางของเจาหนาท่ีไมสัมพันธกับหลักฐาน เชน ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง แบบ
บันทึกการใชรถ โดยรายงานการเดินทางระบุเวลาถึงสํานักงาน 20.15 น. แตใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
ของบริษัทXXX ระบุเวลา 15.38 น. รวมถึงรายงานการเดินทางหลายฉบับระบุเวลาออกและกลับถึงท่ีพักไม
สัมพันธกับการบันทึกเวลาการใชรถ (แบบ 4) ซ่ึงขัดแยงกับเวลาท่ีแจงไวในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ดังนั้นจึงควรกําชับเจาหนาท่ีใหรายงานการเดินทางตามความเปนจริง เนื่องจากมีผลตอการคํานวณ
เบี้ยเลี้ยง อาจทําใหถูกเรียกเงินคืนในภายหลังและทําใหเสียภาพลักษณของหนวยงาน 
56. การประชุมเชิงปฏิบัติการแตมิไดมีการบรรยายคาใชจายในการใหความรู (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการคอนขางมาก แตในกําหนดการมิไดมีการบรรยายใหความรู   
ซ่ึงจากการสอบทานเอกสารโครงการพบวามีการกําหนดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการไวในโครงการใหญ 
โดยวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไวมิไดเปนการเพ่ิมพูนความรูแกผูเขารวมประชุม ท้ังนี้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเปนหนึ่งในนิยามของการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกผูเขารับการอบรม  
ซ่ึงชวงแรกอาจจะเปนการบรรยายใหความรูกอนการลงมือปฏิบัติ จะมีความแตกตางจากการประชุมราชการ 
ซ่ึงหมายถึงการประชุมเนื้องานท่ีเก่ียวของกับสวนราชการ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการประชุมไปใชเปนแนว
ทางการดําเนินงาน ติดตามความกาวหนา รับฟงปญหาอุปสรรค เปนตน  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ท้ังนี้หนวยงานตองพิจารณาวัตถุประสงคของการจัดประชุม หากเปนการเพ่ิมพูนความรูจึงจะสามารถ

เบิกจายตามระเบียบฝกอบรม และจะตองมีโครงการท่ีระบุวัตถุประสงคในการเพ่ิมพูนความรูใหชัดเจน   
           กําหนดการประชมุเชิงปฏิบัตกิารทบทวนยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหวางวันท่ี 20 -
22 สิงหาคม 2561 มิไดระบุวาเลี้ยงอาหารเย็น แตหนวยงานผูจัดมีการจัดอาหารเย็นใหผูเขารวมประชุม ทํา
ใหเกิดความเสี่ยงในการเบิกเบี้ยเลี้ยงซํ้าซอน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ดังนั้นควรกําชับผูเก่ียวของใหระบุรายละเอียดการจัดเลี้ยงอาหารในกําหนดการใหครบถวน เนื่องจาก
ผูเขารวมประชุมจะใชกําหนดการในการคํานวณหักคาเบี้ยเลี้ยง 
57. การเลือกใชโปรโมช่ันโทรศัพทเคล่ือนท่ียังไมเหมาะสม (1) 
ขอตรวจพบ: 

เอกสารขอเบิกเลขท่ี xxx คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี รอบคาใชบริการ 4 มิถุนายน 2561 – 3 กรกฎาคม 
2561 เปนเงิน 5,985.72.- บาท (7 หมายเลข) มีบางหมายเลขใชโทรนอยมาก เชนหมายเลข xxx ใชโทร
จริง 69.- บาท เบิกจาย 854.93.- บาท หมายเลข xxx ใชโทรจริง 11.50.- บาท เบิกจาย 856.- บาท  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงหนวยงานควรพิจารณาความเหมาะสมในการใชจริงตามโปรโมชั่น เพ่ือใหเกิดความคุมคา หรือควร
พิจารณาเปลี่ยนโปรโมชั่นเม่ือครบสัญญา เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชจริง    และปองกันขอทักทวงจาก
หนวยงานภายนอก 
58. การใชโทรศัพททางไกล และการจัดทําทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกลยังปฏิบัติไมครบถวนตามท่ี
ระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบคาใชจายการใชโทรศัพทของทางราชการ   โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานเริ่ม
จากการขอใหแตละหนวยงานบันทึกรายละเอียดการใชงานโทรศัพทตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ซ่ึงหนวยงานสวน
ใหญจะบันทึกเพียงขอความวา “ติดตอราชการ” แตไมระบุวาเรื่องอะไร และติดตอหนวยงานใด ซ่ึงไมเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และหลักเกณฑการติดตั้ง
และใชโทรศัพทของทางราชการ โดยกําหนดใหใชโทรศัพททางไกลในประเทศหรือโทรทางไกลตางประเทศ
จะตองเปนเรื่องท่ีมีความจําเปน เรงดวน ท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานของทางราชการเพ่ือมิใหเกิดความ
เสียหาย และจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และตอง
จัดใหมีทะเบียนคุมการใชโทรศัพทแตละประเภทตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหกลุมอํานวยการ กําหนดแนวทางปฏิบัติใหถูกตองตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมแจงเวียนให
สํานัก/กอง/กลุม ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปฏิบัติให ถูกตองตอไป เพ่ือใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและเพ่ือใหเกิดความคุมคาจากการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ 
59. รายงานการเดินทางของเจาหนาท่ีไมสัมพันธกับใบเสร็จรับเงินคาผานทางพิเศษ (1) 
ขอตรวจพบ: 

โดยมีการระบุเวลาออกจากบานพักชวงเวลา 06.00 -07.00 น. แตใบเสร็จรับเงินคาผานทางพิเศษ
ระบุเวลาผานดานขาเขาลาดกระบัง เวลา 12.48 น. และ เวลา 16.23 น. ซ่ึงหากคํานวณระยะทางกับ
ระยะเวลาท่ีออกจากกรมฯ ถึงเวลาเขาดานจะใชเวลานอยกวานี้  

 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ดังนั้นจึงควรกําชับเจาหนาท่ีใหรายงานการเดินทางตามความเปนจริง เนื่องจากมีผลตอการคํานวณ

เบี้ยเลี้ยง อาจทําใหถูกเรียกเงินคืนในภายหลังและทําใหเสียภาพลักษณของหนวยงาน 
60. ใบเสร็จคาน้ํามันไมระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต (1) 
ขอตรวจพบ: 

ฎีกาXXX ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2561 “100 ป การสาธารณสุขไทย” เมืองทอง
ธานี และ รวมประชุมจัดโครงการประสานความรวมมือรูปแบบการพิจารณา อสม. 4.0 จังหวัดขอนแกน 
ใบเสร็จคาน้ํามันไมระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

การเติมน้ํามันเชื้อเพลิงรถราชการทุกคันบิลน้ํามัน ตองระบุเลขทะเบียนรถแตละคัน เพ่ือยืนยันการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานยานพาหนะ 
1. ไมไดจัดทําการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงของรถแตละคัน (15) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมไดจัดทําการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคันเพ่ือเปน
หลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 10ระบุในแตละปงบประมาณ สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ของรถทุกคัน เพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  
 หนวยงานควรกําชับใหผูรับผิดชอบใหจัดทําทะเบียนคุมการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และสํารวจเกณฑ
การใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการดานยานพาหนะใหเกิด
ประสิทธิภาพซ่ึงการสํารวจเกณฑดังกลาวทําได 2 วิธี คือ 

วิธีท่ี 1 เม่ือเติมน้ํามันทุกครั้งใหจดบันทึกระยะทางและจํานวนน้ํามันท่ีเติมในหมายเหตุ  (แบบ 4) และ
นํามาหาคาเฉลี่ย กม./ลิตร หรือ  

วิธีท่ี 2 เติมน้ํามันเต็มถังจดระยะทาง และเติมเต็มถึงอีกครั้งจดระยะทางและจํานวนน้ํามันท่ีเติม หา
ผลตางระยะทางท้ัง 2 ครั้ง หารดวยจํานวนน้ํามันท่ีเติมครั้งหลัง จะไดระยะทาง กม./ลิตร และตองรายงานทุก
สิ้นเดือนตอหัวหนาหนวยงาน 
2. ไมมีแผนบํารุงรักษารถยนตประจําป (7) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยไมไดจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนตประจําป เปนรายคันเห็นควรใหหนวยงานจัดทําแผน
บํารุงรักษารถราชการ เพ่ือวางแผนการใชงบประมาณและสามารถควบคุมการซอมบํารุงรถราชการไดอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ     
 เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอ 212 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมพัสดุท่ีอยูในความครอบครองใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช
งานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย ให
หนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยเร็ว 
3. บางรายการมีการบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมสัมพันธกับใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) (14) 
ขอตรวจพบ: 
 เชน จากการสอบทานพบวา บันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ของรถยนต กน-xxx ในวันท่ี 13
พฤศจิกายน 2560เดินทางไปราชการท่ี โรงพยาบาล xxx แตไมมีใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) และ
ซํ้าซอนกับบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ของรถยนต ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560เดินทางไปราชการท่ี 
โรงพยาบาลXXXโดยท้ังสองรายการระบุชื่อพนักงานขับรถยนตในบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) เปนคน
เดียวกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกรายการในแบบ 4 ใหสัมพันธ ถูกตอง ตรงกันกับใบขอ
อนุญาตใชรถ (แบบ 3) เพ่ือสามารถนําขอมูลไปประกอบการบริหารจัดการดานยานพาหนะไดอยางเหมาะสม
ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ 0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่องการปฏิบัติ
เก่ียวกับรถราชการ 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

4. บางรายการไมมีการขออนุญาตใชรถราชการ (แบบ3) (7) 
ขอตรวจพบ: เชน 
 รถยนตหมายเลขทะเบียน xxx 
 - วันท่ี 12 พ.ย. 61 เวลา 06.00-18.00 เดินทางไป กรม สบส. 
 - วันท่ี 27 ธ.ค. 61 เวลา 08.30-12.00 เดินทางไป ศาลากลางฯ,ปณ. 
 - วันท่ี 7 ม.ค. 62 เวลา 07.00-17.00 เดินทางไป สสจ. 
 - วันท่ี 29 ม.ค. 62 เวลา 10.00-15.30 เดินทางไป XXX 
 - วันท่ี 30 ม.ค. 62 เวลา 08.30-11.30 เดินทางไป ศาลากลาง รถยนตหมายเลขทะเบียนXX 
 - วันท่ี 21 ม.ค. 62 เวลา 09.30-11.30 เดินทางไป ธนาคาร 
 - วันท่ี 7 ก.พ. 62 เวลา 13.30-(ไมระบุเวลาขากลับ) เดินทางไป ปณ. 
 - วันท่ี 14 ก.พ. 62 เวลา 15.00-16.30 เดินทางไป สหกรณ,ธนาคาร 
 - วันท่ี 27 ก.พ. 62 เวลา 08.30-12.00 เดินทางไป ศาลากลาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานทบทวนและตรวจสอบกรณีดังกลาววาไดเดินทางจริง และกําชับใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบบันทึกรายการในแบบ 4 ทุกครั้ง เม่ือมีการใชรถยนตของหนวยงานไปปฏิบัติราชการ โดยบันทึก
ขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพ่ืองายตอการตรวจสอบและการจัดทํารายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 14 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถ
สวนกลาง (แบบ 4) แตละคัน และตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี สธ 0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 
มกราคม 2561 กําหนดใหผูมีหนาท่ีควบคุมพนักงานขับรถยนตของหนวยงานจดบันทึกการใชรถยนตตามแบบ 
4 อยางเครงครัด 
5. ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) (6) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิม ขอ20 ใหสวนราชการจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละ
คันตามทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรจัดทําทะเบียนคุมการซอมรถราชการ (แบบ 6) ใหครบถวนเพ่ือบันทึก และควบคุมการ
ซอมแซมรถราชการ ใหเกิดความคุมคาในการใชงานและเปนขอมูลในการจัดซ้ือทดแทน 
6.ไมมีใบขออนุญาตใชรถยนตราชการ (แบบ 3) (5) 
ขอตรวจพบ: 
 การบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด 
(แบบ3)กรอกขอมูลไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน และการใชรถบางกรณีไมมีใบขออนุญาติใชรถ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบบันทึกการใชรถยนต(แบบ4)และใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถ
รับรองประจําจังหวัด (แบบ3) ใหเรียบรอย ครบถวน เปนปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการคํานวณการใชน้ํามัน
สิ้นเปลือง 
7.ไมบันทึกรายละเอียดการใชรถราชการ (แบบ 4) (5) 
ขอตรวจพบ: 
 บางรายการไมมีการบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) จากใบอนุมัติใชรถราชการ (แบบ 3) ตามระเบียบฯ 
กําหนด เพ่ือควบคุมการใชรถออกนอกสถานท่ีแตละครั้งท่ีไดรับอนุมัติใหใชรถราชการ รวมท้ังควบคุมการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงจากระยะทางท่ีนํารถออกนอกท่ีตั้งสํานักงาน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานควบคุมกํากับการใชรถราชการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 14 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4) 
แตละคัน และตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี สธ 0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
กําหนดใหผูมีหนาท่ีควบคุมพนักงานขับรถยนตของหนวยงานจดบันทึกการใชรถยนตตามแบบ 4 อยาง
เครงครัด 
8. ไมระบุเลขไมลในสมุดบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) (4) 
ขอตรวจพบ: 
 จากการสอบทานรถยนต ทะเบียน xxx พบวาเลขไมลในสมุดบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) 
ไมตอเนื่องกัน เพราะบางรายการไมระบุเลขไมล 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดในแบบ 4 ใหครบถวนทุกครั้ง เม่ือมีการใช
รถยนตของหนวยงานไปปฏิบัติราชการ เพ่ือสามารถนําขอมูลไปคํานวณและสรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
9. การบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) บันทึกไมครบถวนสมบูรณ (4) 
ขอตรวจพบ: 
 จากการสอบทานบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) พบวารถยนต xxx ไมมีการบันทึกในวันท่ี 11 
มิถุนายน 2561 ซ่ึงจะไมสัมพันธกับใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) และบางรายการบันทึกการใชรถยนต 
(แบบ 4) ไมเปนปจจุบัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกรายการใน (แบบ 4)ทุกครั้ง เม่ือมีการใชรถยนตของ
หนวยงานไปปฏิบัติราชการ โดยบันทึกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพ่ืองายตอการตรวจสอบและการจัดทํา
รายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 14 
กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4) แตละคัน และตามหนังสือกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ท่ี สธ 0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 กําหนดใหผูมีหนาท่ีควบคุมพนักงานขับ
รถยนตของหนวยงานจดบันทึกการใชรถยนตตาม (แบบ 4) อยางเครงครัด 
10. ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมการใชน้ํามันเช้ือเพลิง และน้ํามันหลอล่ืนเปนรายคัน (3) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมจัดทําทะเบียนคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหจัดทํา
ทะเบียนคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น พรอมจดบันทึกการเติมน้ํามัน (จํานวนลิตร) ในทะเบียนคุม
การใชน้ํามันทุกครั้ง เพ่ืองายตอการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูควบคุมรถราชการ กําชับใหพนักงานขับรถราชการจัดทําทะเบียนคุมการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง,น้ํามันหลอลื่น และทําการจดบันทึกการเติมน้ํามันระหวางทาง (จํานวนลิตร) ในทะเบียนคุมการ
ใชน้ํามันกรณีเดินทางไปตางจังหวัด เพ่ืองายตอการสํารวจ และกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ของรถแตละคัน 
11. ตอทะเบียนยานพาหนะไมตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด (3) 
ขอตรวจพบ: 

รถราชการบางคันไมไดตอทะเบียน รถยนตหมายเลขทะเบียน xxx ครบกําหนดชําระภาษีวันท่ี 1 
มิถุนายน 2562 แตจากการสอบทานพบวามีการนํารถราชการคันดังกลาวออกไปใชงานถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2562 โดยบันทึกในแบบ 4 วาเดินทางไปจังหวัด xxx  

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูควบคุมรถราชการดําเนินการตอทะเบียนรถราชการใหครบถวนถูกตองและเปน

ปจจุบันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
12. ไมพบลายมือช่ือผูอนุมัติใชรถราชการ (3) 
ขอตรวจพบ: 
 จากการสอบทานรถยนต ทะเบียน xxx ในวันท่ี 29 ต.ค.6251 เดินทางไป กรม สบส. ไมพบลายมือ
ชื่อผูมีอํานาจใหใชรถราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูขอใชรถยนตของราชการเขียนใบขออนุญาตใชรถ(แบบ3)และใหผูมีอํานาจอนุมัติการใชรถ
กอนนํารถราชการไปใชทุกครั้ง 
13. ไมมีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุในรายงานอุบัติเหตุรถยนต (แบบ 5) (2) 
ขอตรวจพบ: 
 รถยนตหมายเลขทะเบียน xxx มีรอยเฉ่ียวชนทายดานซายไมพบรายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5)และกันชน
หนาท่ีเกิดเหตุเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ยังซอมไมสมบูรณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีรายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5) ใหหัวหนาสวนราชกาทราบทุกครั้งเพ่ือหาคน
รับผิดชอบและกันชนหนาท่ียังซอมไมสมบูรณหนวยงานควรติดตามแกไขใหเรียบรอยเพ่ือไมใหทรัพยสินของ
ราชการเกิดการเสียหาย 
14. มีการจัดทําแผนซอมบํารุงรถราชการประจําปโดยระบุรายละเอียดยังไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ: 
 มีการจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนตแตไมไดแยกเปนรายคัน หนวยงานจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนตแต
ไมไดแยกเปนรายคัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 212 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยู ในครอบครองใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซอม
บํารุงดวย ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใช
งานโดยเร็ว 
15. ไมไดตอทะเบียนรถราชการ (2) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดตอทะเบียน รถราชการจํานวน 2 คัน 
- หมายเลขทะเบียน xxx เกินกําหนด 25 มกราคม 2562 
- หมายเลขทะเบียน xxx เกินกําหนด 11 มีนาคม 2562 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 
16. ไมพบการจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) (2) 
ขอตรวจพบ: 
 การบันทึกรายละเอียดยังไมครบถวน หนวยงานมีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถและแบบบันทึกการใช
รถแตจากการสอบทานมีบางรายการท่ีบันทึกไมครบถวน และไมพบการจัดทําบัญชีรถราชการ(แบบ2) ท่ีแสดง
หลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 9 โดยตองจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) และบันทึกรายการในแบบ 4 ทุกครั้งเม่ือ
มีการใชรถยนตของหนวยงานไปปฏิบัติราชการ โดยบันทึกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพ่ืองายตอการตรวจสอบ
และการจัดทํารายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง  
17. รถยนตมีสภาพเกาไมไดใชงาน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 จากการตรวจสอบพบรถยนตมีสภาพเกาและไมไดใชงานจํานวน แตยังไมไดดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานตรวจสอบ พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 215 
18. หนวยงานไมไดพนตราเครื่องหมาย และตัวอักษรช่ือแสดงสังกัดของสวนราชการไวดานขางนอกรถท้ัง 
2 ขาง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดพนตราเครื่องหมาย และตัวอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการไวดานขางนอกรถท้ัง 
2 ขาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิม ขอ 7 
รถสวนราชการทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการ เพ่ือเปนการควบคุมดูแลรถราชการ และ
แสดงใหเห็นวาเปนยานพาหนะของสวนราชการใด ปองกันมิใหนํารถราชการไปใชสวนตัว 
19. ไมมีการทําพรบ.ประกันภัยรถยนตราชการประเภทภาคบังคับ (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดทําพรบ.ประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ซ่ึงตามหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องซอมความ
เขาใจเก่ียวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการท่ี กค 0409.6/ว349 ลว 8 กันยายน 
2548 กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบใหถูกตองเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การใชรถราชการ และเปนประโยชนแกสวนราชการ ซ่ึงการทําพรบ.ประกันภัยรถยนตราชการภาคบังคับไดรับ
การยกเวนไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
20. ทะเบียนคุมน้ํามันรถราชการมีขอมูลไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 รถราชการ ทะเบยีน xxx วันท่ี 4 เมษายน 2562 มีการเดินทางไปตางจังหวัดและมีการเติมน้ํามันแต
ในทะเบียนคุมไมไดลงขอมูลระยะทางท่ีเดินทางไว เพ่ือใหการคํานวณอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันของรถราชการมี
ความถูกตองครบถวน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลในทะเบียนคุมใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
21. หนวยงานไมไดทบทวนคําส่ังแตงตั้งพนักงานขับรถรับผิดชอบรถแตละคัน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดทบทวนคําสั่งแตงตั้งพนักงานขับรถรับผิดชอบรถแตละคัน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๙๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานทบทวนคําสั่งแตงตั้งใหเปนปจจุบันใหถูกตองตรงกับผูปฏิบัติงานจริง 

22. เลขไมลในสมุดบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมตอเนื่องกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 จากการสอบทานรถยนตพบวาเลขไมลในสมุดบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมตอเนื่องกัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดเลขไมลในแบบ 4 ใหครบถวนทุกครั้งเม่ือมี
การใชรถยนตของหนวยงานไปปฏิบัติราชการ เพ่ือสามารถนําขอมูลไปคํานวณและสรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
23. ใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) ไมระบุเวลาไป-กลับ (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 แตยังปฏิบัติไม
ครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 โดยตองจัดทําใบขออนุญาตใชรถราชการ (แบบ 3) บันทึกรายการในแบบ 4 ทุกครั้งเม่ือ
มีการใชรถยนตของหนวยงานไปปฏิบัติราชการ โดยบันทึกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพ่ืองายตอการตรวจสอบ
และการจัดทํารายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 
ขอ 14 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4) แตละคัน และตามหนังสือกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี สธ 0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 กําหนดใหผูมีหนาท่ีควบคุม
พนักงานขับรถยนตของหนวยงานจดบันทึกการใชรถยนตตามแบบ 4 อยางเครงครัด 
24. การจัดทําสรุปการเติมน้ํามันของแตละเดือน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีการจัดทําสรุปการเติมน้ํามันของแตละเดือนโดยระบุขอมูลระยะทางไมสอดคลองกับแบบ 
4 และไมไดรายงานอัตราการใชน้ํามันใหผูบริหารของหนวยงานทราบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูควบคุมแกไขขอมูลในแบบสรุปการเติมน้ํามันใหสอดคลองกับแบบ 4 และ
รายงานการใชน้ํามันใหผูบริหารทราบเพ่ือหาสาเหตุและสามารถแกไขไดทันทวงที และทําใหการเบิกจายน้ํามัน
ของรถราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๙๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ดานอ่ืนๆ 
1. คูมือการปฏิบัติงานยังไมเปนปจจุบัน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานอยูระหวางการทบทวนคูมือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน ซ่ึงยังไมครอบคลุมการบันทึก
สํานวนในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพงของกรมบัญชีกลาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเพ่ิมข้ันตอนการบันทึกขอมูลในระบบความรับผิดทางละเมิด เพ่ือแจงใหผูเก่ียวของทราบวา
จะตองเขาไปรายงาน ตรวจสอบในข้ันตอนกระบวนการใดตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
2. การบันทึกขอมูลในระบบงานละเมิดและแนบเอกสารยังไมครบถวนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 
  การบันทึกขอมูลไมครบถวน จากการสอบทานในระบบพบวาการบันทึกขอมูลและแนบเอกสารยังไม
ครบถวนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ท้ังนี้ในเบื้องตนไดสอบถามไปท่ีกรมบัญชีกลางซ่ึงไดรับแจงวาหนวยงานมี
การบันทึกขอมูลไมครบถวนและยังมิไดผานการตรวจสอบ และอาจมีการบันทึกขามข้ันตอน ท้ังนี้หาก
ดําเนินการไมครบถวนทุกข้ันตอนจะทําใหมียอดคางอยูในระบบ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานจัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพ่ือทบทวนและถอดถอนสิทธิของผูเขาใชงาน
ระบบท่ีไมเก่ียวของ พรอมมอบหมายเจาหนาท่ีเปนผูดูแลระบบของหนวยงานภาครัฐ ในการสรางและกําหนด
สิทธิใหแกผูใชงานระดับหัวหนาหนวยงาน หัวหนางานและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในระบบและปรับปรุงแกไขสํานวน
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในระบบใหถูกตองตอไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0415.5/ว 148 
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ขอ 3.1 และ 3.2 โดยหนวยงานตองรายงานในระบบทุกเดือนไมวาเดือนนั้น
จะมีความเสียหายเกิดข้ึนหรือไม ตามขอ 3.3 
3. ไมพบทะเบียนคุมสํานวนท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดทางละเมิด (1) 
ขอตรวจพบ: 
  หนวยงานมิไดมีการจัดทําทะเบียนคุมสํานวนท่ีเก่ียวของกับความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงอาจทําใหการ
บันทึกขอมูลในระบบไมครบถวนและขาดเครื่องมือในการติดตามสอบทานของผูบังคับบัญชา และการบันทึก
สํานวนซํ้า  

-เลขท่ีสํานวน xxx และ xxx เปนเรื่องเดียวกันและไดมีการชดใชคาเสียหายเสร็จเรียบรอยแลวแตยังคง
คางในระบบ  

-เลขท่ีสํานวน xxx และ xxx เปนเรื่องเดียวกันและไดมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแลวแตยังคงคางในระบบ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานจัดทําทะเบียนคุมสํานวนเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด เพ่ือตรวจสอบจํานวน
เรื่องท่ีเขามายังหนวยงานและสะดวกตอการกํากับติดตามปองกันมิใหเรื่องสูญหายและควรใหมีการตรวจสอบ
พรอมแกไขใหถูกตอง โดยการบันทึกขอมูลในระบบตองตรงตามเอกสารหลักฐาน ซ่ึงไดกําหนดไวในระบบงาน
ความผิดทางละเมิดและแพง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0415.5/ว 148 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2560 เพ่ือใหมีการติดตามการดําเนินงานหาผูรับผิดทางละเมิดและแพงท่ีเหมาะสมกอนหมดอายุ
ความมาดําเนินคดี และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหายเพ่ือหาแนวทางแกไข
และปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก 
 
 
 

 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๙๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

1. หนวยงานมีการจัดทํา ปค.4 และปค.5 และแบบติดตามปค.5 สวนงานยอย แตยังไมครบถวน (3) 
ขอตรวจพบ: 
  เชน แบบปค.5 ยังมีไมครบทุกกระบวนงาน และแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย ยังทําไมถูกตอง 
ครบถวน เชน ไมมีชื่อหัวหนาหนวยงานลงนามกํากับตามแบบฟอรม อาจเปนความเขาใจคลาดเคลื่อนในการ
จัดทําแบบติดตาม ปค.5 หรือสาเหตุอาจเกิดจากเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด/ีขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบควรศึกษาเพ่ิมเติมตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โดยกลุมตรวจสอบภายในแจงเวียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 ใหครบถวน ถูกตอง และนําการจัดวางระบบควบคุมภายในไปปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและการปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีผล
บังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 โดยผูกํากับดูแลตองใหความสําคัญกับการประเมินการควบคุมภายใน 
(แบบปค.4) และทําแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน(แบบปค.5) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของหนวยงาน
ท้ังนี้ทุกภารกิจตองประเมินระบบควบคุมภายในในสวนงานท่ีตนรับผิดชอบและจัดทําแผนปรับปรุง และมีการ
ติดตามประเมินผล(แบบติดตามปค.5สวนงานยอย) ตามรูปแบบและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
2. หนวยงานยังมิไดจัดทําตารางวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง (2) 
ขอตรวจพบ: 
  ไมพบการวิเคราะหความเสี่ยง หนวยงานยังมิไดจัดทําตารางวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับกิจกรรม
ท่ีมีความเสี่ยงสูงมากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรจัดทําการวิเคราะหความเสี่ยงตามแบบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยนําความเสี่ยงใน
ระดับสูงและสูงมากมากําหนดเปนกิจกรรมหรือมาตรการในการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยง โดยสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมตามแนวทางการจัดวางท่ีกลุมตรวจสอบภายในแจงเวียน 
3. จัดทํา Flow chart ไมครบทุกกระบวนงานของหนวยงาน (2) 
ขอตรวจพบ: 
  จัดทํา Flow chart ไมครบทุกกระบวนงานของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 การควบคุมภายในเปนเครื่องมือของผูบริหาร ในการกํากับดูแลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด เห็นควรใหผูรับผิดชอบศึกษาคูมือแนวทางการจัดทําระบบการควบคุม
ภายในของกรมใหเขาใจ เพ่ือจะไดจัดทําใหถูกตอง โดยตองจัดใหมีการควบคุมภายในครอบคลุมทุก
กระบวนงาน ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ PMQA ในหมวดท่ี  6  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ พรอมสื่อสาร
ใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ท้ังนี้ตองมีการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว 
4. ระยะเวลาในการจัดวางควบคุมภายในไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
  หนวยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในแตอาจจะยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของ
ระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการติดตามผลการดําเนินงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรผูรับผิดชอบศึกษาทําความเขาใจเรื่องระยะเวลาการจัดวางระบบควบคุมภายในใหถูกตอง ตาม
กรอบระยะเวลาการดําเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในท่ีกลุมอํานวยการ สํานักบริหารแจงเวียน 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๙๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

5. การประเมินเพ่ือวิเคราะหภารกิจยังไมถูกตองครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 
  หนวยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน แตยังไมถูกตองครบถวน เชน คําสั่งคณะทํางานและคณะ
ติดตามเปนบุคคลเดียวกันท้ังสองคณะ ในป 2562 ยังมิไดมีการจัดทําแบบประเมินมาตรฐาน 5 องคประกอบ
(ภาคผนวก ก) และแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.4) ของปท่ีผานมาจะพบวามีความคลายกันระหวางป 2560 และป 2561 ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งเกิด
จากขาดการมีสวนรวมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการสื่อสารใหบุคลากรในหนวยงานทราบถึง
การจดัวางระบบควบคุมภายใน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหมีการจัดวางระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561 และตามเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยบุคลากร
ทุกระดับตองมีสวนรวมในการประเมินตามแบบท่ีกําหนดใหครบถวนทุกกระบวนงาน และรวมกันวิเคราะหหา
ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหงานไมบรรลุตามเปาหมายและชวยกันทําแผนหาระบบปองกันหรือควบคุมเพ่ือชวยลด
ความเสี่ยง สื่อสารแผนเพ่ือใหทุกคนทราบถือปฏิบัติ และดําเนินการและติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่อง  
ดังนั้นผูกํากับดูแลจึงตองใหความสําคัญกับการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีนํามาใชและทําแผนปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานทุกภารกิจท้ังภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
6. ระบบควบคุมภายในตามแบบปค.5สวนงานยอย ไมครอบคลุมทุกภารกิจ (1) 
ขอตรวจพบ: 
  จากการประเมินผลการจัดระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด พบวา
หนวยงานยังไมไดใหความสําคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายในตามแนวทางเทาท่ีควร การดําเนินการเปน
เพียงรูปแบบเทานั้นไมไดเกิดผลในเชิงปฏิบัติ เชนมีการจัดทําแผนตามแบบปค.5สวนงานยอย แตยังไม
ครอบคลุมภารกิจสําคัญ ทําใหผลการประเมินการจัดระบบควบคุมภายในคอนขางต่ํา ซ่ึงปจจุบันใน
ปงบประมาณ 2562 กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการจัดระบบควบคุมภายในให
หนวยงานถือปฏิบัติ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ดังนั้นในปงบประมาณ 2562 และปถัดไป หนวยงานตองทบทวนระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูและ
จัดทําแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหครอบคลุมทุกภารกิจท้ังภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนอยางเปน
รูปธรรมสามารถนําไปถือปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะชวยใหหนวยงานลดความเสี่ยง ลด
ขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบท้ังภายใน และภายนอกหนวยงาน 
7. ยังไมมีการประชุมสรุปผลการควบคุมภายใน  (1) 
ขอตรวจพบ: 
  บางหนวยงานมีการจัดทําระบบควบคุมภายใน แตยังไมไมมีการประชุมสรุปผลการควบคุมภายใน 
ภาพรวมของหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใหมีการควบคุมภายในเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน และคณะกํากับติดตามควรมีการประชุมสรุปผลการควบคุมภายในเปนระยะ ๆ เพ่ือทราบวา
การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีมีอยู เพียงพอ เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงตามท่ีวิเคราะหไวหรือไม 
หรือความเสี่ยงอยูระดับยอมรับได และมีกระบวนงานใดท่ีตองกําหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงตอไป  
 
 

 
  *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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