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หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย * หนา้หวัขอ้นั้น หมายถึงเป็นขอ้ท่ีพบบ่อยหรือขอ้ท่ีพบปัญหานั้นซํ้ าๆ   
 

หมวดระบบ GFMIS 
 
*1.ไมมีแนวทางการเขาใชงานระบบGFMIS 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดกําหนดแนวทางการควบคุมการเขาไปปฏิบัติงานในระบบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําหนดแนวทางโดยจัดทําทะเบียนคุมการเขาไปปฏิบัติงาน เชน ชื่อผูใชงาน และเวลาเขา – 
ออก  เพ่ือปองกันมิใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปปฏิบัติงานในระบบได 
 
2.ไมมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณอักษรในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ขอตรวจพบ: 

ยังไมมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณอักษรในการปฏิบัติงานในระบบ GFMISเชน ผูควบคุม
บัตรกําหนดสิทธิการใช(SMART Card) บัตรผูปฏิบัติงาน บัตรอนุมัติผูมีสิทธิถือรหัสผูใชงาน (Username) และ
รหัสผาน (Password) เปนตน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 11 ควร
จัดทําคําสั่งมอบหมายกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เปนลายลักษณอักษร 
โดยกําหนดหนาท่ีผูวางเบิกกับผูอนุมัติออกจากกัน พรอมท้ังกําหนดแนวทางในการเขาใชงานในระบบ เพราะ
หากเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานทําใหทราบวาเกิดข้ึนท่ีข้ันตอนใดและอยูในความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานคนใด รวมท้ังตองเปลี่ยนรหัสผานทุก ๆ 3 เดือน ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลง
วันท่ี 4 ตุลาคม 2554 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 11 
2.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 

 
3.ไมเปล่ียนรหัสผานในระบบ GFMIS 
ขอตรวจพบ: 
ไมเปลี่ยนรหัส(Password) ในระบบ GFMIS ทุกๆ 3 เดือน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามคําสั่ง โดยดําเนินการเปลี่ยนรหัส(Password) การใชงานในระบบ 
GFMIS ตามท่ีกําหนดในหนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2554  
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 
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หมวดการเงินบัญชี 
 
*1.บันทึกบัญชีผิดประเภท 
ขอตรวจพบ: 

1.การบันทึกบัญชีผิดประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ยังมีการบันทึกบัญชีผิดประเภทรายจาย 
เชน การจัดซ้ือ External Hardiskซ่ึงจัดประเภทเปนครุภัณฑ แตบันทึกบัญชีคาวัสดุ และเบิกจายจากงบ
ดําเนินงาน  

ควรปรับปรุงบัญชีจากบัญชีวัสดุเปนบัญชีครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เนื่องจากวงเงินการจัดซ้ือไมเกิน 
5,000.00 บาท จะตองนํามาลงทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ  ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด 
ท่ี นร 0704/ ว 86 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 พรอมท้ังบันทึกในทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑไวดวย
เพ่ือใหขอมูลทางการเงินถูกตองนาเชื่อถือ สวนงบประมาณไมสามารถดําเนินการปรับปรุงทางดานบัญชีได 
เพราะลวงเลยปงบประมาณมาแลวจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไมได 

2.ลงบัญชีแยกประเภทผิดประเภทคาใชจาย คือ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเยี่ยมประเมิน
ระบบบริการสุขภาพ แตบันทึกบัญชีแยกประเภทเปนคาใชจายในการฝกอบรม และคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการแตลงบัญชีแยกประเภทเปนคาใชจายในการฝกอบรม 

เห็นควรบันทึกปรับปรุงแกไขบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง ตรงกับรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงและควร
เพ่ิมความระมัดระวังในการบันทึกบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง เพ่ือสงผลใหคาใชจายภาพรวมในงบการเงินของ
หนวยงานมีความถูกตอง เชื่อถือได 

3.บันทึกบัญชีผิดประเภท โดยบันทึกบัญชีคาInternet เปนคาโทรศัพท ซ่ึงการเบิกคาใชจาย Internet 
ตองบันทึกเปนบัญชีคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม ตามผังบัญชี Version 2560เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบให
มีความระมัดระวังในการระบุรหัสบัญชี ควรปรับปรุงรายการบัญชีใหถูกตอง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ ว 86 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 
 
*2.การจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ไมไดจัดทําตามวันท่ีไดรับเงิน 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน จัดทําเฉพาะวันท่ีมีรายการ
เคลื่อนไหวเงินสดเทานั้น 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 88 
กําหนด ใหจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน แตถาวันใดไมมีรายการรับจายเงิน จะไม
ทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีมี
การรับจายเงินของวันถัดไปดวย ควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 88 
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*3.ไมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จ 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ตามท่ีระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 66 
กําหนดใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพ่ือใหทราบ และตรวจสอบไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด 
ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขท่ีใดถึงเลขใด ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาท่ีผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเม่ือวัน 
เดือน ปใด หากหนวยงานไดเบิกใบเสร็จรับเงินจากกรม ตองดําเนินการตามระเบียบดวย เพ่ือปองกันการสูญ
หายนําไปใชกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 66 
 

*4.ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารยังไมไดบันทึกบัญชีใหถูกตองเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 

1.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยังไมไดบันทึกบัญชีใหถูกตองเปนปจจุบัน 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับเขาในระบบบัญชี GFMIS ใหถูกตอง 

ครบถวน และเปนปจจุบันตรงกับใบแจงยอดของธนาคาร 
2.มีดอกเบี้ยเงินฝากเงินทดรองราชการ ยังไมไดนําสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบดําเนินการนําดอกเบี้ยเงินฝากเงินทดรองราชการนําสงเปนรายไดแผนดินตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย เงินทดรองราชการพ.ศ. 2547 ขอ 11 กําหนดวาดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการนํา
เงินทดรองราชการฝากธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ97 (2) ระบุวา เงินรายไดแผนดิน ใหนําสงอยางนอยเดือน
ละหนึ่งครั้ง  แตถาสวนราชการใด มีเงินรายไดแผนดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหม่ืนบาท ก็ใหนําสงโดยดวน
แตอยางชาตองไมเกินสามวันทําการถัดไป 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย เงินทดรองราชการพ.ศ. 2547 ขอ 11 
2.ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ97 (2) 

 
*5.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เปนประจําทุก
เดือนและรายงานใหผูบริหารทราบ เพ่ือเปนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และใชขอมูลจากรายงานใน
การบริหารจัดการเงินบํารุงของหนวยงานตอไป 
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*6.ไมไดเปดบัญชีกระแสรายวัน 
ขอตรวจพบ: 

1.จากการสอบทานการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) พบวา มีการถอนเงินสดจายจากบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ยังไมไดเปดบัญชีกระแสรายวัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2551 กําหนดขอ 47 ระบุการจายเงินใหจายเปนเช็ค จากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันควบคู
กับประเภททรัพย เม่ือมีการจายเงินใหเขียนเช็คสั่งจายตามแนวทางและวิธีการจายเงินท่ีระเบียบกําหนด เช็คท่ี
สั่งจายจะถูกตัดโอนจากบัญชีประเภทออมทรัพยเขาบัญชีประเภทกระแสรายวัน ตามขอตกลงกับธนาคาร 
ดังนั้น เพ่ือเปนการจัดวางระบบใหการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในท่ีดี และถูกตอง รวมท้ังชวยลดความเสี่ยง
จากการจายจาก  เงินสด เห็นควรใหหนวยงานเปดบัญชีกระแสรายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เพ่ิมเติม 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 กําหนดขอ 47 
 
*7.ไมรายงานการใชใบเสร็จ 
ขอตรวจพบ: 

1.หนวยงานไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ใหกรมทราบตามท่ีระเบียบกําหนด เห็นควรใหผูรับผิดชอบ
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายของคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 69 ระบุวาเม่ือ
สิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานใหผูอํานวยการกองคลัง
ทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด 
เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ี 31 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 69 
 
*8.ยังไมดําเนินการคืนเงินหลักประกันสัญญา 
ขอตรวจพบ: 

1.มีเงินหลักประกันสัญญาครบกําหนดชําระ ยังไมดําเนินการคืนเงินหลักประกันสัญญาใหแกผูรับจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการคืนเงินหลักประกันสัญญาท่ีครบกําหนดแลวใหแกผูรับจางโดยเร็ว 
 
*9.เช็คหมดอายุแลวยังไมมีผูนําไปข้ึนเงิน 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานเขียนเช็คสั่งจายเงินงบประมาณใหแกเจาหนี้ตั้งแตป 2552 – 2558 แตไมไดจายใหเจาหนี้ และ
เช็คดังกลาวปจจุบันมีอายุเกิน 6 เดือน ซ่ึงไมสามารถนําไปข้ึนเงินไดแลว  
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบติดตอประสานเจาของเช็คเพ่ือดําเนินการยกเลิกเช็คฉบับดังกลาวเพ่ือออกเช็คฉบับ

ใหมและสามารถนําเช็คมาข้ึนเงินกับธนาคาร ถาไมมีผูนํามาข้ึนเงินจะไดดําเนินการนําสงเปนรายไดแผนดิน และ
บันทึกปรับปรุงบัญชี บัญชีเงินฝากธนาคารจะไดถูกตอง และเปนปจจุบัน ยอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยกประเภท  
งบการเงินในภาพรวมนาเชื่อถือ 
 
10.ไมมีการจัดทํารายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินเดือน 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการจัดทํารายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนเสนอผูบังคับบัญชา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําชับใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานลูกหนี้ เพ่ือจะไดทราบยอดหนี้คงเหลือแตละเดือนมีลูกหนี้
รายใดท่ีครบกําหนดชําระ จะไดดําเนินการติดตามหนี้ตอไปซ่ึงเปนระบบการควบคุมปองกันความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได 
 
11.ลงบัญชีไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ หนวยงานไดรับงบลงทุนเพ่ือกอสรางหองทดสอบเครื่องมือแพทยพรอมอุปกรณ
สํานักงาน แตบันทึกบัญชีเปนอาคารท้ังจํานวน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรสํารวจทรัพยสินอุปกรณท่ีไดมาพรอมกับหองทดสอบเครื่องมือแพทย และทําการปรับปรุง
บัญชีใหตรงกับรายการท่ีไดรับ พรอมจัดทํา  ทะเบียนคุมทรัพยสินและระบุเลขรหัสสินทรัพยรวมท้ังอัตราการ
ใชงานของอุปกรณแตละชนิดตามเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด เพ่ือคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสิน 
 
12.รายงานงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือนยังไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

บัญชีเงินฝาก จัดทํารายงานงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือนยังไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหจัดทํารายงานงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารใหถูกตองตรงกับใบยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคาร  
 
13.มียอดคงคางในงบทดลอง 
ขอตรวจพบ: 

งบทดลอง มียอดคงคางในงบทดลอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือลางบัญชีพักสินทรัพยดังกลาวไมใหมียอด
คงเหลือในงบทดลองตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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14.ผูท่ีรับเช็คไมลงลายมือช่ือสลักหลัง 
ขอตรวจพบ: 

การสั่งจายเช็คมีบางรายการผูท่ีรับเช็คไมลงลายมือชื่อสลักหลังพรอมวันท่ีรับเช็คในตนข้ัวเช็ค ซ่ึงจะทํา
ใหไมทราบวาผูใดเปนผูรับเช็ค และไมทราบวันท่ีรับเช็ค 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบดําเนินการใหผูรับเช็คลงลายมือชื่อสลักหลังตนข้ัวเช็คพรอมลงวันท่ีกํากับในเช็ค
ไวทุกฉบับเพ่ือเปนการวางระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 
15.ไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับจายเงินเพ่ือทําหนาท่ีสอบทานการรับจายเงิน 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับจายเงินเพ่ือทําหนาท่ีสอบทานการรับจายเงิน
เปรียบเทียบกับหลักฐานในการบันทึกรายการในระบบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามท่ีระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 38 และ
ขอ 78 กําหนด และเห็นควรจัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับจายเงินเพ่ิมเติม เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจสอบหลักฐานการรับจายและการบันทึกรายการทุกสิ้นวัน และผูไดรับแตงตั้งตองปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับ
มอบหมายซ่ึงถือเปนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 38 ระบุการจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการ
จายเงินไวในระบบ และตองตรวจสอบการจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน และขอ 78 ระบุใหหัวหนา
สวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและนําสง
กับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไมและใหผูตรวจแสดงยอดเงินรับตาม
ใบเสร็จทุกฉบับท่ีรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 38 และขอ 78 
 
16.มียอดคางเงินสดคงเหลือ 
ขอตรวจพบ: 

เงินสดคงเหลือ มียอดคงเหลือ เปนเงินคาสินไหมทดแทนจากความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ยังไมได
ดําเนินการสงคืนเปนรายไดแผนดิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการนําเงินดังกลาวสงเปนรายไดแผนดิน ตามแนวทางการตรวจสอบ
ระบบรับและนําสงเงินรายไดแผนดินท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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17.ไมมีการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 
ขอตรวจพบ: 

เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ไมมีการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหหนวยงานทําหนังสือขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
18.รายงานกระทบยอดเงินฝากคลาดเคล่ือนไมตรงกับใบแจงยอดของธนาคาร 
ขอตรวจพบ: 

การจัดทํารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร คลาดเคลื่อนไมตรงกับใบแจงยอดของธนาคาร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารบัญชี เพ่ือแกไขรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ใหถูกตอง ตรงกัน 
 
19.จายเงินใหเจาหนี้กอนท่ีไดรับเงินโอนเขาบัญชีจากกรมบัญชีกลาง 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจายเงินใหเจาหนี้/ผูมีสิทธิ กอนท่ีไดรับเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลางบางรายการ ซ่ึงไมเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดกรณีเงินขาด
บัญชีได   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบกอนการจายเงินทุกครั้ง ควรเรียกรายงานการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS หรือ
จาก Internet Banking ของธนาคารเพ่ือตรวจสอบวันท่ีเงินเขาบัญชีธนาคารในงบประมาณกอนการจายเงินใหแก
เจาหนี้/ผูมีสิทธิทุกรายการ เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดกรณีเงิน
ขาดบัญชีได 
 
20.บันทึกบัญชีลาชา 
ขอตรวจพบ: 

การบันทึกบัญชีลาชา   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหมีการบันทึกบัญชีใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน เพ่ือชวยใหขอมูลในงบการเงินในภาพรวม
มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 
 
21.ไมไดดําเนินการผานระบบ KTB Corporate Online 
ขอตรวจพบ: 
หนวยงานยังไมไดดําเนินการผานระบบ KTB Corporate Online   
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหหนวยงานรีบดําเนินการ ดังนี้ 

1. เปดบัญชีเงินฝาก เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส 1 บัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0402.2/ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 

2. สมัครขอใชบริการ KTB Corporate Online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 
108 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2559 และจัดสงสําเนาใบสมัครพรอมแบบแจงบัญชีเงินฝากธนาคารใสซองปดผนึก(ลับ) 
ใหกองคลังเพ่ือดําเนินการตอไป 

3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระบบ Company User ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค 0402.2/ว 109 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 109 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 
3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 108 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2559 

 
22.ไมไดดําเนินการพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลังประจําเดือน 
ขอตรวจพบ: 

การเรียกรายงานและสงใหคลังจังหวัดหนวยงานยังไมไดดําเนินการพิมพรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ประจําเดือน เพ่ือเปรียบเทียบกับหลักฐานขอเบิกกอนเสนอผูอํานวยการลงลายมือชื่ออนุมัติ และสงใหคลังจังหวัด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว 261 ลงวันท่ี 24 กันยายน 
2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงาน สรุปรายการเบิกจายเงินของหนวยงานผาน web online เพ่ือตรวจสอบขอมูล
การขอเบิกเงินจากคลังของหนวยงานแตละเดือน และยืนยันขอมูลการขอเบิกเงินจากคลังตามแบบยืนยันรายงาน
การขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS เสนอผูมีอํานาจ  ลงนาม สงสํานักงานคลังจังหวัดภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว 261 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2557 
 
23.ไมไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ –จายเงินประจําวัน 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานยังไมไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จายเงินประจําวัน เพ่ือทําหนาท่ีสอบ
ทานการรับ-จายเงิน เปรียบเทียบกับหลักฐานการบันทึกรายการในระบบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหหนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จายเงินประจําวัน ตามระเบียบการ
เบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 38  ระบุวาการรับ - จายเงิน ทุกรายการ
ตองมีการบันทึกการรับ - จายเงินไวในระบบ และจะตองตรวจสอบการรับ - จายเงิน กับหลักฐานการรับ    - จาย
ทุกสิ้นวันและตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 78  ระบุวา
ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและ
นําสงกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไม เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองและให
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หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย * หนา้หวัขอ้นั้น หมายถึงเป็นขอ้ท่ีพบบ่อยหรือขอ้ท่ีพบปัญหานั้นซํ้ าๆ   
 

ผูตรวจสอบแสดงยอดเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวในสําเนาใบเสร็จฉบับสุดทายและลง
ลายมือชื่อกํากับไวดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 38 และขอ 78 
 
24.การใชใบเสร็จไมเจาะรูในสวนท่ีเหลือ 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีระบบการควบคุมใบเสร็จรับเงินดวยการจัดทําทะเบียนคุม สิ้นปงบประมาณรายงานการใช
ใบเสร็จรับเงินและขอใชใบเสร็จรับเงินสวนท่ียังไมใชเสนอตออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผูอํานวยการ
สํานักงาน ทราบภายในเวลาท่ีกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 70 กําหนด 
ใบเสร็จรับเงินเลมใดสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณนั้น เม่ือข้ึนปงบประมาณ
ใหม ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใด ยังไมมีใชใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ เจาะรู หรือประทับตรา
เลิกใช เพ่ือใหเปนท่ีสังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป เห็นควรปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัดสําหรับ
การรับ-จายเงิน มีการตรวจสอบหลักฐานการรับและจายโดยเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งไดทําหนาท่ีตรวจสอบ
รายการรับ-จายเงินทุกสิ้น 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 70 
 
25.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 

การควบคุมหลักฐานขอเบิก หนวยงานไดมีการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกแตไมเปนปจจุบัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรกําชับติดตามใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกใหเปนปจจุบัน เพ่ือปองกันการ
สูญหายของเอกสารหลักฐานและการเบิกจายลาชา 
 
26.รายงานเงินคงเหลือประจําวันบางวันคณะกรรมการลงลายมือช่ือไมครบ 
ขอตรวจพบ: 

จากการตรวจรับเงินสด ณ วันท่ี 18เมษายน 2560 ไมมีเงินสดคงเหลือในมือถูกตองตรงกับบัญชีแยก
ประเภทในระบบ GFMISมีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันและคณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือ
ชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แตมีบางวันคณะกรรมการลงลายมือชื่อไมครบตามจํานวนท่ีไดรับแตงตั้ง 
เนื่องจากไปราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรพิจารณาแตงตั้งขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงระดับสามหรือเทียบเทาข้ึนไปปฏิบัติหนาท่ี
กรรมการเก็บรักษาเงินแทนใหครบจํานวน การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทน จะแตงตั้งไวเปน
การประจําก็ได ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 84 
กําหนด 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 84 

 
27.กรรมการเก็บรักษาเงินบางรายเกษียณอายุราชการ 
ขอตรวจพบ: 

กรรมการเก็บรักษาเงินกรรมการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ กรรมการรับและจายเงิน
งบประมาณ บางรายไดเกษียณอายุราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นสมควรทบทวนคําสั่งแตงตั้งกรรมการดังกลาวใหเปนปจจุบัน 
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หมวดการบริหารงบประมาณ 
 
*1.แผนการเบิกจายงบประมาณไมสามารถจายในไตรมาส1มากกวา50% 
ขอตรวจพบ: 

ขอมูลการใชจายในการอบรมไมสามารถจายในไตรมาสแรกมากกวา 50% 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือท่ี นร 0505/ว 252ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 และตามนโยบายของกรมกําหนดใหเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณโดยภาพรวมสองไตรมาสแรก ใหเบิกจายไดรอยละ 55 เห็นควรจัดทําแผนการเบิกจาย
งบประมาณและดําเนินการตามแผนใหสอดคลองกับมาตรการเรงรัดการใชจายเงินของคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
ของกรมท้ังแผนงานและแผนเงิน 

ในการฝกอบรมประชุม และสัมมนา ของหนวยงานเห็นควรดําเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
จายงบประมาณรายจายกําหนดโดยใหคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการท่ีจะไดรับและระยะเวลาท่ีเหมาะสมเปน
สําคัญ รวมท้ังสอดคลองกับการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงาน
ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย เงินงบประมาณใหสามารถเบิกจายไดในไตรมาสท่ี1ใหมากท่ีสุด
หรือไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตามหนังสือท่ี นร 0505/ว 252 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 2559 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี นร 0505/ว 252ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 
 
*2.เบิกจายงบประมาณลาชา 
ขอตรวจพบ: 

1.ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เบิกจายเงินถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ได  รอยละ 83.34  ลาชาไม
เปนตามแผนท่ีกําหนดไวรอยละ 90.64  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรเรงรัดการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 
  3.มีการจัดตั้งคําของบประมาณเกินความจําเปน 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการจัดตั้งคําของบประมาณเกินความจําเปน โดยไดมีการตั้งงบประมาณสําหรับซ้ือเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ จํานวน 2 เครื่อง ซ่ึงจํานวนเจาหนาท่ีของหนวยงานมีประมาณ 40 คน และยังไมมีการติดตั้ง เนื่องจาก
มีการยายสถานท่ีทํางานผูบริหารหนวยงานควรพิจารณาความเหมาะสมจําเปนในการขอตั้งงบประมาณ สําหรับ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือแลว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรนํามาติดตั้งใชงานเพ่ือใหเกิดความคุมคาหรือสนับสนุนใหหนวยงานภายในกรมฯ ท่ีมีความตองการ 
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4.เบิกจายผิดประเภทงบประมาณ 
ขอตรวจพบ: 

การจัดจางซอมแซมอาคารเอนกประสงคและซอมแซมบอบําบัดน้ําเสีย เบิกจายจากงบดําเนินงาน ซ่ึง
การซอมแซมท้ังสองรายการเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตองเบิกจาย
จากงบลงทุนตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ขอใหหนวยงานกําชับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของพิจารณารายการวาเปนการซอมแซมหรือปรับปรุง เพ่ือ
ปองกันมิใหมีการใชเงินงบประมาณผิดหมวดรายจายและผิดวินัยการเงินการคลัง 
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หมวดการจัดซื้อจัดจาง 
 

*1.อัตราคาปรับไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

1.มีการกําหนดอัตราคาปรับในใบสั่งจาง แตยังคงมีการคิดคาปรับไมถูกตอง ในกรณีการจางทําผามานมี
การคิดคาปรับอัตรารอยละ 0.20 เปนการจางทําของควรระบุคาปรับรอยละ0.1 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ ขอ 134 กําหนดคาปรับ    เปนรายวันจํานวนเงินตายตัว ในอัตรารอยละ 0.01-0.20 
ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ สัญญาจางกําหนด คาปรับเปนรายวัน และเปนจํานวนเงินตายตัว ในอัตรารอย
ละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนั้น แตจะตอง   ไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุ 2535 ขอ 134 
 

*2.เบิกจายเงินลาชา 
ขอตรวจพบ: 

1.สงหลักฐานเบิกเงินคาจางถายเอกสาร ภายหลังจากกรรมการตรวจรับลาชาเกินกวาท่ีระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551  ขอ 24 กําหนด 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 24(2) 
ระบุ : การซ้ือทรัพยสิน จางทําของหรือเชาทรัพยสินใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยาง
ชา ไมเกินหาวันนับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับเงินถูกตองแลว 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 24(2) 
 
*3.ไมมีแผนการจัดซ้ือพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

1.มีการวางแผนในการจัดหาพัสดุ ท่ีใชในการดําเนินงานปกติของหนวยงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง แตยังไม
มีแผนการจัดซ้ือพัสดุสําหรับใชในแตละโครงการ จึงอาจทําใหมีการจัดซ้ือบอยครั้ง ทําใหสิ้นเปลืองเวลา รวมถึง
ตองจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการจัดซ้ือจัดจางจํานวนมาก 

เห็นควรใหหนวยงาน วางแผนการจัดซ้ือจัดจางของการดําเนินงานแตละโครงการเพ่ิมเติมจากแผนการ
จัดซ้ือ/จางปกติ  โดยการสํารวจความตองการของผูรับผิดชอบโครงการ และวางแผนการจัดซ้ือรวมกัน กําหนด
ปริมาณและระยะเวลา  ใหสอดคลองกับความตองการใช บริหารจัดการควบคุมพัสดุ และการจัดเก็บดูแล ให
เรียบรอยปองกันความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือสูญหายกอนใชงานไดหมดตามจํานวน 

2.หนวยงานไมมีการจัดทําแผนจัดซ้ือวัสดุ แตจะจัดซ้ือตามความตองการของหนวยเบิก ทําใหตองจัดซ้ือ
บอยครั้งเสียเวลาในการจัดทําเอกสาร และอาจทําใหของท่ีไดมามีราคาสูงกวาการจัดซ้ือในคราวเดียวกันท่ีมี
ปริมาณมากกวาเพ่ือใหการบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา ประหยัด เห็นควรใหหนวยงานในสังกัด
ท่ีมีแผนปฏิบัติงานกําหนดความตองการพัสดุและระยะเวลาท่ีตองใชในภารกิจท่ีรับผิดชอบแลวแจงใหฝาย
บริหารรวบรวมจัดทําแผนจัดซ้ือ/จัดจางประจําป ทําใหชวยลดภาระดานจัดซ้ือบอยครั้งของฝายพัสดุ 
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นอกจากนี้ยังสงผลใหการบริหารงานและบริหารเงินงบประมาณบรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
*4.ไมไดจัดทําใบส่ังซ้ือ 
ขอตรวจพบ: 

1.การจัดซ้ือของท่ีระลึกสําหรับผูเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.2559 ไมไดจัดทําใบสั่ง
ซ้ือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 ขอ 133 กําหนด 

2.การจางเหมารถตูของโครงการฯ ไมไดจัดทําใบสั่งจางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 ขอ 133 กําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 ขอ 133 (1) ระบุการซ้ือ การจาง หรือ
การแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงจะทําเปนขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน 
โดยไมตองทําเปนสัญญาก็ได การทําขอตกลงเปนหนังสือคือการจัดทําใบสั่งจางซ่ึงถือเปนสัญญารูปแบบหนึ่งถา
ไมจัดทํา อาจทําใหผูขาย/ผูรับจางใชเปนขออางในการสงมอบของลาชา หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงอาจทําให
ราชการเสียประโยชนหรือเกิดความเสียหายได  
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 ขอ 133 (1) 
 
*5.ไมไดจัดทํา Po 
ขอตรวจพบ: 

1.การจัดซ้ือของท่ีระลึกสําหรับผูเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณพ.ศ.2559 จํานวน 
117,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ไมไดจัดทําใบสั่งซ้ือตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 ขอ 133 กําหนด และวงเงินเกิน5,000 บาท ไมไดจัดทํา Po ใน
ระบบe-GP ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 ขอ133 (1) ระบุการซ้ือ การจาง โดยวิธี
ตกลงราคา จะทําเปนขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน โดยไมตองทําเปนสัญญาก็ได การทําขอตกลงเปนหนังสือ
คือการจัดทําใบสั่งซ้ือซ่ึงถือเปนสัญญารูปแบบหนึ่งถาไมจัดทํา อาจทําใหผูขาย/ผูรับจางใชเปนขออางในการสง
มอบของลาชา หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงอาจทําใหราชการเสียประโยชนหรือเกิดความเสียหายไดและซ้ือ
วงเงินเกิน5,000 บาท ตองจัดทําPo ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดซ่ึงหนวยงานควรปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 ขอ133 (1) 
 
*6.การนับวันครบกําหนดสงพัสดุคลาดเคล่ือน 
ขอตรวจพบ: 

1.การนับวันครบกําหนดสงของคลาดเคลื่อน ซ่ึงการนับวันครบกําหนดสงมอบพัสดุถาไมถูกตองอาจมี
ผลทําใหผูขาย/ผูรับจางใชเปนขออางในการสงมอบของลาชา ทําใหราชการเสียประโยชนได 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีพัสดุและหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุในการตรวจสอบและนับวันครบกําหนดในการ

สงมอบพัสดุใหถูกตองเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
*7.ไมไดติดอากรแสตมป 
ขอตรวจพบ: 

1.การจางบางรายการไมไดติดอากรแสตมปตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

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

ซ่ึงตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ท่ีไดกําหนดเอาไววา “ตราสารใดไมปดอากรแสตมปบริบูรณจะ
ใชตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปด
แสตมปครบจํานวน” และตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 วาดวยอากรแสตมป ซ่ึงกําหนดใหใบสั่ง
จาง/สัญญาจางท่ีมีวงเงินจางไมเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองติดอากรแสตมป ตามมูลคา
ของสัญญาจาง/ใบสั่งจาง แตหากเปนการจางท่ีมีวงเงินเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองทําสลัก
หลังตราสารแทนชําระคาอากรแสตมป สําหรับการคํานวณคาอากรแสตมปหรือตราสาร ใหคํานวณจากคาจาง
ทุกๆ 1พันบาท(พันละบาท) หรือเศษของ 1 พันบาทตองติดอากร 1 บาท ซ่ึงไดชี้แจงวิธีคํานวณในการติด
อากรแสตมปท่ีถูกตองแกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแลว เห็นควรกําชับใหมีผูรับผิดชอบในการสอบทานเอกสารการ
จัดซ้ือจัดจาง ใหถูกตอง ครบถวน ตามท่ีระเบียบกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 มาตรา 118 
 
*8.การทําสัญญาจางมิไดกําหนดสัญญาเปนแบบปรับราคาได 
ขอตรวจพบ: 

กรณีจางงานท่ีมีลักษณะเปนงานกอสราง มีการกําหนดการปรับราคาคางานกอสรางไวในเอกสาร
ประกวดราคา แตการทําสัญญาจางมิไดกําหนดสัญญาเปนแบบปรับราคาได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

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

1.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
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*9.ไมไดแจงเรียกคาปรับและบอกสงวนสิทธิ์คาปรับ 
ขอตรวจพบ: 

การสงมอบงานกอสรางหองทดสอบเครื่องมือแพทยไมเปนไปตามกําหนดสัญญา (ครบกําหนดสงมอบ
วันท่ี 10 มี.ค. 59 แตสงมอบวันท่ี 23 มี.ค. 59) ทําใหมีคาปรับแตหนวยงานไมไดแจงเรียกคาปรับและบอก
สงวนสิทธิ์คาปรับ 

ผูรับจางสงมอบงานลาชา หนวยงานไมมีการแจงเรียกคาปรับเม่ือกําหนดครบสงมอบพัสดุ เพ่ือใหผู
รับจางทราบ หากไมสงมอบงานภายในกําหนดมีคาปรับตองชําระตามสัญญาท่ีไดจัดทําไว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนด ขอ 134 เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุ
ตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง เห็นควรกําชับให
ผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบโดยเครงครัดตอไป 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 134 วรรค 6 
กําหนด เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียก
คาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้น การตรวจรับใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันท่ีคูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด แตอยางชาไมเกิน 5 ทําการ นับแตวันท่ีคูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ ตามหนังสือ
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1305/ว 5855 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 134 วรรค 6 
2.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1305/ว 5855 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 

 
*10.รายงานขอซ้ือขอจางไมไดระบุวงเงินท่ีจะจัดซ้ือจาง 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอซ้ือขอจางไมไดระบุวงเงินท่ีจะจัดซ้ือจาง เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยตองระบุ
วงเงินท่ีจะขอซ้ือจางในรายงานเพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการจัดซ้ือจาง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 
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*11.ไมมีการขีดฆาแสตมป 
ขอตรวจพบ: 

ใบสั่งจางมีการติดอากรแสตมปถูกตอง โดยมีการประทับตราวันท่ีลงบนแสตมป แตยังไมมีการขีดฆา
แสตมป  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด 6 ใหคํานวณจากคาจางทุก ๆ 1 พันบาท หรือเศษของ 1 พันบาท
ตองปดอากร 1 บาท โดยผูรับจางเปนผูเสียอากรและเปนผูขีดฆาแสตมป หากผูรับจางไมขีดฆา เจาหนาท่ีพัสดุ
สามารถดําเนินการขีดฆาแทนได เพ่ือปองกันการนํากลับไปใช 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด 6 
 
*12.ไมไดจัดทําราคากลางตามท่ี ป.ป.ช. กําหนด 
ขอตรวจพบ: 

วงเงินการจัดจางเกิน 100,000.00 บาท หนวยงานไมไดจัดทําราคากลางตามท่ี ป.ป.ช. กําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ดังนั้นเม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางเกินวงเงิน100,000.00 บาท ตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา โดย
ใชรูปแบบท่ี ป.ป.ช. กําหนด พรอมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน ตามมาตรา 103/7 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2556
หนวยงานควรกําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางท่ี ป.ป.ช. กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2556 
 
*13.การตรวจพัสดุประจําปลาชา 
ขอตรวจพบ: 

1.การตรวจสอบพัสดุประจําป มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปและรายงานผลการ
ตรวจสอบเกินระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงไมเปนไปตามท่ีระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ พัสดุขอ 155 กําหนด  กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคมปกอนจนถึงวันท่ี 30 กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้น
งวดนั้น โดยใหเริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุ
คงเหลือมีตัวตนอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานอีกตอไป  ท้ังนี้ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 
30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นหนวยงาน ในปถัดไปควรเรงดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจําปใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบฯ พัสดุขอ 155 
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*14.การลอก spec 
ขอตรวจพบ: 

1.กรณีการสอบราคา ในการกําหนดคุณลักษณะ (Specification) มีรายการท่ีเขาขายเปนการลอก 
spec โดยระบุวาในรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ตองเปนผลิตภัณฑของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
หรือแคนนาดา หรือเยอรมัน หรืออังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรือญี่ปุน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 16 กําหนดให
สวนราชการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ หามกําหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทย
สามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากับทางราชการ เห็นควรกําชับใหผูเก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 16 
 

*15.ไมเผยแพรราคากลางผานเว็บไซดหนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 

ไมเผยแพรราคากลางท่ีวงเงินเกิน 100,000 บาทในเว็บไซดหนวยงาน ตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/12802 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ขอ 4.2.1 (5)     
แนวทางการเปดเผยราคากลางกําหนดไววา “ในการเปดเผยราคากลาง สําหรับจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 
100,000 บาท ใหหนวยงานรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไวในเว็บไซดของ
หนวยงานและเว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐของกรมบัญชีกลาง”เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีให
เผยแพรราคากลางตามท่ีระเบียบกําหนดและพิมพหลักฐานการเผยแพรราคากลางดังกลาวแนบเปนหลักฐาน
ประกอบเรื่องเดิมเพ่ือสะดวกในการสอบทานตอไป และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลง
วันท่ี 17 กันยายน 2556 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/12802 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ขอ 4.2.1 (5) 
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/ว 111 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2556 
 

*16.ไมแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง 
ขอตรวจพบ: 

1.จัดซ้ือจัดจางบางรายการไมแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง ตามท่ีกรมกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามประกาศแนวทางปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางพ.ศ.2559 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2559 และหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ0714.2/575 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
ประกาศแนวทาง ในการปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง กําหนดใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติในการ
แนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางเปนเอกสารประกอบในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีทุกประเภทใน
ข้ันตอนรายงานขอซ้ือหรือขอจาง เห็นควรปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมกําหนด 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.แนวทางปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางพ.ศ.2559 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
2.หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ0714.2/575 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 

 
*17.วันสงมอบพัสดุไมชัดเจน 
ขอตรวจพบ: 

1.ไมระบุวันสงมอบท่ีชัดเจนและบางรายการะบุวันสงมอบพัสดุไมสอดคลองกับรายงานขอซ้ือขอจาง 
ใบสั่งจางไมระบุวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ และในรายงานขอซ้ือขอจางกําหนดวันท่ีตองการใชภายใน 10 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แตในใบสั่งจางกําหนดสงมอบภายใน 10 ทําการนับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับ
ทราบใบสั่งซ้ือ ซ่ึงไมสอดคลองตรงกัน อาจทําใหการคํานวณวันสงมอบพัสดุคลาดเคลื่อน 

2.ผูขาย/ผูรับจางไมไดระบุวันท่ีในใบสงพัสดุ  เพ่ือจะไดทราบวาผูขายไดสงพัสดุตามระยะเวลาท่ีกําหนด
หรือไม ดังนั้นเม่ือผูขาย/ผูรับจางนําพัสดุมาสง เจาหนาท่ีพัสดุตองลงวันท่ีรับของในใบสงของ พรอมท้ังให
เจาหนาท่ีบันทึกรับในระบบสารบรรณดวย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหตรวจสอบการกําหนดวันสงมอบพัสดุใหชัดเจนถูกตอง ท้ังนี้เพ่ือมิให
เกิดขอโตแยงข้ึนในภายหลัง ซ่ึงอาจทําใหราชการเสียประโยชน และควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานขอ
เบิกใหถูกตองครบถวนกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย 
 
*18.ปดอากรแสตมปไมครบจํานวน 
ขอตรวจพบ: 

ปดอากรแสตมปไมครบจํานวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามประมวลรัษฎากรกําหนด เห็นควรใหผูรับผิดชอบกรณีท่ีทําใบสั่งจางตองปดอากรแสตมปให
ครบถวน ถูกตอง ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 วาดวยอากรแสตมป ซ่ึงกําหนดใหใบสั่งจาง/
สัญญาจางท่ีมีวงเงินจางไมเกิน 2 แสนบาท จะตองติดอากรแสตมป ตามมูลคาของสัญญาจาง/ใบสั่งจาง แต
หากเปนการจางท่ีมีวงเงินเกิน 2 แสนบาท จะตองทําสลักหลังตราสารแทนชําระคาอากรแสตมป สําหรับการ
คํานวณคาอากรแสตมปหรือตราสาร ใหคํานวณจากคาจางทุกๆ 1 พันบาทหรือเศษของ 1 พันบาท ตองติด
อากร 1 บาท(เชนคาจาง 50,000 บาท ตองปดอากรแสตมป จํานวน 50 บาท หรือ คาจาง 54,500 บาท
ตองปดอากรแสตมป จํานวน 55 บาท ) โดยผูรับจางเปนผูเสียอากรและเปนผูขีดฆาแสตมป หากผูรับจางไม
ขีดฆา เจาหนาท่ีพัสดุสามารถดําเนินการขีดฆาแทนได 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 
 
*19.รายงานการตรวจรับพัสดุหัวหนาหนวยงานยังไมลงนาม 
ขอตรวจพบ: 

รายงานการตรวจรับพัสดุบางรายการหัวหนาหนวยงานยังไมลงนามรับทราบผลการตรวจรับพัสดุ 
รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ มิไดรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ ซ่ึงถือเปนสาระสําคัญใน
การจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ  
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71 (4) เม่ือ

คณะกรรมการตรวจถูกตองครบถวน ตองทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานและรายงานใหหัวหนาสวน
ราชการทราบควรกําชับใหผูเก่ียวของปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71 (4) 
 
*20.รายงานขอซ้ือขอจางไมระบุราคากลาง 
ขอตรวจพบ: 

ในรายงานขอซ้ือขอจางไมระบุราคากลาง ตามท่ีระเบียบพัสดุกําหนดในขอ 27 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบระบุราคากลางไวในรายงานขอซ้ือขอจางใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 27 (3) กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 27 (3) 
 
21.ไมมีใบเสร็จรับเงินประกอบการจาย 
ขอตรวจพบ: 

จายคาจางถายเอกสารในการจัดอบรม ไมมีใบเสร็จรับเงินประกอบการจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ซ่ึงการจายเงินทุกครั้งตองเรียกใบเสร็จรับเงินจากรานคา เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการจาย 
 
22.แนบเอกสารไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีรายชื่อจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการเขารวมประชุมฯ แต
ไมพบเอกสารการสงมอบงาน ซ่ึงเม่ือการประชุมฯ ดังกลาวเสร็จสิ้นลง ใหจัดทําหนังสือสงมอบงานท่ีไปรวม
ดําเนินการประกอบการเบิกจายทุกครั้ง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของปฏิบัติใหถูกตอง 
 
23.ราคากลางไมเปนไปตามแบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด 
ขอตรวจพบ: 

การกําหนดราคากลางงานกอสรางไมเปนไปตามแบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรจัดทําราคากลางงานกอสรางใหเปนไปแบบฟอรมท่ี ป.ป.ช. กําหนด ตามแนวทางการเปดเผย
รายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางราคากลางและการคํานวณราคากลางกําหนด 
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24.ไมมีการจัดสงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการจัดสงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และติดประกาศท่ี
สํานักงานฯ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบพัสดุป 2535 ขอ 45 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุมี
หนาท่ีรับผิดชอบควบคุมและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศท่ีทําการสํานักงานและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน สงไปเผยแพรท่ีศูนยรวมขาวของทางราชการ โดยสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมดวย ควร
กําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัดตอไปดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุป 2535 ขอ 45 
 

25.คิดคาปรับไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

การคิดคาปรับงานกอสรางเกินระยะเวลาสงมอบ ครบกําหนดสงมอบวันท่ี 10 มีนาคม 2559 ผูรับจาง
สงมอบวันท่ี 23 มีนาคม 2559 แตหนวยงานคิดคาปรับตั้งแตวันท่ี 11 – 26 มีนาคม 2559 การคิดคาปรับ
จึงตองเริ่มนับถัดจากวันท่ีครบกําหนดสงมอบจนถึงวันท่ีผูรับจางสงมอบงานดังนั้นหนวยงานควรเบิกถอนคืน
คาปรับใหถูกตองตอไป 
 
26.ผูควบคุมงานกอสรางมิไดปฏิบัติหนาท่ี 
ขอตรวจพบ: 

ผูควบคุมงานกอสรางท่ีไดรับมอบหมายมิไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 73 (3) กําหนด กลาวคือมิไดจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
รวมท้ังเหตุการณแวดลอม การหยุดงาน และสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน เปนรายวัน รายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจางนําผลการปฏิบัติงานของผูควบคุมงานเปน
ขอมูลประกอบการตรวจรับงานตอไป หนวยงานควรมีการติดตามกํากับใหผูควบคุมงานปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระเบียบฯ กําหนดโดยเครงครัด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบฯ พัสดุ ขอ 73 (3) 
 
27.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสิน 
ขอตรวจพบ: 

การตรวจสอบพัสดุประจําป คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบการรับจายพัสดุและ
ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป ไมไดสํารวจความมีอยูจริงของทรัพยสินคงเหลือท่ีมีอยูท้ังหมด แลวเปรียบเทียบ
กับทะเบียนคุมวาถูกตองตรงกันหรือไม  สงผลใหการรายงานพัสดุท่ีเสนอผูอํานวยการและสําเนาสงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคไมถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรกําชับผูรับผิดชอบใหปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ  ซ่ึงกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบ

การรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคง
เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยใหเริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม วาการรับจาย
ถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานอีกตอไป  ท้ังนี้ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
28.ไมมีการเปรียบเทียบราคา 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดมีการวาจางบริษัทในการจัดซ้ือจางหลายครั้ง ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการผูกขาด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของควรมีการเปรียบเทียบราคา เพ่ือจะไดเกิดการแขงขันและไมทําใหมีการผูกขาดจาก
ผูขาย/รับจางรายเดิม 
 
29.การแตงตั้งกรรมการตรวจรับการจาง 
ขอตรวจพบ: 

มีการแตงตั้งกรรมการตรวจรับการจางท่ีมีวงเงินเกิน 10,000.00 บาท จํานวน 2 คน ซ่ึงไมเปนไปตาม
ระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 35 กําหนดให
คณะกรรมการ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน เห็นควรปฏิบัติให
ถูกตองและปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 35 
 
30.ไมไดหักภาษี ณ ท่ีจาย 
ขอตรวจพบ: 

การจายคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาตั้งแตจํานวนเงิน 10,000.00บาท ข้ึนไปไมไดหักภาษี ณ ท่ีจาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามประมวลรัษฎากร กําหนดใหผูจายเงิน หักภาษี ณ ท่ีจาย เม่ือจายเงินไดตามมาตรา 40 (๑) - (๘) 
ในอัตรารอยละ 1 ของมูลคาสินคาหรืองานจางกอนคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมออกหนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ท่ีจายดวย ควรกําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติโดยเครงครัด เพ่ือจัดเก็บนําสงเปนรายไดของรัฐ 
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31.บันทึกขอตกลงการจางบุคคลภายนอก 
ขอตรวจพบ: 

บันทึกขอตกลงการจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานราชการของเดือนกันยายน กําหนดวันสงมอบวันท่ี 
25ไมเปนไปตามระยะเวลาการจางท่ีครบกําหนดวันสิ้นเดือน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ดังนั้นในคราวตอไปถามีการจัดจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใหจัดทําบันทึกขอตกลงการจางของเดือน
กันยายน ตองระบุวันสงมอบงานเปนวันท่ี 30 กันยายน 
 
32.ผูรับจางบุคคลภายนอกขาดเอกสารประกอบการเบิกจาย 
ขอตรวจพบ: 

ผูรับจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานราชการแนบหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการเบิกจายเดือน
แรกสงมอบเกิน ทําใหเดือนถัดไปแนบหลักฐานสงมอบงานขาดไมเปนไปตามขอตกลงท่ีกําหนดของการสงมอบ
การปฏิบัติงานทุกวันท่ี 25 ของเดือน ในการสงมอบหลักฐานการปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงควร
แนบหลักฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลาสิ้นสุดการจางแตละเดือน 
 
33.ไมไดคิดคาปรับหักจากเงินคาจาง 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดคิดคาปรับหักจากเงินคาจางจากผูรับจางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานไมครบตามขอตกลง
ท่ีไดจัดทําไว ซ่ึงเปนการเบิกจายท่ีไมถูกตอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ในกรณีการเบิกจายเงินคาจางท่ีมีคาปรับ หนวยงานตองเบิกเงินเต็มจํานวนตามคาจางรายเดือนท่ีไดตก
ลงไว หักดวยจํานวนคาปรับหนาฎีกาและนําเงินสงเปนรายไดแผนดิน ควรกําชับผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตอง
ตอไป 
 
34.เบิกวัสดุโครงการไมจัดเก็บไวท่ีพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

การเบิกวัสดุท่ีใชในการดําเนินงานโครงการ จะเบิกไปใชตามจํานวนท่ีจัดซ้ือมาท้ังหมด เม่ือใชไมหมดจะ
เก็บไวท่ีเจาของโครงการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเกิดการประหยัด โดยกําหนดแนวทางการเบิกวัสดุหากเหลือ
ใชใหสงคืนฝายพัสดุรวบรวมเพ่ือบันทึกควบคุมวัสดุ สําหรับไวใชในคราวตอไป 
 
35.ไมไดจัดทํารายงานการขอซ้ือขอจาง 
ขอตรวจพบ: 

กรณีซอมรถยนต ไมไดจัดทํารายงานการขอซ้ือขอจางและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ
พัสดุกําหนด  
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 กําหนดใหกอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีตองจัดทํารายงาน

การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางทุกรายการเสนอหัวหนาสวนราชการและตองมีรายงานผลการตรวจรับพัสดุตาม
ระเบียบกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 
 
36.รายงานขอซ้ือขอจางระบุการกําหนดเวลาท่ีตองการใชไมชัดเจน 
ขอตรวจพบ: 

รายงานขอซ้ือขอจางระบุการกําหนดเวลาท่ีตองการใชไมชัดเจน ในการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจางบาง
รายการ กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุ “ระบุตั้งแตวันท่ี” ซ่ึงเปนการระบุวันท่ีตองการใชพัสดุไมชัดเจนวาเปน
วันใด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 กําหนดใหระบุเวลาท่ีตองการใชพัสดุท่ีชัดเจน เพ่ือใหผูจัดหา 
จัดหาพัสดุไดตรงตามการใชงานจริง หนวยงานควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุวัน เวลาท่ีตองการใชพัสดุ
ใหชัดเจน  วาตองการใชภายในก่ีวัน เพ่ือใหการจัดหาพัสดุไดตรงตามการใชงานจริง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 
 
37.ไมไดสงรายงานพัสดุประจําปใหสตง. 
ขอตรวจพบ: 

มิไดสงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หนวยงานมีการสง
สําเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปใหกองแผนงาน แตมิไดสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตาม
ระเบียบ เนื่องจากเขาใจวากองแผนงานมีหนาท่ีสงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปของทุกหนวยงานให
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การดําเนินการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ
แลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวน ราชการ 1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแต กรณี เห็นควรสงรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามท่ีกําหนด 
 
38.สงมอบของหลังวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

สงมอบของหลังวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ รายการในใบสั่งจางกําหนดวันครบกําหนดวันสงมอบของ
วันท่ี 16 มีนาคม 2559 แตใบสงของระบุวันท่ี 18 มีนาคม 2559 ซ่ึงเลยวันครบกําหนดสงมอบ แต
หนวยงานไมไดดําเนินการสงวนสิทธิเรียกคาปรับตามใบสั่งจางระบุ ทําใหราชการเสียประโยชนตามสัญญาท่ี
กําหนด 
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39.รายละเอียดในการจัดซ้ือพัสดุไมชัดเจน 
ขอตรวจพบ: 

กรณีการจัดทํารายงานขอจัดซ้ือจัดจางยางรถยนตแตไมระบุทะเบียนรถยนตวานํามาใชกับรถคันใด 
ซ่ึงถือวารายละเอียดในการจัดซ้ือพัสดุไมชัดเจน ไมเปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 กําหนด เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหสอบทานรายงานขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจางใหระบุรายละเอียดในการจัดซ้ือพัสดุใหชัดเจนวาจัดซ้ือยางรถยนตเพ่ือนํามาใชสําหรับ
รถยนตคันใด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 27 
 
40.สัญญาจางกอสรางไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

เง่ือนไขในเอกสารสอบราคาและสัญญาจางกอสรางไมถูกตอง มีการกําหนดเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา
และสัญญาจางท่ีมีลักษณะเปนงานกอสราง กรณีการรับประกันความชํารุดบกพรองไวเพียง 1 ป ซ่ึงไมเปนไป
ตามระเบียบอาจเสี่ยงตอความไมคงทนถาวรของทรัพยสิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

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

1.หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว1 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2537 
 
41.ราคากลางตามแบบฟอรมปปช.กับรายงานขอซ้ือหรือขอจางไมตรงกัน 
ขอตรวจพบ: 
ราคากลางตามแบบฟอรมปปช.กับรายงานขอซ้ือหรือขอจางไมตรงกัน และในแบบฟอรมตามแบบปปช. ไม
แสดงรายละเอียดการคํานวณราคากลางท่ีชัดเจนไว ซ่ึงเสี่ยงตอการจัดซ้ือจัดจางท่ีราคาสูงเกินความเปนจริง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

1.ควรกําชับผูรับผิดชอบในการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานสวนกลางให
กลั่นกรองเอกสารเครงครัดเพ่ิมข้ึน 

2.ชี้แจงใหผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานสวนกลางใหระบุรายละเอียดการ
คํานวณราคากลางท่ีชัดเจน เพ่ือความโปรงใสในการคํานวณราคากลางท่ีถูกตอง 
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42.กําหนดราคากลางคลาดเคล่ือน 
ขอตรวจพบ: 
กําหนดราคากลางคลาดเคลื่อน จางพิมพแนวทางขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการเพ่ือการ
พ่ึงตนเองของชุมชน งบประมาณจัดสรรวงเงิน 200,000 บาท จัดทําจํานวน 2,000 เลม ไดเสนอราคาจาก       
3 บริษัท ไดแก 
    (1) บริษัท 1  196,880 บาท 
    (2) บริษัท 2 197,415 บาท 
    (3) หางหุนสวนจํากัด 199,020 บาท 
 แตหนวยงานกําหนดราคากลางเปน 200,000 บาท ราคาตอหนวย 100 บาท ซ่ึงวิธีคํานวณท่ี
ถูกตอง   คือถาวงเงิน 3 บริษัทหารเฉลี่ยได 197,771.67 บาท ราคาตอหนวย 98.89 บาท เพ่ือไมให
ราชการเสียประโยชน หากไมตองการใสเปนเศษใหปดลงจะไดราคาตอหนวยท่ีถูกตองเทากับ 98 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ในคราวตอไปเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหคํานวณการกําหนดราคากลางใหถูกตอง ซ่ึงทางกลุม
ตรวจสอบภายในไดชี้แจงวิธีการคํานวณราคากลางท่ีถูกตองแกผูรับผิดชอบแลว 
 
43.ใบเสนอราคาและเง่ือนไขการจาง (TOR) ไมตรงกับใบส่ังจาง 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสนอราคาและเง่ือนไขการจาง (TOR) ไมตรงกับใบสั่งจาง กรณีจางพิมพเอกสารรูปแบบกระบวนการ 
มีสวนรวมประชากรตางดาวในการดูแลสุขภาพตนเอง ในใบเสนอราคาทุกใบและเง่ือนไขการจาง (TOR) ระบุ
จํานวนท่ีจางพิมพ 500 เลม แตใบสั่งจางกําหนดเพียง 400 เลม ซ่ึงไมสอดคลองตรงกัน 
 
44.ไมมีลายเซ็นผูรับจางในใบส่ังจาง 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีลายเซ็นผูรับจางในใบสั่งจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหตรวจสอบลายเซ็นผูรับจางใหครบถวน รวมท้ังการบันทึกรายละเอียด
ตางๆในใบสั่งจางถือเปนสาระสําคัญ โดยจะตองบันทึกใหครบถวน ถูกตอง สมบูรณ ท้ังนี้เพ่ือมิใหเกิดขอโตแยง
ข้ึนในภายหลัง ซ่ึงอาจทําใหราชการเสียประโยชน 
 
45.รายงานการตรวจรับพัสดุระบุรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

รายงานการตรวจรับพัสดุระบุรายละเอียดไมครบถวน แตมีลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรับลงนาม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุรายละเอียดของพัสดุท่ีตรวจรับใหครบถวน กอนคณะกรรมการ
ตรวจรับจะเซ็นลงนาม และคณะกรรมการตรวจรับมีหนาท่ีตรวจรับของใหครบถวน ถูกตองตรงตามรายงานขอ
ซ้ือขอจางเนื่องจากรายงานผลการตรวจรับพัสดุเปนหลักฐานท่ีสําคัญในการรายงานหัวหนาสวนราชการวา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุท่ีสงมอบ อยางถูกตอง ตรงตามรายงานขอซ้ือขอจาง 
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46.จัดซ้ือของไมผานการอนุมัติ 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือของไมผานการอนุมัติ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรกําชับเจาหนาท่ี หากมีกรณีเดียวกันนี้ใหขออนุมัติตอผูอํานวยการหนวยงานกอนการ
จัดซ้ือ ตามการมอบอํานาจคําสั่งกรมท่ี 1630/2556 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 ขอ 2.5 กรณีการอนุมัติ
การจัดประชุม อบรม สัมมนา ท่ีตองมีการดําเนินการเก่ียวกับการซ้ือ การจาง หรือการเชา ตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหผูรับมอบอํานาจพิจารณา
อนุมัติไดเฉพาะการซ้ือ การจาง หรือการเชาท่ีไมเกินวงเงิน ซ่ึงไดกําหนดไวในคําสั่งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุและการอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.การมอบอํานาจคําสั่งกรมท่ี 1630/2556 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 ขอ 2.5 
 
47.ไมแสดงวิธีคํานวณราคากลางตามระเบียบกําหนด 
ขอตรวจพบ: 
ไมแสดงวิธีการคํานวณราคากลางอยางเปดเผยตามระเบียบ การกําหนดราคาตามแบบปปช.ระบุเพียง
แหลงท่ีมาของราคากลาง แตไมแสดงวิธีการคํานวณราคากลางอยางเปดเผย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/12802 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ขอ 4.2.1 แนว
ทางการเปดเผยราคากลางกําหนดไววา “ในการเปดเผยราคากลาง สําหรับจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 
100,000 บาท ใหหนวยงานรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไวในเว็บไซดของ
หนวยงานและเว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐของกรมบัญชีกลาง”เห็นควรใหผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0421.3/12802 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ขอ 4.2.1 
 
48.ไมไดทําหนังสือแจงธนาคารท่ีออกหนังสือค้ําประกัน 
ขอตรวจพบ: 

ผูรับจางนําหนังสือคํ้าประกันธนาคารเปนหลักประกันสัญญา หนวยงานไมไดทําหนังสือแจงธนาคารท่ี
ออกหนังสือคํ้าประกันใหแกผูรับจางใหตรวจสอบและยืนยันวาไดออกหนังสือคํ้าประกันดังกลาวจริงหรือไม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารตรวจสอบและยืนยันอีกครั้งวาไดออกหนังสือคํ้าประกัน
ดังกลาวจริงหรือไม ท้ังนี้เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกหนวยงานหากมีการทําหนังสือคํ้า
ประกันปลอม ไมสามารถเบิกเงินจากราชการได 
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49.จัดซ้ือจากผูขายหรือผูรับจางรายเดิม ๆ ท่ีมิใชผูมีอาชีพโดยตรง 
ขอตรวจพบ: 

การจัดซ้ือจัดจางวัสดุ และซอมแซมครุภัณฑจากผูขายหรือผูรับจางรายเดิม ๆ ท่ีมิใชผูมีอาชีพโดยตรง 
ทําใหผูเสนอราคามีอิทธิตอการจัดหาพัสดุมากเกินไป เพ่ือปองกันการผูกขาดหรือก่ึงผูกขาด ควรซ้ือจากผูขาย/
ผูรับจางท่ีมีอาชีพโดยตรง 
 
50.คําส่ังแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมมีการกําหนดระยะเวลาท่ีตองตรวจรับพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมมีการกําหนดระยะเวลาท่ีตองตรวจรับพัสดุใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
อยางชาตองไมเกิน 5 วันทําการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2543 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 2 ในการ
แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 34 (6) หรือ (7) แลวแตกรณีทุกครั้งสวนราชการจะตองกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี แจงโดยหนังสือสํานักเลขาการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 186 
ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2541 เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับ
พัสดุหรือตรวจรับงานจางท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบ พรอมท้ังสงมอบหลักฐานการตรวจรับใหแกเจาหนาท่ี
พัสดุแลวใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการใหหัวหนาสวนราชการทราบภายใน 3 วัน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2543 
2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 2 ขอ 34 (6) หรือ (7) 
3.หนังสือสํานักเลขาการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 186 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2541 

 
51.ไมไดจัดสงแผนจัดซ้ือจัดจางใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ขอตรวจพบ: 

ป ๒๕๕๙ไดรับงบลงทุนจํานวน ๒ รายการ วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง 
แตไมไดจัดสงแผนใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2546 โดยจัดสงสําเนาแผน
จัดซ้ือจัดจางใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในวันท่ี 31 ตุลาคมของทุกป พรอมท้ังรายงานใหทราบเปน
ประจําทุกไตรมาสภายใน 30 วันนับแตวันทําการสุดทายของไตรมาส นอกจากนี้หนวยงานไมไดจัดแผนการ
จัดซ้ือจัดจางวัสดุเพ่ือใหการบริหารงานและบริหารเงินงบประมาณบรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการลดภาระดานการจัดซ้ือบอยครั้ง 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2546 หนวยงานควร
กําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยจัดสงสําเนาแผนจัดซ้ือจัด
จางใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคภายในวันท่ี 31 ตุลาคมของทุกป พรอมท้ังรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางให
ทราบเปนประจําทุกไตรมาสภายใน30 วันนับแตวันทําการสุดทายของไตรมาส 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2546 

 
52.ดําเนินงานการจางกอนไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ 
ขอตรวจพบ: 

การจางถอดเทปเก็บขอมูลวิจัย ดําเนินงานการจางกอนไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนดกอนการซ้ือหรือ
จางทุกวิธีนอกจากการซ้ือท่ีดินหรือสิ่งกอสรางตามขอ 28 ใหเจาหนาพัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
ตามระเบียบขอ 27 และขอ 29 เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินตามการ
จางนั้นตอไปได 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 

53.การยืมเงินเพ่ือซ้ือวัสดุภายหลังไดดําเนินการจัดซ้ือเสร็จส้ินแลว 
ขอตรวจพบ: 

การยืมเงินเพ่ือซ้ือวัสดุภายหลังไดดําเนินการจัดซ้ือเสร็จสิ้นแลว ถือวาหมดความจําเปนใช  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ดังนั้นใหนําคาวัสดุดังกลาวไปวางฎีกาเบิกจายใหกับผูมีสิทธิไดรับเงิน เพราะการใหยืมเงินเพ่ือเปนการ
แบงเบาภาระ ยืมไดเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น ในคราวตอไปถามีเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึน ผูมีอํานาจอนุมัติตอง
คํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมและควรกําชับใหผูตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบความถูกตองกอนเสนอ
อนุมัติ 
 
54.ใบสําคัญรับเงินไมไดระบุวันท่ีรับเงิน 
ขอตรวจพบ: 

ใบสําคัญรับเงินไมไดระบุวันท่ีรับเงิน ดังนั้นทุกครั้งท่ีมีการจายเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินตอง
ระบุวันท่ีรับเงินในใบสําคัญรับเงิน เพ่ือเปนหลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
ตามขอผูกพันแลว 
 
55.ไมไดจัดสงประกาศและเอกสารสอบราคาเผยแพรไปยังผูมีอาชีพรับจาง 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดสงประกาศและเอกสารสอบราคาเผยแพรไปยังผูมีอาชีพรับจางเพ่ือใหเกิดการแขงขัน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และติดประกาศท่ีสํานักงานฯ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 41 
(1)กําหนดใหเจาหนาท่ีพัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้น โดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีทําได กับใหปดประกาศเผยแพร
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การสอบราคาไวโดยเปดเผย ฯ ท่ีทําการของสวนราชการนั้น เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีพัสดุใหปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเครงครัด เพ่ือประโยชนทางราชการ 

ตามระเบียบพัสดุป 2535 ขอ 45 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุมี
หนาท่ีรับผิดชอบควบคุมและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศท่ีทําการสํานักงานและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน สงไปเผยแพรท่ีศูนยรวมขาวของทางราชการ โดยสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมดวย ควร
กําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัดตอไปดวย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 41 (1) 
2.ตามระเบียบพัสดุป 2535 ขอ 45 

 
56.ตรวจสอบพัสดุประจําปไมไดมีการรายงานผลการตรวจสอบนับพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 

การตรวจสอบพัสดุประจําป คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบการรับจายพัสดุและ
ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป ไมไดมีการรายงานผลการตรวจสอบนับพัสดุ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ซ่ึงกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 
30 กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยใหเริ่มตรวจสอบพัสดุใน
วันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยูตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานอีก
ตอไป  ท้ังนี้ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานผูแตงตั้งและสําเนาสงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
57.เบิกจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงในทองท่ีเดียวกันเปนการจัดซ้ือไมใชคาใชจายเดินทางไปราชการ 
ขอตรวจพบ: 

การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ ซ่ึงเดินทางจากสํานักงานฯ ไปสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด อําเภอเมือง ซ่ึงตั้งอยูในทองท่ีเดียวกันกับสํานักงานฯ เขาขายการจัดซ้ือ มิใชคาใชจายเดินทางควรให
เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือเสนอหัวหนาสวนราชการ ตามนัยระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิม 
ขอ 27 
 
58.ไมไดมีการแตงตั้งผูควบคุมงานตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดมีการจางปรับปรุงระบบประปารั้วสํานักงานและถนนทางเขาสํานักงาน โดยไมไดมีการ
แตงตั้งผูควบคุมงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบพัสดุขอ  ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้งใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานท่ีมี
ความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด หรือ
ขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอ่ืนตามท่ีไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ใน
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กรณีท่ีลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงาน
เฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีพัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบฯ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ตามระเบียบพัสดุขอ  ๓๗ 
 
59.สงมอบของหลังวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ 

ขอตรวจพบ: 
 สงมอบของหลังวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ รายการในใบสั่งจางกําหนดวันครบกําหนดวันสงมอบของ

วันท่ี 16 มีนาคม 2559 แตใบสงของระบุวันท่ี 18 มีนาคม 2559 ซ่ึงเลยวันครบกําหนดสงมอบ แต

หนวยงานไมไดดําเนินการสงวนสิทธิเรียกคาปรับตามใบสั่งจางระบุ ทําใหราชการเสียประโยชนตามสัญญาท่ี

กําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหตรวจสอบรายละเอียดการสงมอบพัสดุใหเปนไปตามวันท่ีกําหนด

สงมอบพัสดุในใบสั่งซ้ือสั่งจาง และรายงานขอซ้ือขอจาง หากสงมอบลาชาตองดําเนินการสงวนสิทธิเรียก

คาปรับตามระเบียบกําหนด 
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หมวดการบริหารสินทรัพย 
 
*1.ยังไมไดใหรหัสประจําครุภัณฑ 
ขอตรวจพบ: 

ยังไมไดใหรหัสประจําครุภัณฑ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ซ่ึงครุภัณฑทุกรายการจะตองใหรหัสประจําครุภัณฑเพ่ือควบคุมมิใหเกิดการสูญหาย และใชเปน
หลักฐานในการอางอิงตรวจสอบความมีอยูจริงของครุภัณฑ ซ่ึงการบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑควรเชื่อมโยง
กับรหัสครุภัณฑในระบบ GFMIS ดวย เพ่ือควบคุมทรัพยสินในทะเบียนคุมใหถูกตองตรงกับทรัพยสินท่ีปรากฏ
ในระบบ GFMIS และ เพ่ือใหขอมูลทางการเงินมีความเชื่อถือได 
 
*2.ทะเบียนคุมทรัพยสินไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนทรัพยสินไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยไมมีการกํากับคาเสื่อมราคาไวใน
แตละรายการ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรจัดทําทะเบียนใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด รวมถึงวิธีการไดมาและคาเสื่อมราคา
ทรัพยสินตามหนังสือท่ี กค0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคาทรัพยสิน  
ซ่ึงทรัพยสินท่ีมีลักษณะคงทน มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และมีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป จะตอง
บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสินและตองคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป และตามหนังสือ
ท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 เรื่องการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี กค0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 
2.หนังสือท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 

 
*3.ทะเบียนคุมทรัพยสินไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมครุภัณฑ มีการบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑท่ีไดมาประกอบดวยอะไรบาง ซ่ึงเปนสวนท่ีดี
มากเพราะจะไดทราบวาครุภัณฑท่ีมีอยูจริงท้ังหมด แตยังมีการบันทึกขอมูลไมครบถวน และไมปจจุบัน  เชน 
อัตราคาเสื่อมราคา และวิธีการไดมาของสินทรัพย รวมถึงไมมีบันทึกประวัติการซอมแซมครุภัณฑ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรกําชับใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑใหครบถวน ถูกตอง เพ่ือประโยชนในการ
ควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการ เม่ือมีการซอมแซมครุภัณฑตองบันทึกรายการดานหลังทะเบียนคุม
ทุกครั้ง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544  
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 
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*4.ทะเบียนคุมวัสดุไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 

การบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมวัสดุยังไมถูกตอง และจากการสุมตรวจสอบวัสดุ ไมพบวัสดุ
คงเหลือ เนื่องจากการซ้ือวัสดุซ้ือตามความตองการของหนวยเบิก เม่ือตรวจรับวัสดุก็จะจายใหผูขอเบิกท้ัง
จํานวนสงผลใหกลุมฝายมีตนทุนสูง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรมีการวางแผนในการจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือปองกันการขาดแคลนวัสดุท่ีจําเปน มิใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการและลดปญหาในการจัดซ้ือบอยครั้ง รวมถึงตองตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก
รายละเอียดในทะเบียนคุมวัสดุ 
 
*5.จัดทําทะเบียนคุมวัสดุยังไมเปนไปตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมิไดจัดบัญชีวัสดุตามรูปแบบท่ี กวพ. กําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรจัดทําบัญชีวัสดุใหเปนไปตามแบบท่ี กวพ. กําหนด ตามหนังสือท่ี นร (กวพ) 1202/ว 
116 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2535  เรื่อง ตัวอยางเอกสารประกวดราคาซ้ือ – จาง สัญญาตาง ๆ หนังสือคํ้า
ประกัน บัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี นร (กวพ) 1202/ว 116 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2535 
 
*6.ระบบการยืม-คืนครุภัณฑไมรัดกุม 
ขอตรวจพบ: 

การนําเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลโซนี่ หรือเครื่อง Tablet Acer ไปใชงานนอกสถานท่ี โดยไมไดจัดทํา
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบพัสดุฯ กําหนดขอ 147 (2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน จะตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีราชการ จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการ เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกําหนดโดยเครงครัด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุฯ กําหนดขอ 147 (2) 
 
*7.ครุภัณฑท่ีชํารุดและไมไดใชงาน 
ขอตรวจพบ: 

การสุมสํารวจความมีอยูจริงของครุภัณฑ พบวามีครุภัณฑท่ีชํารุดและไมไดใชงาน ครุภัณฑ บางรายการ
มีการซอมแซมทาสีทับเลขรหัสครุภัณฑเดิม 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบพัสดุฯ เพ่ือมิใหเปนภาระแกหนวยงานในการจัดเก็บดูแลรักษาและหากมีทรัพยสินสูญหาย

ใหดําเนินการตามนัยระเบียบพัสดุฯ ขอ 156 รวมท้ังใหมีการระบุเลขท่ีสินทรัพยบนครุภัณฑ เพ่ือสะดวกใน
การตรวจสอบ 

เห็นควรใหมีการสํารวจครุภัณฑท่ีไมมีความจําเปนในการใชงาน ใหหนวยงานพิจารณาโอนใหหนวยงาน
อ่ืนท่ีจําเปนตองใชงานตอไป เพ่ือใหทรัพยสินไดใชงานอยางคุมคา สวนทรัพยสินใดชํารุดหรือหมดประโยชน
แลวใหพิจารณาจําหนาย 
 
*8.ครุภัณฑบางรายการไมไดใชงานแตไมทําจําหนาย 
ขอตรวจพบ: 

ครุภัณฑบางรายการไมไดใชงานเชน โทรศัพท เกาอ้ี  แตไมทําจําหนายออกจากทะเบียน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

กรณีครุภัณฑท่ีไมไดใชงานและหมดความจําเปน ควรดําเนินการจําหนายตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 157 เพ่ือลดภาระในการเก็บและดูแล
รักษาทรัพยสิน 
 
*9.ไมพบทรัพยสิน 
ขอตรวจพบ: 

ไมพบรายการทรัพยสิน จากการสุมสอบทานความมีอยูจริงของทรัพยสินหนวยงาน ไมพบทรัพยสิน ซ่ึง
อาจเสี่ยงตอการสูญหาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นสมควรใหหนวยงานเรงดําเนินการสืบคนทรัพยสินใหเสร็จสิ้นโดยเรงภายใน 30 วันหลังจากท่ี
ไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 
*10.ไมมีการดําเนินการโอนทรัพยสินอยางถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

ทรัพยสินบางรายการยังมิไดดําเนินการโอนทรัพยสินใหแลวเสร็จ ซ่ึงเสี่ยงตอการสูญหายของทรัพยสิน
ของหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบเรงดําเนินการโอนทรัพยสินให ถูกตอง ครบถวน 
 
11.การเบิกวัสดุยังไมไดมีการอนุมัติใหเบิกวัสดุจากผูมีอํานาจ 
ขอตรวจพบ: 

การเบิกวัสดุยังไมไดมีการอนุมัติใหเบิกวัสดุจากผูมีอํานาจ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหหนวยงานกําชับผูรับผิดชอบใหตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจายทุกครั้ง และการรับจายทุก
ครั้งตองมีหลักฐานอางอิง โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปท่ีไดรับการแตงตั้ง ตองตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของการบันทึกควบคุมวัสดุกับหลักฐานประกอบรายการเคลื่อนไหว ตรวจนับยอดและสภาพ
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วัสดุคงเหลือจริง หากมีวัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ในการ
ตรวจสอบประจําปนั้นใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 156 
ตอไป 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุฯ ขอ 156 
 
12.การตรวจพัสดุประจําปไมรายงานสภาพการชํารุดของครุภัณฑ 
ขอตรวจพบ: 
การตรวจพัสดุประจําปไมรายงานสภาพการชํารุดของครุภัณฑ การรายงานผลการตรวจพัสดุประจําป 
คณะกรรมการไมไดรายงานวารายการใดมีสภาพการใชงานไดก่ีรายการ และสภาพชํารุดก่ีรายการ รวมท้ังไมใช
งานแลวก่ีรายการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนในการดําเนินการจําหนายทรัพยสินตอไป 
 
13.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน  ๒๕๔๙ ไดกําหนดหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีเก่ียวกับครุภัณฑท่ีมีมูลคาไมถึง ๕,๐๐๐.๐๐ บาท บันทึกบัญชีเปน
คาใชจายประเภทครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ และใหบันทึกรายละเอียดครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสิน เพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมทรัพยสินของทางราชการโดยไมตองคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป หนวยงานควร
กําชับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดโดยเครงครัด เพ่ือควบคุมดูแลปองกันการสูญหายของ
ทรัพยสิน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน  ๒๕๔๙ 
 
14.มิไดระบุท่ีตั้งของสินทรัพย 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมทรัพยสิน มิไดระบุท่ีตั้งของสินทรัพย ทําใหยากในการตรวจสอบ และบันทึกรายละเอียดยัง
ไมครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหหนวยงานบันทึกควบคุม ทรัพยสิน ไมวาจะไดมาดวยวิธีใด (ซ้ือ จาง รับโอน ยืม รับบริจาค/
สนับสนุน ฯลฯ) ใหบันทึกควบคุมใหครบถวนเปนปจจุบัน  ทรัพยสินรายการใด ถูกจําหนาย/โอน/คืนไปแลวให
ลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที พรอมอางอิงเลขท่ีหนังสือท่ีเก่ียวของ และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการเคลื่อนไหว (ท้ัง ไดมา  ข้ึนทะเบียน โอน ยืม จําหนาย) และท่ีเก่ียวของอ่ืนให
ครบถวนเรียบรอย สะดวก ตอการคนหา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 
 
 



36 
 

หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย * หนา้หวัขอ้นั้น หมายถึงเป็นขอ้ท่ีพบบ่อยหรือขอ้ท่ีพบปัญหานั้นซํ้ าๆ   
 

15.มีการจัดทําใบเบิกวัสดุ แตไมไดมีการลงบัญชี 
ขอตรวจพบ: 

มีการจัดทําใบเบิกวัสดุ แตไมไดมีการลงบัญชี/ทะเบียน ทุกครั้งท่ีมีการจาย โดยหนวยงานจะมีการ
บันทึกบัญชีรวมตัดยอดการจายในแตละเดือน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับเจาหนาท่ีบันทึกรายการในทะเบียนคุมวัสดุ ใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รวมท้ังวัสดุท่ี
เหลือจากการดําเนินงานโครงการ จะตองนํากลับมาลงทะเบียนคุมเชนเดียวกัน 
 
16.ทะเบียนคุมพัสดุควรจัดทําสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแตละประเภท 
ขอตรวจพบ: 

การสุมตรวจสอบวัสดุ ณ วันท่ีเขาสอบทาน มีวัสดุใหตรวจสอบครบถวนตรงตามทะเบียนคุม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี หนวยงานควรบันทึกขอมูลการรับและจายพัสดุทุกครั้งท่ีมีการไดมา
และใชไป รวมถึงวัสดุท่ีซ้ือมาเพ่ือใชในโครงการ หากมีพัสดุคงเหลือตองนํากลับมาบันทึกบัญชีคุม ถามีการ
ดําเนินโครงการในครั้งตอไปสามารถนําไปใชไดชวยประหยัดงบประมาณ และทะเบียนคุมพัสดุควรจัดทํา
สารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแตละประเภท โดยแยกแตละชนิดใหชัดเจน เพ่ือสะดวกในการลงบัญชีและ
ตรวจสอบ ประหยัดเวลาในการคนหา 
 
17.ไมดําเนินการจําหนายทรัพยตามระเบียบ 
ขอตรวจพบ: 

มีทรัพยสินบางรายการท่ีรอการจําหนาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการจําหนายทรัพยสินท่ีไมไดใชแลวใหเปนไปตามระเบียบโดยเร็ว เพ่ือ
ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บและลดภาระในการดูแลรักษาทรัพยสิน 
 
18.การยืมครุภัณฑใบยืมเขียนช่ือและเลขครุภัณฑไมตรงกับทะเบียนคุม 
ขอตรวจพบ: 

การยืมครุภัณฑใบยืมเขียนชื่อและเลขครุภัณฑไมตรงกับทะเบียนคุม การเขียนใบยืมครุภัณฑไปใชนอก
สํานักงาน เขียนชื่อและเลขครุภัณฑไมตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสิน  ทําใหไมทราบวาเปนครุภัณฑชิ้นใดท่ียืมไป   
อาจเสี่ยงตอการสูญหายได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบและกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบใบยืม ใหเขียนใบยืม
ครุภัณฑใหถูกตอง ตรงตามรายการท่ียืม 
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19.ยืมครุภัณฑออกนอกสํานักงานหัวหนาพัสดุเปนผูอนุมัติ 
ขอตรวจพบ: 

การยืมครุภัณฑไปใชนอกสํานักงานฯดําเนินการใหหัวหนาพัสดุเปนผูอนุมัติใหยืมครุภัณฑออกนอก
สํานักงานฯ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 9 ระบุวา ผูมี
อํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดโดยคํานึงถึงระดับ 
ตําแหนง หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีจะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรค
หนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได 
ดังนั้นหนวยงาน จึงควรกําหนดใหผูอํานวยการ เปนผูอนุมัติใหยืมครุภัณฑออกนอกสํานักงานฯ มิใชหัวหนา
พัสดุ ตามระเบียบดังระบุขางตน 
 
20.ไมมีระบบการยืมคืนครุภัณฑออกนอกสํานักงาน 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีระบบการยืม-คืนทรัพยสินเม่ือตองนําออกไปใชนอกสํานักงาน หนวยงานยังไมมีระบบการการยืม-
คืนทรัพยสิน เม่ือตองนําออกไปใชนอกสํานักงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ  147  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใช
ราชการ  ใหสวนราชการผูยืม ทําหลักฐานการยืม เปนลายลักษณอักษร  แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน  
โดยมีหลักเกณฑตาม (2) กําหนดวา การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน  จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงาน ซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น  แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
สวนราชการ เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ  147   
 
21.ทะเบียนครุภัณฑมีการบันทึกรายละเอียดไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนครุภัณฑมีการบันทึกรายละเอียดไมครบถวน เชนอัตราคาเสื่อมราคา และวิธีการไดมาของ
สินทรัพยรวมท้ังไมไดจัดทําทะเบียนการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน การควบคุมทรัพยสินของทางราชการตอง
ปฏิบัติใหเปนไประเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544  
เรื่องการตีราคาทรัพยสิน โดยดานหลังของทะเบียนคุมทรัพยสินจะมีรายการซอมบํารุงรักษาดวย ซ่ึงถือวาเปน
การควบคุมทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษาเพ่ือใชขอมูลในการบริหารสินทรัพย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 
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22.การบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑควรเช่ือมโยงกับรหัสครุภัณฑในระบบ GFMIS 
ขอตรวจพบ: 

สําหรับการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน และการบันทึกหมายเลขรหัสครุภัณฑควรเชื่อมโยงกับรหัส
ครุภัณฑในระบบ GFMIS ดวย เพ่ือควบคุมทรัพยสินในทะเบียนคุมตองตรงกันกับทรัพยสินท่ีปรากฏในระบบ 
GFMIS เพ่ือใหขอมูลทางการเงินเชื่อถือได 
 
23.ทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑมิไดแยกจากทะเบียนคุมทรัพยสิน 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑมิไดแยกจากทะเบียนคุมทรัพยสิน ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ จัดเปนวัสดุท่ี
มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป และมีราคาตอหนวยไมเกิน 5 พันบาท ถือวาเปนคาใชจาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0408.4/ว 129   
ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0408.4/ว 129   ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549 
 
24.ตรวจสอบวัสดุยอดคงเหลือไมตรงกับทะเบียนคุม 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสอบความมีอยูจริงของวัสดุ ปรากฏวามียอดคงเหลือไมตรงกับทะเบียนคุม บางรายการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบหาสาเหตุ และดําเนินการใหถูกตองตอไป ดังนั้นการเบิกจายวัสดุตอง
จัดทําใบเบิกและตองไดรับอนุมัติใหจายจากผูมีอํานาจกอนทําการจายวัสดุใหผูขอเบิกทุกครั้ง รวมท้ังบันทึก
รายการในทะเบียนคุมวัสดุใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 
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หมวดเงินยมืและเงินทดรองราชการ 
 
*1.สงใชคืนเงินสดเกินรอยละ 20 ของวงเงินยืม 
ขอตรวจพบ: 

พบวามีการสงใชคืนเงินสดเกินรอยละ 20 ของวงเงินยืม โดยไมไดชี้แจงเหตุผลถึงสาเหตุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

กรณีท่ีไดมีการชําระเงินคืนเกินรอยละ 20 ตามหลักเกณฑท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด ตาม
หนังสือท่ี สธ 0711/225 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558 เห็นควรใหกําชับใหผูท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติโดย
เครงครัด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี สธ 0711/225 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558 
 
*2.กรณีท่ีมีการยืมเงินในสัญญายืมระบุรายละเอียดของการสงใชเงินยืมไมถูกตองครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีมีการยืมเงินในสัญญายืมบางฉบับ  ระบุรายละเอียดของการสงใชเงินยืม ยังไมถูกตองครบถวน 
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ตามระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 (2) ระบุ :  
การเดินทางไปราชการ รวมท้ังเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงใชแกสวนราชการผูใหยืมภายใน 
สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืน ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวัน
นับจากวันท่ีไดรับเงิน เห็นควรใหผูรับผิดชอบระบุรายละเอียดของการสงใชเงินยืม ในสัญญาการยืมเงิน กรณี
เพ่ือใชในการเดินทางไปราชการ อบรม หรือประชุม ใหถูกตอง ครบถวน ตามท่ีระเบียบกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 (2) 
 
*3.การยืมเงินชําระหนี้ลาชา 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาการยืมเงินการชําระหนี้ลาชาไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานไดมีการติดตามทวงถามหนี้เปนลายลักษณอักษร 
 
*4.เงินยืมมีสัญญาระบุจํานวนวันในการคืนเงินไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

ระบุจํานวนวันในการคืนเงินไมถูกตอง ทําใหการคํานวณวันครบกําหนดไมถูกตอง สงผลใหชําระหนี้คืน
ไมเปนไปตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การเบิกจายเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 60 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.การเบิกจายเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 60 

 
*5.สงหลักฐานชดใชเงินยืมกอนการอบรม 
ขอตรวจพบ: 

มีการสงหลักฐานใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนชดใชเงินยืมกอนเสร็จสิ้นการอบรม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรสงชดใชเงินยืมหลังเสร็จสิ้นการอบรม เพ่ือใหม่ันใจวาผูยืมเงินไดเขารับการอบรมจริงครบตาม
หลักสูตร 
 
*6.ระบุรายละเอียดการสงใชเงินยืมยังไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีมีการยืมเงินในสัญญายืม  ระบุรายละเอียดการสงใชเงินยืมยังไมครบถวนถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรระบุรายละเอียดการสงใชเงินยืมในสัญญายืมใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 (2) ระบุ :การเดินทางไปราชการ รวมท้ังเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงใชแกสวนราชการผูใหยืมภายใน สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง และการ
ยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืน ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับเงิน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 (2) 
 
*7.แนบเอกสารการเบิกจายไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 

แนบหลักฐานประกอบการยืมเงินไมครบถวน เชน โครงการ หนังสือขออนุมัติจัดอบรม กําหนดการ 
หนังสือขออนุมัติเดินทาง หนังสือเชิญวิทยากร เปนตน การยืมเงินทุกครั้งตองแนบเอกสารตาง ๆ ใหครบถวน
เพ่ือจะไดทราบวามีการอนุมัติใหดําเนินการ และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินนั้นไปใชจาย การยืมเงิน
ตองประมาณการรายจายเทาท่ีจําเปนและเหมาะสม 
 
*8.สงชดใชเงินยืมเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 
ขอตรวจพบ: 

จากรายงานลูกหนี้ สัญญาท่ีถึงกําหนดชําระแตยังไมไดชําระหนี้เงินยืม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรมีการกําหนดแนวทางในการติดตามเรงรัดการใชหนี้เงินยืมใหชําระหนี้เงินยืมภายในวันท่ีครบ
กําหนดและใหดําเนินการตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.
2551 ขอ 60 ระบุใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไปภายในกําหนดเวลา คือเดินทางไป
ราชการตองคืนภายในสิบหาวันนับจากเดินทางกลับและอ่ืนๆตองคืนภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงินและ
ขอ 63 ระบุในกรณีท่ีผูยืมมิไดชําระคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหเรียกใหชดใชเงินยืมตามเง่ือนไขในสัญญา
การยืมเงินใหเสร็จสิ้นโดยเร็วอยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 และขอ 63 

 
*9.สัญญายืมไมระบุวันครบกําหนด 
ขอตรวจพบ: 

การยืมเงินราชการบางสัญญายืมไมระบุวันครบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบใสรายละเอียดวันครบกําหนดตามสัญญายืมใหถูกตอง ครบถวนเพ่ือเปนขอมูลใน
การติดตาม ทวงถาม กรณีท่ีผูยืมไมใชหนี้เงินยืมตามกําหนด 
 
10.สงชดใชเงินยืมและบันทึกลางลูกหนี้ในระบบกอนวันท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
ขอตรวจพบ: 

การสงชดใชเงินยืมและบันทึกลางลูกหนี้ในระบบกอนวันท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายใหถูกตองกอนดําเนินการหักลางเงินยืม 
 
11.เบิกจายเงินผิดวัตถุประสงค 
ขอตรวจพบ: 

มีการจายเงินยืมไมตรงตามวัตถุประสงคของการยืมเงิน 
 ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 15 เงินท่ีขอ
เบิกมาเพ่ือวัตถุประสงคใด ตองจายเพ่ือวัตถุประสงคนั้น จะนําไปจายเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนไมได เห็นควรกําชับ
ใหผูเก่ียวของปฏิบัติใหถูกตอง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 15 
 
12.การเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน ยังไมเหมาะสมและปลอดภัย 
ขอตรวจพบ: 

การเก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน ยังไมเหมาะสมและปลอดภัย โดยจัดเก็บไวบนโตะทํางาน ซ่ึงอาจเกิด
การสูญหาย หรือเสียหายได เห็นควรรวบรวมไวในแฟมเอกสารเก็บไวในตูพรอมใสกุญแจ 
 
13.จัดทําสัญญาการยืมเงินแคหนึ่งฉบับ 
ขอตรวจพบ: 

การจัดทําสัญญาการยืมเงินจํานวนหนึ่งฉบับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 56 
สัญญาการยืมเงินใหจัดทําข้ึนสองฉบับเม่ือผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืมแลว ใหลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญา
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การยืมเงินท้ังสองฉบับ พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บรักษาไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ใหผูยืมเก็บไว
หนึ่งฉบับเห็นควรกําชับใหผูเก่ียวของจัดทําใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 56 
 
14.สงชดใชเงินยืมไมออกใบเสร็จรับเงินกรณีมีเงินสดคงเหลือ 
ขอตรวจพบ: 

ยืมเงินสงชดใชเงินยืมดวยใบสําคัญหรือเงินสดถามียอดคงเหลือ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดออกหลักฐาน
ใบรับใบสําคัญหรือใบเสร็จรับเงินกรณีมีเงินสดคงเหลือ แตไมไดมอบใหกับผูยืมเงินไวเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันวา
ไดมีการชําระหนี้เงินยืมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
 
15.เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไมปฏิบัติ
หนาท่ี 
ขอตรวจพบ: 

เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไมไดทํา
หนาท่ีตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการภายหลังการรับหรือจายเงินทุกสิ้นวัน  เพ่ือตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตอง หากมีขอผิดพลาดสามารถดําเนินการแกไขไดทันทีเนื่องจากผูท่ีไดรับมอบหมายเปน
ตําแหนงนายชางเทคนิคซ่ึงไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเงินบัญชี  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบดานการเงินบัญชีแนะนําวิธีการตรวจสอบ หรือมอบหมายใหผูมีความรูดาน
การเงินบัญชีเปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบเงินทดรองราชการตอไป 
 
16.เดินทางไปราชการสัญญายืมเงินราชการระบุวันท่ีสงใชเงินคือภายใน 30 วัน 
ขอตรวจพบ: 

กรณียืมเงินเพ่ือเดินทางไปราชการ แตในสัญญายืมเงินราชการระบุวันท่ีสงใชเงินคือภายใน 30 วัน    
นับจากวันท่ีไดรับเงินซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรระบุรายละเอียดการสงใชเงินยืมใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60  ระบุ : การเดินทางไปราชการ รวมท้ังเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว ใหสงใชแกสวนราชการผูใหยืมภายใน สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง และการยืมเงินเพ่ือปฏิบัติ
ราชการอ่ืน ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีไดรับเงิน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 
 
17.มีบางสัญญายืมไมบันทึกการรับคืนเงินยืมดานหลังสัญญายืม 
ขอตรวจพบ: 

มีบางสัญญายืมไมบันทึกการรับคืนเงินยืมดานหลังสัญญายืม 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.

2551 ขอ 61 ระบุ เม่ือผูยืมสงหลักฐานการจายและหรือเงินเหลือจาย(ถามี)ใหผูรับผิดชอบบันทึกการรับคืน
ในสัญญาการยืมเงินพรอมท้ังออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหผู
ยืมไวเปนหลักฐาน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 61 
 
18.กรณีท่ีผูยืมสงใชใบสําคัญไมไดออกใบรับใบสําคัญใหผูยืม 
ขอตรวจพบ: 

การออกใบรับใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน และการบันทึกการรับคืนในใบสัญญายืม กรณี ท่ีผูยืมสงใช
ใบสําคัญ ไมไดออกใบรับใบสําคัญ ใหผูยืม และไมไดบันทึกการรับคืนในสัญญายืมดานหลัง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 61  ระบุวา 
เม่ือผูยืมสงหลักฐานการจาย /หรือเงินเหลือจากท่ียืม(ถามี) ใหเจาหนาท่ีผูรับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการ
ยืมเงินพรอมท้ังออกใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปน
หลักฐาน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 61 
 
19.การยืมเงินบางรายการไมไดจัดทําประมาณการคาใชจาย 
ขอตรวจพบ: 

การยืมเงินบางรายการไมไดจัดทําประมาณการคาใชจาย เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการยืมเงินเกิน
ความจําเปน ดังนั้นในการยืมเงินแตละครั้งตองประมาณคาใชจายใหเหมาะสมกับการดําเนินงานไวดวย ตาม
จํานวนคน และระยะเวลาท่ีดําเนินงาน 
 
20.ทะเบียนคุมลูกหนี้บันทึกไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 

ทะเบียนคุมลูกหนี้บันทึกไมเปนปจจุบัน เนื่องจากอยูระหวางการสั่งจายเงิน เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีให
บันทึกรายละเอียดใหเปนปจจุบัน 
 
21.มิไดแยกเก็บจากสัญญาการยืมเงิน 
ขอตรวจพบ: 

การจัดเก็บสัญญาการยืมเงินท่ียังไมถึงกําหนดชําระ มิไดแยกเก็บจากสัญญาการยืมเงินท่ีไดชดใชแลว 
ควรแยกเก็บรักษาสัญญาท่ียังไมถึงกําหนดชําระออกจากสัญญาการยืมเงินท่ีไดรับชดใชแลวไวในท่ีปลอดภัย 
เพ่ือใหทราบจํานวนลูกหนี้คงเหลือท่ียังไมไดชําระมีท้ังหมดก่ีราย และสะดวกตอการติดตาม 
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22.ไมมีการจัดทํารายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินเดือนเสนอผูบังคับบัญชา 
ขอตรวจพบ: 

ไมมีการจัดทํารายงานลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนเสนอผูบังคับบัญชา ดังนั้นเห็นควรกําชับให
ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานลูกหนี้ เพ่ือจะไดทราบยอดหนี้คงเหลือแตละเดือนมีลูกหนี้รายใดท่ีครบกําหนดชําระ 
จะไดดําเนินการติดตามหนี้ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย * หนา้หวัขอ้นั้น หมายถึงเป็นขอ้ท่ีพบบ่อยหรือขอ้ท่ีพบปัญหานั้นซํ้ าๆ   
 

หมวดใบสําคญั 
 
*1.นอนหองเดี่ยวโดยไมมีเหตุความจําเปน 
ขอตรวจพบ: 

1.กรณีท่ีจัดอบรมมีการจัดท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมบางสวนโดยไมจัดใหพักรวมกันตามระเบียบ
กําหนด หรือจัดท่ีพักใหแกผูเขาอบรม 2 คนนอนหองเดี่ยวโดยไมมีเหตุความจําเปน และเหมาะสม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2555 ขอ 16 ระบุ การจัดท่ีพักใหผูเขารับการอบรมตามขอ (10) ใหพักรวมกัน
ตั้งแต 2 คนข้ึนไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได 
หัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได และเห็นควรกรณีท่ีมีการจัดฝกอบรม
ควรบริหารจัดการในการจัดท่ีพักใหแกผูเขารับการอบรมตามระเบียบ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2555 ขอ 16 

 
*2.กรณีเบิกคาตอบแทนวิทยากรไมไดใสรายละเอียดของเวลาการบรรยายประกอบการเบิกจาย 
ขอตรวจพบ: 
 ในกรณีเบิกคาใชจายคาตอบแทนสําหรับวิทยากรควรใสรายละเอียดของเวลาการบรรยายของ
วิทยากรประกอบการเบิกจายใหถูกตองครบถวน เพ่ือเปรียบเทียบและคํานวณคาใชจายสําหรับวิทยากรกับ
กําหนดการตามท่ีโครงการกําหนดไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 กรณีเบิกคาตอบแทนวิทยากรควรใสรายละเอียดของเวลาการบรรยายของวิทยากรประกอบการ
เบิกจายใหถูกตองครบถวน ตรงตามกําหนดการ เพ่ือเปรียบเทียบเวลากับกําหนดการตามท่ีโครงการกําหนดได
อยางชัดเจน 
 
*3.คาทางดวนพิเศษนําไปเบิกรวมเปนคาใชจายในการเดินทาง 
ขอตรวจพบ: 
 1.คาทางดวนพิเศษซ่ึงนําไปเบิกรวมเปนคาใชจายในการเดินทาง การเดินทางไปราชการโดยรถยนต
ของทางราชการและ มีคาทางดวนพิเศษซ่ึงนําไปเบิกรวมเปนคาใชจายในการเดินทาง ซ่ึงคาทางดวนพิเศษเปน
คาใชจายในสวนของคาใชจายในดําเนินงานของสํานักงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ในกรณีท่ีมีคาใชจายคาผานทางพิเศษไมถือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ควรแยกเบิก 
สํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 ไดกําหนดคาใช
สอยท่ีเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติของทางราชการซ่ึงคาผานทางดวนพิเศษเปนรายการหนึ่งท่ี
กําหนดใหเบิกในลักษณะคาใชจายในการดําเนินงานของหนวยงาน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 
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*4.ไมไดช้ีแจงรายละเอียดของเวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุ 
ขอตรวจพบ: 
 1.ไมไดชี้แจงรายละเอียดของเวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุ ในการเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการ(แบบ8708)กรณีเดินทางเปนหมูคณะไมไดชี้แจงรายละเอียดของเวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุ
ตามคําชี้แจงในหมายเหตุกําหนด 

2.ในกรณีการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบใบเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนท่ี 1 ) หลายฉบับ คณะผูเดินทางระบุรายละเอียดเวลา
การเดินทางออกจากบานพักและเวลากลับถึงบานพักเหมือนกันท้ังคณะ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสถานท่ีของ
บานพักของคณะผูเดินทางเปนท่ีอยูคนละท่ี และการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบใบเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนท่ี 2 ใบขวาง )  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกรณีเดินทางเปนหมูคณะตองระบุรายละเอียดการเดินทางของหมูคณะ
ในหมายเหตุในแบบรายงานในการเดินทางไปราชการ ตาม คําชี้แจงของแบบ 8708 ขอ (1) เพ่ือเปนขอมูลใน
การคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของคณะผูเดินทางใหถูกตองตามวัน เวลา ท่ีขออนุมัติในการเดินทางไป
ราชการ และเห็นควรกําชับผูเก่ียวของใหเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการตามแบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ( แบบ8708 สวนท่ี1 และสวนท่ี2 ) โดยตอง
พิจารณาใหสอดคลอง สัมพันธ กับขอเท็จจริงในการเดินทางไปราชการ รวมท้ังระบุรายละเอียดอ่ืนๆเชน วัน
เดือนปท่ีรับเงินใหครบถวน ถูกตอง ตามท่ีระเบียบกําหนด 
  
*5.ใบเสร็จคาน้ํามันเช้ือเพลิงบางบิลไมไดระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต 
ขอตรวจพบ: 
 ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงบางบิลไมไดระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต กรณีเดินทางไปราชการดวย
รถยนตราชการ บิลน้ํามันตองระบุเลขทะเบียนรถยนต เพ่ือทราบวารถคันใดท่ีเติมน้ํามัน 

กรณีหนวยงานจัดประชุมและเชิญเจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมารวมประชุมดวย ในใบ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุขอใชรถของทางราชการแตไมไดบอกหมายเลขทะเบียนรถ ตอนเบิกคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการในใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต ควรกําชับ
ผูรับผิดชอบกรณีเบิกคานํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการใหแกผูเขารวมประชุม ในใบขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการและขออนุมัติใชรถของทางราชการตองระบุหมายเลขทะเบียนรถใหชัดเจนเพ่ือจะไดเปรียบเทียบกับ
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีระบุหมายเลขทะเบียนรถยนตใหถูกตองตรงกับใบขออนุมัติใชรถราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับผูรับผิดชอบกรณีเบิกคานํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการโดยขออนุมัติใชรถยนตของ
ทางราชการตองระบุหมายเลขทะเบียนรถใหครบถวนและถูกตองตามใบขออนุมัติใชรถราชการ 
 
*6.รายงานการเดินทางไปราชการ บางชุดผูอนุมัติเบิกจายไมไดลงลายมือช่ืออนุมัติ 
ขอตรวจพบ: 
 ในรายงานการเดินทางไปราชการ บางชุดผูอนุมัติเบิกจายไมไดลงลายมือชื่ออนุมัติและบางชุดผู
ตรวจสอบใบสําคัญไมไดลงลายมือชื่อและวันท่ีกํากับวาไดผานการตรวจสอบ จากผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหทํา
หนาท่ีตรวจสอบใบสําคัญตามท่ีกรมกําหนด  
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 33 ระบุ

ใหผูมีอํานาจอนุมัติ สั่งอนุมัติเบิกจายพรอมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจายหรือหลักฐานการขอรับชําระ
หนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหนางบหลักฐานการจายก็ได  

ควรปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งตรวจสอบ
เอกสารใบสําคัญท่ีไดรับมอบหมาย ลงลายมือชื่อกํากับในการตรวจสอบเอกสารใบสําคัญใหครบถวนและ
ถูกตองตามท่ีกรมกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 33 
 
*7 จายคาสมนาคุณวิทยากรไมใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร 
ขอตรวจพบ: 
 เอกสารประกอบการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใบสําคัญรับเงินคาสมนาคุณวิทยากร รูปแบบ
ไมเปนไปตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ 14 (3) กําหนด ในกรณีเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมสําหรับการจาย
คาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปนหลักฐานการจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ 14 (3) ระบุวาการจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบสําคัญรับเงิน
สําหรับวิทยากร ตามเอกสารแนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานการจาย โดยไดชี้แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ
แลว ในครั้งตอไปใหถือปฏิบัติตามท่ีระเบียบกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ 14 (3) 

 
*8.สงใชคืนเงินสดเกินรอยละ 20 ของวงเงินยืม 
ขอตรวจพบ: 

กรณียืมเงินราชการเพ่ือนําไปดําเนินงานจัดฝกอบรมมีหลายรายการท่ีสงคืนเงินสดคงเหลือเกินกวารอย
ละ20 ของจํานวนเงินท่ียืม แตไมไดชี้แจงรายละเอียดประกอบตามท่ีกรมกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ในกรณีท่ีมีการยืมเงินควรประมาณการใหใกลเคียงกับคาใชจายจริงในการดําเนินการ ตามระเบียบการ
เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 59เพ่ือใหเกิดการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานควรกําหนดแนวทางในการยืมเงิน หากมีการคืนเงินยืมเกินกวารอยละ 20ของ
จํานวนเงินท่ียืม จะตองชี้แจงเหตุผลประกอบการคืนเงินยืม ตามหลักเกณฑท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กําหนด ตามหนังสือท่ี สธ 0711/225 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2558 เห็นควรใหกําชับผูเก่ียวของถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด และกําชับเจาหนาท่ีผูดําเนินโครงการหรือการจัดประชุมหรือเดินทางไปราชการใหประมาณ
การเงินใกลเคียงกับคาใชจายจริงในการดําเนินการ 
 



48 
 

หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย * หนา้หวัขอ้นั้น หมายถึงเป็นขอ้ท่ีพบบ่อยหรือขอ้ท่ีพบปัญหานั้นซํ้ าๆ   
 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.หลักเกณฑท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด ตามหนังสือท่ี สธ 0711/225 ลงวันท่ี 10 

เมษายน 2558 
 
*9.แนบเอกสารการเบิกจายไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการจัดประชุมราชการ เอกสารใบสําคัญประกอบการเบิกจายบางชุดแนบเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการเบิกจายไมครบถวน เชน วาระการประชุม  
 ในกรณีท่ีเปนการประชุมราชการเอกสารใบสําคัญท่ีใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายประกอบดวย 

-หนังสืออนุมัติใหจัดประชุม 
-หนังสือเชิญประชุม 
-หลักฐานการจายเชน ใบเสร็จ บิลเงินสด หรือใบสําคัญรับเงิน 
-เอกสารรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขาประชุม(โดยเจาหนาท่ีผูจัดการประชุมเพ่ือใช

ประกอบการเบิกจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบแนบหลักฐานใบสําคัญเปนหลักฐานประกอบในการเบิกจายใหครบถวนทุกครั้ง
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
 
*10.โทรศัพทเคล่ือนท่ีไมมีผูถือครอง 
ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการเบิกคาจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยมอบใหขาราชการเปนผูถือครอง ยังไมได
ดําเนินการโอนทรัพยสินมาเปนของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบติดตอประสานงานกับบริษัทเจาของเครื่องเพ่ือดําเนินการโอนทรัพยสินมาเปน
ของหนวยงานตามหลักเกณฑการติดตั้งและใชโทรศัพทของทางราชการโดยท่ีจะเบิกคาใชจายจากทางราชการ
ไดจะตองไดมาโดยวิธีการตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ไดแก การจัดหาโดยวิธีการซ้ือ ไดรับบริจาคหรือไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เพ่ือใชในราชการ หรือกรณีท่ีจัดหาโดย
วิธีการเชาหรือการยืมเทานั้น และตองลงบัญชีหรือทะเบียนคุมเปนพัสดุของทางราชการ ตามหนังสือท่ี นร 
0506/ว 158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี นร 0506/ว 158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 
 
*11.การอบรมผูเขารวมประชุมไมครบตามกลุมเปาหมายแตเบิกจายคาอาหารตามกลุมเปาหมายเดิม 
ขอตรวจพบ: 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวนผูเขารวมประชุมไมครบตามกลุมเปาหมายแตเบิกจายคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารตามจํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดทําความตกลงไวกับผูรับจัดอาหารท้ังนี้เพราะตามระเบียบ
ฝกอบรมใหเบิกจายตามความเปนจริง ดังนั้นหากตองการเบิกจายตามจํานวนกลุมเปาหมาย ตองขออนุมัติจาก
ผูมีอํานาจใหเบิกจาย 
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*12.เบิกจายเงินผิดวัตถุประสงค 
ขอตรวจพบ: 
 เบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือเดินทางไปราชการเขารวมประชุม ซ่ึงเบิกจายจากเงินโครงการหลวง ซ่ึง
ไมใชคาใชจายการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการหลวง เห็นควรเรียกคืนเงินจํานวนดังกลาว เพ่ือสงเขาเปนรายได
แผนดิน 
 
*13.การเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับการเดินทางไปราชการตางประเทศ ไมมีการระบุ
รายละเอียดในการติดตอ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรกําชับผูเบิกจายคาใชจายบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตองรับรองการใชบริการโทรศัพทโดยระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับหนวยงานหรือบุคคลและเรื่องท่ีติดตอพรอมจํานวนเงิน เพ่ือใชเปนหลักฐานในการเบิกจาย
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406/ว 121 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2553 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406/ว 121 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 
 
*14.ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน ไมมีช่ือ สถานท่ีอยูของผูรับเงิน 
ขอตรวจพบ: 
 ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน ไมมีชื่อ สถานท่ีอยูของผูรับเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 กําหนด ขอ 
41อยางนอยตองมีรายการ ดังนี้  

(๑) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
(๔) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

ดังนั้นผูตรวจสอบเอกสารหลักฐานกอนการเบิกจายควรตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ใหเปนไปตาม
ระเบียบโดยเครงครัด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 กําหนด ขอ 41 
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*15.ผูรับเงินไมไดลงลายมือช่ือรับเงินในหลักฐานการจายเงิน 
ขอตรวจพบ: 
 ผูรับเงินไมไดลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจายเงิน เนื่องจากเดินทางไปราชการหากผูรับเงินไม
สามารถรับเงินไดเนื่องจากอยูระหวางปฏิบัติราชการตางจังหวัด ควรมอบฉันทะใหผู อ่ืนรับเงินแทน ตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง ขอ 36 กําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง ขอ 36 
 

*16.คํานวณเงินเบ้ียเล้ียงไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาใชจายเขารวมประชุมปฏิบัติการ ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 มีการเลี้ยงอาหาร 2 

ม้ือ แตผูเขารับการอบรมเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเต็มวัน โดยไมไดหักคาอาหารม้ือละ 80.00 บาท ทําใหเบิกคาเบี้ย

เลี้ยงเกินจํานวน 80 บาท ควรเรียกคืนนําสงเปนรายไดแผนดิน เนื่องจากเปนการอบรมตองหักคาอาหารตาม

ระเบียบ 

*17.ไมไดใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับบุคคลภายนอก 
ขอตรวจพบ: 

กรณีท่ีหนวยงานจัดฝกอบรมและเบิกคาใชจายใหแกบุคคลภายนอก เชน นักเรียนไมไดใชแบบ
ใบสําคัญรับเงินสําหรับบุคคลภายนอกประกอบการเบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรกรณีเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมใหแกบุคคลภายนอกตองใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับ
บุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2555 ขอ 19 กําหนดวาการเบิกจายคาใชจายสําหรับบุคคลภายนอก ใหใช
แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอกเปนหลักฐานการจาย 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2555 ขอ 19 

 
*18.ไมไดประทับตราจายเงิน 
ขอตรวจพบ: 
 หลักฐานการจายบางรายการไมไดประทับตราจายเงิน ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 37 กําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง2551 ขอ 37 ระบุใหเจาหนาท่ีผูจายเงินประทับตรา จายเงินแลว โดยลงลายมือชื่อรับรองการ
จายและระบุชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายดวยตัวบรรจง พรอมท้ังวันเดือนปท่ีจายกํากับไวในหลักฐาน
การจายทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการเบิกซํ้า 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง2551 ขอ 37 

 

*19.ไมไดแนบรายละเอียดประกอบการเบิกจายคาโทรศัพท 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาโทรศัพททางไกล ไมไดแนบรายละเอียดประกอบการเบิกจาย กรณีท่ีขอใชโทรศัพท

ทางไกล  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค0502/ว12909 ลงวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2510 กําหนดใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดการขอใชโทรศัพททางไกล เพ่ือเปนหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงิน ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค0502/ว12909 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2510 

 
*20.เปนการอบรมตองจายจริงแตไปเบิกแบบเหมาจาย 
ขอตรวจพบ: 
 กรณีเดินทางไปอบรม โดยรถราชการพรอมพนักงานขับรถ พนักงานขับรถเบิกคาท่ีพักในลักษณะเหมา
จาย 2 คืน ซ่ึงไมเปนไปตามท่ีระเบียบฝกอบรมกําหนด พนักงานขับรถยนตท่ีนําเจาหนาท่ีไปเขารวมการอบรม 
ตองเบิกคาใชจายในลักษณะของการฝกอบรม คือการเบิกคาท่ีพักตองเบิกในลักษณะจายจริงโดยตองมี
ใบเสร็จรับเงินคาท่ีพักแนบประกอบการเบิกจาย  
 
*21.ใบอนุมัติราชการไมระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีเดินทางไปราชการมีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใชรถราชการเปนพาหนะในการ

เดินทาง แตในหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการไมไดระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรกรณีท่ีมีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอใชรถราชการเปนพาหนะในการเดินทางไป

ราชการควรกําหนดใหมีการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนตในหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการใหครบถวน 

 
*22.ไมไดจัดทําเอกสารรับรองการเบิกจายประชุมนอยกวากลุมเปาหมาย 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการจัดประชุมแตมีลายเซ็นผูเขารวมประชุมนอยกวากลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยผูจัด

ประชุมไมไดจัดทําเอกสารรับรองการเบิกจาย เห็นควรใหจัดทําเอกสารรับรองการจัดประชุมกรณีท่ีผูเขารวม

ประชุมไมเปนไปตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ไว โดยเจาหนาท่ีผูจัดการประชุม เพ่ือใชเปนหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
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*23.ไมระบุวันท่ีเดินทางไป-กลับจากราชการ 

ขอตรวจพบ: 
 การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบ 8708 สวนท่ีหนึ่ง บางรายการไมระบุวันท่ีเดินทาง

กลับจากราชการทําใหไมสามารถคํานวณเบี้ยเลี้ยงท่ีชัดเจน 

 

*24.เบิกจายคาผานทางดวนพิเศษไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาผานทางดวนพิเศษไมถูกตอง การเดินทางไปราชการวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 โดย

รถราชการและมีการนําใบเสร็จคาผานทางดวนพิเศษ ระบุวันท่ีเดินทาง 14 กรกฎาคม 2560 2559 มาเบิก

เงิน เห็นควรเรียกเงินสงคืนกลับเปนรายไดแผนดิน  

*25.เบิกคาพาหนะสวนตัวใหแกวิทยากร/จนท.ภายนอกไมมีการอนุมัติจากเจาของงบประมาณ 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีเบิกคาน้ํามันชดเชยใชรถยนตสวนตัวใหแกบุคคลภายนอกไมไดขออนุมัติแกเจาของงบประมาณผู

จายเงิน กรณีท่ีมีการเบิกคาพาหนะรถยนตสวนตัวตองมีการขออนุมัติจากเจาของงบประมาณผูจายเงินให

ถูกตอง ครบถวน 

 
*26.ใบเสร็จมีรายการไมครบถวน 

ขอตรวจพบ: 
 เอกสารใบเสร็จมีรายการไมครบถวน ขาดลายมือชื่อผูรับเงิน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ท้ังนี้ไดใหคําแนะนําแกเจาหนาท่ีหนวยงานแลวพรอมใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเบิกจายไม

ครบถวน  และเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหตรวจสอบเอกสารใหครบถวนถูกตองกอนการเบิกจายทุกครั้งโดย

เครงครัด 

 
*27.ลายเซ็นผูเขารวมประชุมบางทานไมใชกลุมเปาหมายในการประชุม 

ขอตรวจพบ: 
 การประชุมราชการ ผูเขารวมประชุมเปนจางเหมาบริการทําหนาท่ีแมบานและพนักงานขับรถยนต 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ดังนั้นหนวยงานควรพิจารณาผูเขารวมการประชุมในแตละครั้ง โดยคํานึงถึงภารกิจท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

การประชุมนั้น ๆ 
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*28.เบิกคาใชจายมากกวาผูเขารวมประชุม 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน มากกวาลายมือชื่อผูเขาประชุม การ

เบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามหนังสือท่ี กค 0409.6/ว 102 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 กําหนดใหใชหลักฐานการจายเงิน

ตามระเบียบของทางราชการ โดยใหเจาหนาท่ีผูจัดประชุมเปนผูรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขาประชุม 

โดยไมตองแนบบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุม ดังนั้นการเบิกจายคาใชจายในการประชุมมากกวาลายมือชื่อผูเขา

ประชุม ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายท่ีจะพิจารณาให

เบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ไดตามความจําเปน ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0709.6/ว 

71 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 ควรปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงการคลังกําหนด 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.หนังสือท่ี กค 0409.6/ว 102 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 

2.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0709.6/ว 71 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

 
*29.เบิกคาหองประชุมไมไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ขอตรวจพบ: 
 การเบิกคาหองประชุมไมไดดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามหนังสือท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 ยกเวนเฉพาะรายการ
คาอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม และคาเชาท่ีพัก ท่ีไมตองปฏิบัติระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ดังนั้นควรกําชับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.หนังสือท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 
 
30.ในโครงการระบุทรัพยากรท่ีตองใชไมชัดเจน 
ขอตรวจพบ: 

ในการจัดทําโครงการบางโครงการมีการเขียนโครงการโดยระบุทรัพยากรท่ีตองใชไมชัดเจนเชนระบุ
เพียงวาวัสดุท่ีใชในการฝกอบรม โดยไมระบุวามีการมีความตองการกระเปาใสเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม
ตามกลุมเปาหมาย แตเวลาจัดอบรมมีการซ้ือและเบิกคากระเปาสําหรับใสเอกสาร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ในการเขียนโครงการฝกอบรมควรมีการวางแผนและระบุใหชัดเจนในสวนของทรัพยากรท่ีตองใชใน
การฝกอบรม เชน ควรระบุใหชัดเจนวาโครงการตองการใชทรัพยากรเชนกระเปาใสเอกสาร  เนื่องจากตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯขอ8(10)ระบุคากระเปาเอกสารซ่ึงเปนรายการท่ี
สามารถเบิกจายตามระเบียบดังกลาว 
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อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯขอ8(10) 
 

31.กรณีเบิกคาชดเชยคาพาหนะสวนตัวใหแกวิทยากรไมไดแนบขออนุมัติใชรถยนตสวนตัว 
ขอตรวจพบ: 
 ในกรณีท่ีมีการเบิกคาชดเชยคาพาหนะสวนตัวใหแกวิทยากรตองไดรับอนุมัติจากเจาของงบประมาณ
คือหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการจึงสามารถเบิกคาพาหนะสวนตัวได
เห็นควรใหผูรับผิดชอบแนบใบขออนุมัติเบิกคาพาหนะสวนตัวของวิทยากรเพ่ิมเติมประกอบการเบิกจายให
ครบถวน 
 
32.ใบเสร็จคาน้ํามันเช้ือเพลิงระบุทะเบียนรถไมตรงกับทะเบียนรถท่ีระบุในใบขออนุมัติใชรถ 
ขอตรวจพบ: 
 ในการเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการโดยการขออนุมัติใชรถยนตของทางราชการ   
แตในใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงระบุทะเบียนรถไมตรงกับทะเบียนรถท่ีระบุในใบขออนุมัติใชรถ 
 
33.ผูตรวจสอบใบสําคัญไมไดลงลายมือช่ือและวันท่ีกํากับ 
ขอตรวจพบ: 
 ในรายงานการเดินทางไปราชการ บางชุดผูตรวจสอบใบสําคัญไมไดลงลายมือชื่อและวันท่ีกํากับวาได
ผานการตรวจสอบจากผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบใบสําคัญตามท่ีกรมกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําชับผูตรวจสอบใบสําคัญตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหครบถวนถูกตอง การลง
ลายมือชื่อกํากับในการตรวจสอบเอกสารใบสําคัญจากสํานัก/กองใหครบถวนและถูกตองตามคําสั่งท่ีไดรับ
มอบหมายในการตรวจสอบใบสําคัญกอนสงเบิกตามท่ีกรมกําหนด 
 
34.ระบุรายละเอียดการสงใชเงินยืมยังไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการยืมเงินในสัญญายืมบางฉบับ  ระบุรายละเอียดของการสงใชเงินยืม ยังไมถูกตองครบถวน  
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 (2) ระบุ :           
การเดินทางไปราชการ รวมท้ังเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงใชแกสวนราชการผูใหยืมภายใน 
สิบหาวัน นับจากวันกลับมาถึง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 60 (2) 
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35. เดินทางไปรถแท็กซ่ีพรอมกัน3คนแตเบิกคาพาหนะรับจางท้ัง 3 คน 
ขอตรวจพบ: 
 ในกรณีเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการมีการเบิกคาพาหนะรถรับจาง(taxi) โดยหมายเหตุระบุ
วาเดินทางโดยรถรับจางจากหนวยงานไปสนามบินดอนเมืองดวยรถรับจางคันเดียวกัน 3 คน แตมีการเบิกคา
รถรับจางจากหนวยงานไปสนามบินดอนเมืองทุกคน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เพ่ือใหการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาพาหนะรถรับจาง เปนไปดวยความเหมาะสม 
กรณีท่ีหมายเหตุระบุวาเดินทางโดยรถรับจางดวยรถคันเดียวกันหลายคน ควรเบิกคารถรับจางเพียงคนเดียว 
 
36.ไมไดจัดทําใบมอบฉันทะ 
ขอตรวจพบ: 
 ผูรับเงินไมไดลงลายมือชื่อในหลักฐานการจาย เนื่องจากเดินทางไปราชการ แตไดมอบหมายให
เจาหนาท่ีการเงินเปนผูรับเงินแทนโดยไมไดจัดทําใบมอบฉันทะ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามระเบียบการเบิกจายเงิน  จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด 
ขอ ๓๖ ถาไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเองจะตองมอบฉันทะใหผูอ่ืนรับแทน ตอไปควรปฏิบัติใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงิน  จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
37.ขออนุมัติจัดประชุมไมครอบคลุมวันท่ีดําเนินการจัดประชุม 
ขอตรวจพบ: 
 การขออนุมัติจัดประชุม/อบรม มีบางรายการขออนุมัติจัดไมครอบคลุมวันท่ีเริ่มตนลงทะเบียนและเบิก
คาท่ีพักตั้งแตวันท่ีลงทะเบียนสําหรับผูเขารวมประชุม/อบรม ตอไป 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ควรขออนุมัติระยะเวลาการจัดประชุม/อบรมใหครอบคลุมตั้งแตวันท่ีเริ่มดําเนินการจนถึงวันสิ้นสุด และ
ใหสัมพันธกับกําหนดการ 
 
38.ใบแจงหนี้แทนใบเสร็จรับเงิน 
ขอตรวจพบ: 
 การนําใบแจงหนี้คาโดยสารเครื่องบินซ่ึงไมใชหลักฐานการจายเงินแนบประกอบการเบิกจายใหแก
เจาหนาท่ีผูขอเบิกเงินแทนใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง หากหนวยงานไดรับ     ใบแจงหนี้จาก
บริษัทหรือรานคาตองดําเนินการเบิกจายใหแกเจาหนี้ และตองหักภาษี ณ ท่ีจาย เม่ือจายเงินได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) หนวยงานควรกําชับใหผูรับผิดชอบดําเนินการใหถูกตอง
ตอไป 
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39.เอกสารหลักฐานการจายท่ีเปนภาษาตางประเทศไมไดมีการแปลเปนภาษาไทย 
ขอตรวจพบ: 
 เอกสารหลักฐานการจายท่ีเปนภาษาตางประเทศไมไดมีการแปลเปนภาษาไทย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 37 หลักฐาน
การจายภาษาตางประเทศ  ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการในขอ 41 และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลง
ลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย ควรกําชับผูใชสิทธิใหดําเนินการใหครบถวน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 37 
 

40.เบิกคารับรองเอกอัครราชทูตไทย 
ขอตรวจพบ: 
 เบิกคารับรองเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ณ ประเทศ
ญี่ปุน ซ่ึงการเบิกคารับรองในกรณีนี้ไมสามารถเบิกได เนื่องจากผูเดินทางมิใชผูดํารงตําแหนงท่ีระเบียบกําหนด
จึงไมเขาหลักเกณฑการเดินทางไปราชการท่ีจะเบิกคารับรองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ขอ (14)ประกอบกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดมีการ
ทักทวงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 ใหเรงรัดนําสงคืนเปนรายไดแผนดิน  
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ขอ (14) 
 

41.เบิกคาวีซาตองเรียกใบเสร็จรับจากตัวแทน 
ขอตรวจพบ: 
 หลักฐานการเบิกคาวีซา ในการเดินทางไปราชการประเทศอังกฤษเปนใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตของ
ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเรียกเก็บเงินจากตัวแทนของบริษัทท่ีดําเนินการจัดทําวีซาใหแกเจาหนาท่ีของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ การจายเงินทุกครั้งตองเรียกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน 
ดังนั้นหนวยงานตองเรียกใบเสร็จรับจากตัวแทนมาแนบกับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต 
 
42.ไมไดแนบหลักฐานการแลกเปล่ียนเงินกับธนาคาร 
ขอตรวจพบ: 
 การคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศสําหรับประกอบการเบิกจาย ไมไดแนบหลักฐาน
การแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร  ในการเดินทางไปราชการกรุงเวียนนา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

จึงเห็นควรใหแนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร กรณีไมมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับ
ธนาคาร เห็นควรใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 13 ลงวันท่ี 4 
กุมภาพันธ 2546 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 13 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2546 
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43.เบิกคาน้ํามันเปนคาใชจายอ่ืน 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีเดินทางไปราชการการมีการเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชในการเดินทางไปราชการแตเบิกใน
ลักษณะเปนคาใชจายอ่ืน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีท่ีเดินทางไปราชการ ใหถือเปนคาพาหนะของผูเดินทางไปราชการตาม
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือท่ี กค 
(กวพ) 421.3/ว462 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง
เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงาน ขอ 3 ควรกําชับใหผูรับผิดชอบดําเนินการเบิกจายแยก
ประเภทคาใชจายใหถูกตองตามท่ีระเบียบกําหนด 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ตามหนังสือท่ี กค (กวพ) 421.3/ว462 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 
 
44.ไมไดขออนุมัติการใชรถยนตสวนตัว 
ขอตรวจพบ: 
 การเบิกเงินคาน้ํามันชดเชยคาพาหนะใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานภายนอกไมไดขออนุมัติการ 
ใชรถยนตสวนตัวจากหัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณและไมไดแนบหลักฐานท่ีบอกระยะทางของกรมทาง
หลวงในการเบิกจายเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

กรณีใชรถสวนตัวไปราชการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานท่ีเปนเจาของงบประมาณ รวมท้ัง
หลักฐานประกอบการเบิกจายตองแนบหลักฐานท่ีบอกระยะทางของกรมทางหลวง ซ่ึงสามารถคนหาไดจาก
อินเตอรเน็ต/เว็บไซตตาง ๆ 
 
45.การเบิกจายคาเชาบานกอนวันส้ินเดือน 
ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาเชาบานซ่ึงเปนฎีกาเบิกจายสิ้นเดือน แตไดนําหลักฐานมาเบิกจายโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากธนาคารพรอมกับการจายเงินเดือนเปนประจําทุกเดือนซ่ึงปฏิบัติไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๗ เงิน
ประเภทใดซ่ึงโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันทําการสิ้นเดือน ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินภายใน
วันท่ีสิบหาของเดือนนั้น หรือตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  โดยกําหนดวันผานรายการในวันทําการสิ้นเดือน 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๗ 
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46.ขออนุมัติวันท่ีเดินทางไมครอบคลุมถึงวันท่ีออกเดินทางไปราชการ  

ขอตรวจพบ: 
 หนังสือขออนุมัติเดินทางของเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืน ขออนุมัติวันท่ีเดินทางไมครอบคลุมถึงวันท่ี
ออกเดินทางไปราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เนื่องจากสิทธิการเบิกคาใชจายจะเกิดข้ึนเม่ือไดรับการอนุมัติไปราชการ ดังนั้นหากไมระบุวันเดินทางให
ครอบคลุมถึงวันท่ีออกเดินทางจนถึงวันท่ีกลับ จะไมสามารถเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการไดตามกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการมาตรา 8/1 
 
47.ใชอํานาจอนุมัติผิด 
ขอตรวจพบ: 
 มีการขอเพ่ิมงบประมาณและเปาหมายจากเดิมท่ีกําหนดไว โดยผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขตเปนผูอนุมัติ ในการขอเพ่ิมงบประมาณและกลุมเปาหมายจากเดิมท่ีโครงการกําหนดไว 
อํานาจผูอนุมัติเปนของอธิบดี  
 
48.ไมไดจายชําระหนี้ใหแกการประปาโดยตรง 
ขอตรวจพบ: 
 การจายคาสาธารณูปโภคคาน้ําประปาของหนวยงานไมไดจายชําระหนี้ใหแกการประปาโดยตรง 

ดําเนินการโดยจายผานสวนราชการซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 25 ระบุ

วา การเบิกเงินของสวนราชการสําหรับคาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คาบริการไปรษณียโทรเลข คาบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม ใหกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน

โดยตรง ซ่ึงหนวยงานตองจายตรงเขาบัญชีของการประปาตามท่ีระเบียบกําหนด 

 

49.การประชุมวาระจัดทําในรูปแบบกําหนดการอบรม 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการจัดประชุมราชการแตวาระการประชุมจัดทําเปนลักษณะกําหนดการในรูปแบบของการ

ฝกอบรม เห็นควรกรณีท่ีมีการประชุมราชการ ในสวนของวาระการประชุมตองจัดทําเปนลักษณะของระเบียบ

วาระการประชุมราชการ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรชี้แจงแกเจาหนาท่ีท่ีจัดทําโครงการหรือผูจัดประชุมราชการใหทราบและเขาใจเก่ียวกับ

การจัดทําระเบียบวาระการประชุมกรณีประชุมราชการ และกําหนดการฝกอบรมกรณีจัดฝกอบรม เพ่ือมิให

เกิดความคลาดเคลื่อนในการเบิกจาย เนื่องจากการจัดประชุมและฝกอบรมจะเบิกจายแตกตางกัน 
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50.เดินทางไปกลับระหวางบานกับท่ีประชุมเบิกคาพาหนะไมมีช้ีแจงใหชัดเจนวาคารถไปกลับแตละวัน 

ขอตรวจพบ: 
 เดินทางไปกลับจากบานพักกับสถานท่ีประชุมเบิกคาพาหนะ ไมมีชี้แจงใหชัดเจนวาคารถไปกลับแตละ

วันจํานวนเทาไร 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหมีการชี้แจงรายละเอียดของการเดินทางในแตละวันใหชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาวา

การเบิกจายเหมาะสมหรือไม ผูตรวจสอบเอกสารตองสอบทานใหครบถวนและชัดเจน 

 

51.เอกสารเบิกจายท่ีเปนภาษาตางประเทศช่ัวคราวบางรายการไมไดมีการแปลเปนภาษาไทย 

ขอตรวจพบ: 
 เอกสารเบิกจายท่ีเปนภาษาตางประเทศชั่วคราวบางรายการไมไดมีการแปลเปนภาษาไทยไวเพ่ือเปน

หลักฐานประกอบการเบิกจายตามระเบียบกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 กรณีเบิกคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราวตองปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 37 วรรค 2 ระบุวาในกรณีท่ีหลักฐานการจาย
เปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการในขอ 41 ไวดวย และใหผูมีสิทธิขอเบิกเงินลง
ลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย ผูตรวจสอบเอกสารตองสอบทานใหครบถวนและควรชี้แจงแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหเขาใจตรงกัน และปฏิบัติไดถูกตอง 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ.2551 ขอ 37 วรรค 2 

 

52.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตร 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตร  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตรเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันการเบิกจายเงินคาเลาเรียน

บุตรเกินสิทธิท่ีจะไดรับในแตละปงบประมาณตามระเบียบกําหนด 

 

53.ใบเสร็จรับเงินไมมีการถายสําเนานานไปมีโอกาสขอมูลจางหาย 

ขอตรวจพบ: 
 เอกสารบางรายการ (กระดาษมัน) เชน ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามัน ไมมีการถายสําเนาไว ถานานไปมี

โอกาสขอมูลจางหาย  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรท่ีจะสําเนาเอกสารไวเพ่ือปองกันการจางหายของขอมูล ผูตรวจใบสําคัญตองชี้แจงแกหนวยงาน

ใหเขาใจตรงกันเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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54.วันเดินทางไมสอดคลองกับอนุมัติราชการ 

ขอตรวจพบ: 
 ในกรณีการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุวันท่ี 5-

6 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 วัน แตในรายละเอียดใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการระบุวา ออก

เดินทางตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงไมสอดคลองกับหนังสือขออนุมัติเดินทาง

ไปราชการ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายใหถูกตอง ครบถวน 

และสอดคลอง สัมพันธกับหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

 

55.ช่ือวิทยากรไมตรงกับหนังสือเชิญวิทยากร 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีฝกอบรมตามโครงการมีหนังสือเชิญวิทยากรแตตอนเบิกจายวิทยากรหลักฐานการเบิกจายและ

สําเนาบัตรประชาชนชื่อวิทยากรไมตรงกับหนังสือเชิญวิทยากร (จากการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมพบวา 

วิทยากร ไดมีการเปลี่ยนชื่อ) 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เพ่ือเปนการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดี เห็นควรใหผูรับผิดชอบโครงการรับรองในหลักฐาน

เอกสารการเบิกจายของวิทยากรประกอบดวยเพ่ือยืนยันวาเปนคนเดียวกันกรณีชื่อวิทยากรในสําเนาบัตร

ประชาชนไมตรงกับหนังสือเชิญวิทยากร 

 

56.กรณีเดินทางเปนคณะมีการเบิกจายคาท่ีพักสองแบบท้ังจายจริงและเหมาจาย 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะแตมีการเบิกคาท่ีพักในลักษณะจายจริงและเหมาจายของคณะ

เดินทางซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการปพ.ศ.2554ขอ 5 (2) ระบุวาการเบิกคาท่ีพักจะเบิก

ในลักษณะจายจริงหรือเหมาจายก็ไดแตถาเดินทางเปนหมูคณะตองเบิกในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ เห็นควร

เรียกเงินคืน จํานวน 1,600 บาท เพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการปพ.ศ.2554ขอ 5 (2) 
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57.เบิกคาเครื่องบินและคาพาหนะชดเชยรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการครั้งเดียวกัน 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีการเดินทางโดยเบิกคาเครื่องบินและคาพาหนะชดเชยรถยนตสวนตัวในการเดินทางไป

ราชการครั้งเดียวกัน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ในการเดินทางไปราชการตองเบิกในลักษณะท่ีเหมือนกันตลอดเสนทาง คือถาเบิกพาหนะสวนตัวตอง

เบิกตลอดเสนทางการเดินทางเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัดหากมีเหตุผลความจําเปนตองชี้แจง

รายละเอียดเพ่ือเสนอหัวหนาสวนราชการใหพิจารณาอนุมัติใหเบิกจาย 

 

58.ในการเดินทางระหวางท่ีประชุมกับท่ีพักไมไดอนุมัติผูมีอํานาจใหเบิกคาพาหนะได 

ขอตรวจพบ: 
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยเบิกคารถแท็กซ่ีไป-กลับทุกวัน เนื่องจากไมมีรถราชการและเปน

วันหยุดราชการซ่ึงไมไดแนบหลักฐานการใชรถยนตของทางราชการ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ดังนั้นควรแนบหลักฐานการขอใชรถของทางราชการประกอบการเบิกจายทุกครั้ง การเบิกคาพาหนะไป-

กลับระหวางท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการไปยังสถานท่ีจัดอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 ขอ 13 ใหอยูใน

ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดอบรม หรือหัวหนาสวนราชการตนสังกัด ควรปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

กําหนดโดยเครงครัด 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2555 ขอ 13 

 

59.ไมไดแนบบัตรผานข้ึนเครื่องบิน(Boarding Pass) 

ขอตรวจพบ: 
 เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินเพ่ือเขารวมประชุมกรรมการ/อนุกรรมการชุดตาง ๆ ของบุคคลภายนอก

ไมไดแนบบัตรผานข้ึนเครื่องบิน(Boarding Pass) เท่ียวกลับประกอบการเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ควรใหผูเดินทางสงบัตรผานข้ึนเครื่องบินผานสื่อตาง ๆ และพิมพแนบประกอบการหลักฐานการเบิก

จายเงินหรือไมสามารถนําหลักฐานดังกลาวมาแนบได ใหทําหนังสือรับรองถึงหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวใหใชเอกสารดังกลาวเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได ตามหนังสือ 

กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.6/ว.101 ลงวันท่ี 9 กย.2547 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.6/ว.101 ลงวันท่ี 9 กย.2547 
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60.ขออนุมัติเบิกคาผานทางพิเศษและคาพาหนะรับจาง 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานขออนุมัติเบิกคาผานทางพิเศษและคาพาหนะรับจาง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2559 เดือนละไมเกิน 10,000 บาท จากการสอบทานพบวาเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 

2559 เบิกจายเกิน 10,000 บาท  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรขออนุมัติวงเงินท่ีตองการใชตลอดท้ังป เม่ือเบิกจายเงินยอดสะสมครบหรือใกลครบท่ีได

ขออนุมัติไวเดิมใหขออนุมัติวงเงินใหม 

 

61.ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเช้ือเพลิงไมมีลายมือช่ือผูรับเงิน 

ขอตรวจพบ: 
 การเดินทางไปประชุมเชิง มีการนําใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงมาเบิก โดยไมมีลายมือชื่อผูรับเงิน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ซ่ึงตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 41 ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการ 5 

รายการ ไดแก (1) ชื่อสถานท่ีอยูหรือท่ีทําการของผูรับเงิน (2) วัน เดือน ปท่ีรับเงิน (3) รายการแสดงการรับ

เงินระบุวาเปนคาอะไร (4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร (5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน  เห็นควรกําชับ

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของตรวจสอบหลักฐานใหครบถวนถูกตองกอนการสงเบิกทุกครั้ง 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 41 

 

62.การเดินทางบุคคลภายนอกไมไดขออนุมัติเบิกจายงบประมาณจากเจาของงบประมาณ 

ขอตรวจพบ: 
 การเดินทางไปราชการของบุคคลภายนอก ไมไดขออนุมัติเดินทางและเบิกจายงบประมาณในการ
เดินทางจากผูมีอํานาจ (เจาของงบประมาณ)  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของปฏิบัติใหถูกตอง ในการเดินทางไปราชการของบุคคลภายนอกจะตองขออนุมัติ
เดินทางและการเบิกจายจากผูมีอํานาจ (เจาของงบประมาณ) กอนทุกครั้ง 
 

63.ออกเดินทางกอนข้ึนเครื่องนานไมเหมาะสม 

ขอตรวจพบ: 
 การเดินทางไปราชการ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2560 มีเดินทางจากท่ีพักเวลา 09.30 น. และ 

10.00 น. เพ่ือข้ึนเครื่องบินในเวลา 16.45 น.  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ซ่ึงเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีถึงความเหมาะสมของเวลาในการเดินทาง 
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64.ผูเขารวมอบรมมากกวากลุมเปาหมายแตไมไดขออนุมัติจากผูมีอํานาจ 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกจายตามจํานวนท่ีไดตกลงไวกับผูจัด ซ่ึงเกินกวา

จํานวนรายชื่อท่ีขออนุมัติเขารวมอบรมตามระเบียบการฝกอบรม ใหเบิกจายตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม

หากผูเขารับการฝกอบรมมากกวาจํานวนเปาหมายท่ีกําหนดไว ตองขออนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกจาย 

 

65.ไมไดนําคาบัตรโดยสารเครื่องบินมาบันทึกในชองคาพาหนะ 

ขอตรวจพบ: 
 ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 สวนท่ี 2 ซ่ึงเปนหลักฐานการจายเงิน แตไมได

นําคาบัตรโดยสารเครื่องบินมาบันทึกในชองคาพาหนะ สงผลใหหลักฐานการจายเงินนอยกวายอดจํานวนเงินท่ี

จายจริง  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรกําชับใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินใหถูกตองครบถวนกอนสงเบิก 

 

66.เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ ขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินมิไดช้ีแจงเหตุผล 

ขอตรวจพบ: 
 เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ ขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินมิไดชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนรีบดวน เพ่ือประโยชนแกทางราชการ ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ 

 

67.การเบิกจายคาใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีการเลือกบริการสงเสริมการขายสูงกวาการใชงานจริง 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี  มีการเลือกบริการสงเสริมการขายสูงกวาการใชงานจริง  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรพิจารณาการบริการสงเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับการใชงานจริง เพ่ือเปนการประหยัด

งบประมาณในสวนนี้ 

 

68.เลือกการเดินทางไมส้ัน/ไมตรง 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการโดยสารเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงจังหวัด

อุดรธานี  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ท้ังนี้เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีเลือกการเดินทางท่ีสั้นและตรง คํานึงถึงความเหมาะสมและประหยัด 
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69.การจายคาสมนาคุณวิทยากรจํานวนช่ัวโมงบรรยายไมตรงตามกําหนดการ 

ขอตรวจพบ: 
 การจายคาสมนาคุณวิทยากรจํานวนชั่วโมงบรรยายไมตรงตามกําหนดการระบุชวงเวลาบรรยายตั้งแต

เวลา 10.15 - 12.00 น. และ 14.45 - 16.30 น. มีการจายคาสมนาคุณวิทยากรในใบสําคัญรับเงิน ตั้งแต

เวลา 10.00 – 12.00 น. เปนเงิน 1,200 บาท และ 14.30 – 16.30 น. เปนเงิน 1,200 บาท  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบคาใชจายในการฝกอบรมการนับเวลาเพ่ือจายคาสมนาคุณวิทยากรตองจายตามเวลาท่ี

กําหนดในตารางการฝกอบรม โดยแตละชั่วโมงการฝกอบรมตองไมนอยกวา 50 นาที สําหรับชั่วโมงการอบรม

ไมถึง 50 นาทีแตไมนอยกวา 25 นาทีใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง ท้ังนี้ในการจัดทํากําหนดการให

ระบุการพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มไวในหมายเหตุขางทายของตารางการฝกอบรม เพ่ือไมตองหัก

เวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 

70.การเบิกจายคาเชาท่ีพักเกินระยะเวลาท่ีขออนุมัติเดินทางเขารวมอบรม 

ขอตรวจพบ: 
 การเบิกจายคาเชาท่ีพักเกินระยะเวลาท่ีขออนุมัติเดินทางเขารวมอบรม จํานวนหนึ่งวันเปนเงิน 

1,000 บาท ซ่ึงระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติตองครอบคลุมตั้งแตวันท่ีออกเดินทางถึงวันสิ้นสุดการเดินทางเพ่ือให

เกิดสิทธิการเบิก 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
จึงเห็นควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐานกอนการเบิกจายให

เปนไปตามระเบียบโดยเครงครัดหากมีเหตุท่ีไมสามารถเดินทางกลับตามวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติเม่ือเดินทางกลับ

มาถึงสถานท่ีปฏิบัติงานใหทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ิมเติม และชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

 

71.เบิกจายคาเชาบานตองจายส้ินเดือนแตนําหลักฐานมาเบิกจายกอน 

ขอตรวจพบ: 
 การจายเงินคาเชาบานซ่ึงเปนฎีกาจายเงินสิ้นเดือน แตไดนําหลักฐานมาจายกอนครบกําหนดการเชา

ในแตละเดือน ซ่ึงปฏิบัติไมถูกตอง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๗ เงิน

ประเภทใดซ่ึงโดยลักษณะจะตองจายประจําเดือนในวันทําการสิ้นเดือน ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินภายใน

วันท่ีสิบหาของเดือนนั้น หรือตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  โดยกําหนดวันผานรายการในวันทําการสิ้นเดือน 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๗ 
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72.หลักฐานการขอเบิกคาเชาบานบันทึกรายละเอียดไมครบถวน 

ขอตรวจพบ: 
 หลักฐานการขอเบิกคาเชาบานบันทึกรายละเอียดไมครบถวน เชน ไมมีวันท่ีอนุมัติ, วันท่ีขอเบิกตั้งแต

วันท่ีเทาไรถึงเทาไร และวันท่ีรับจายเงิน เปนตน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ผูเก่ียวของควรใหความสําคัญกับเอกสารประกอบการเบิกจายตองจัดทําใหครบถวนถูกตองตรงกับความ

เปนจริง 

 

73.ไมไดมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีรถราชการออกนอกพ้ืนท่ีและเกิด

อุบัติเหตุทําใหกระจกดานขางของรถแตก รวมท้ังกรณีจอคอมพิวเตอรแตก เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบทาง

ละเมิด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน พ.ศ. 2523 ขอ 12 กําหนด 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการบริหารงาน พ.ศ. 2523 ขอ 12 
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หมวดยานพาหนะ 

 

*1.ไมไดจัดทําเกณฑการใชส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงของรถแตละคัน 

ขอตรวจพบ: 
 ไมไดจัดทําการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคัน เพ่ือเปน

หลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 10 กําหนด

หนวยงานควรกําชับใหผูรับผิดชอบใหจัดทําทะเบียนคุมการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และสํารวจเกณฑการใช

สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

สํารวจเกณฑดังกลาวทําได 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 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 10 

 

*2.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมรถยนตและบัญชีรถราชการ (แบบ 2) 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมรถยนตและบัญชีรถราชการ (แบบ 2)  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิม ขอ 9 กําหนดใหสวน

ราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) รวมท้ังแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอน 

ทําใหทราบขอมูลรถแตละคัน และจํานวนของรถท่ีอยูในครอบครองท้ังหมด อีกท้ังมิไดจัดทําแผนการ

บํารุงรักษารถยนต เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบฯ พรอมจัดทําแผนซอมบํารุงรักษารถยนตตามรอบ

ระยะเวลาการบํารุงรักษา 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิม ขอ 9 
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*3.การบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมสัมพันธกับใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) 

ขอตรวจพบ: 
 การบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมสัมพันธกับใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) เชน สถานท่ี

เดินทางไปราชการ เวลาเดินทางไปและกลับ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกรายการในแบบ 4 ใหสัมพันธกับใบขออนุญาตการใชรถ (แบบ 3) 

 

4.การทบทวนคําส่ังแตงตั้งพนักงานขับรถยนต 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีหนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งหัวหนาพนักงานขับรถยนตและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบรถยนต

ของกองฯ แตเนื่องจากปจจุบันมีบุคลากรของหนวยงานบางสวนมีการโอนยาย โดยยังไมไดมีการทบทวนคําสั่ง

มอบหมายงานใหเปนปจจุบัน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหมีการทบทวนคําสั่งแตงตั้งหัวหนาพนักงานขับรถยนตและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ

รถยนตของกองฯ ใหเปนปจจุบันเพ่ือใหสอดคลอง สัมพันธกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง 

 

5.ซอมแซมรถยนตราชการยังไมไดบันทึกการซอมในแบบ 6 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีมีการซอมแซมรถยนตราชการยังไมไดบันทึกการซอมในแบบ 6 ตามท่ีระเบียบกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ควรกําชับใหผูรับผิดชอบบันทึกรายการซอมรถ (แบบ 6) แตละคันใหครบถวนตามแบบท่ีกําหนด 

เพ่ือใหสามารถตรวจสอบรายการรถยนตท่ีนําไปซอมแซมวามีการซอมบอยเพียงใด คุมคาหรือไมหากตองซอม

อีก ซ่ึงสามารถใช เปนขอมูลประกอบการของบประมาณเพ่ือจัดซ้ือทดแทน รวมท้ังควรถายสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน/ใบสงของเก็บไว 1 ชุด เพ่ือใชเปนหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมการซอมบํารุงเปนหลักฐาน

ประกอบการตรวจสอบ 

 

6.จัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง ผูรับน้ํามันไมไดเขียนไดรับมอบน้ํามันเช้ือเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวน

ถูกตองครบถวนแลว 

ขอตรวจพบ: 
 ภายหลังจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง ผูรับน้ํามันไมไดเขียนขอความในใบบันทึกรายการขายวา “ไดรับมอบ

น้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองครบถวนแลว” หรือขอความในทํานองเดียวกัน และลงชื่อ

กํากับสงมอบใหเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาเพ่ือเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 

(กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555   
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตองตอไป 

 

7.ไมไดจัดทําแผนซอมบํารุงรักษารถยนต 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดจัดทําแผนซอมบํารุงรักษารถยนต เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรจัดทําแผนซอมบํารุงรักษารถตามรอบระยะเวลาการบํารุงรักษา 

 

8.การบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมเปนปจจุบัน 

ขอตรวจพบ: 
 การบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมเปนปจจุบันควรบันทึกการใชรถยนตใหเรียบรอย ครบถวน เปน

ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการคํานวณการใชน้ํามันสิ้นเปลือง 

 

9.ไมตอทะเบียนรถยนตราชการ 

ขอตรวจพบ: 
 รถตู ไมไดตอทะเบียน ตั้งแต ป 2557 ควรตอทะเบียนรถยนตเปนประจําทุกปเม่ือครบกําหนด 

 

10.ไมไดพนตรารถยนตราชการตามระเบียบ 

ขอตรวจพบ: 
 รถยนตราชการ ไมไดพนตราสวนราชการ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 7 รถสวน

ราชการทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําพนดวยสีขาวไวดานขางนอกรถ แตหนวยงานใชแมเหล็กติดตรากรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ไมเปนไปตามระเบียบกําหนดหนวยงานควรปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด 

หากหนวยงานมีเหตุผลและความจําเปนเห็นวา การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวน

ราชการไวดานขางนอกรถ อาจไมปลอดภัยแกผู ใชหรือไมเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ใหขออนุมัติ

ปลัดกระทรวง เพ่ือขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษร ชื่อแสดงสังกัดได เม่ือไดรับการยกเวนการมี

เครื่องหมาย และอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตามระเบียบ และ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ และใหมีการพิจารณาทบทวนเหตุผล และความจําเปนของการยกเวนการมี

ตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในชวงเวลาอันเหมาะสมอยูเสมอดวย 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 7 

 



69 
 

หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย * หนา้หวัขอ้นั้น หมายถึงเป็นขอ้ท่ีพบบ่อยหรือขอ้ท่ีพบปัญหานั้นซํ้ าๆ   
 

หมวดการตรวจสอบดานอ่ืนๆ 

1.ไมไดมีการสงมอบงานตามท่ีระเบียบกําหนด 

ขอตรวจพบ: 
 กรณีท่ีมีขาราชการลาออกแตไมไดมีการสงมอบงานตามท่ีระเบียบกําหนด   

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรติดตอประสานขาราชการท่ีลาออกเพ่ือดําเนินการสงมอบงานและเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีรับงานตอสามารถดําเนินงานตอไดอยางถูกตอง ครบถวนตามระเบียบกําหนด 

 

2.จัดระบบการจัดเก็บเอกสารคนหาหลักฐานยาก 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมมีการจัดทําสําเนาเอกสารการเบิกจาย  รวมท้ังมิไดมีหนวยงานกลาง เปนผูรับผิดชอบใน

การรวบรวมจัดเก็บเอกสาร ซ่ึงยากตอการตรวจสอบ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
หนวยงานควรจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันประกอบการเบิกจายเงินจากกลุม

งานตาง ๆ และสะดวกตอการสืบคนเห็นควรมอบหมายใหเจาหนาท่ีการเงินเปนผูจัดเก็บ 
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หมวดระบบควบคุมภายในตาม คตง. 

 

*1.ไมมีการจัดทําแบบสอบถามควบคุมภายใน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมมีการจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะหหาความ

เสี่ยงและหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงรวมกัน รวมท้ังนําประเด็นขอตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบ

มาจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือชวยใหหนวยงานดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบซ่ึงจะมีผล

ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

*2.การจัดทํารายงานควบคุมภายในไมครอบคลุมทุกภารกิจ 

ขอตรวจพบ: 
 มีการจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพียงภารกิจ 

สนับสนุน ยังไมครอบคลุมภารกิจ 

 

*3.ปย.2 เปนเพียงภารกิจหลักเทานั้น 

ขอตรวจพบ: 
 การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.2 เปนเพียงภารกิจ

หลักเทานั้น และการระบุกําหนดวันท่ีแลวเสร็จยังไมถูกตอง ซ่ึงตามตัวชี้วัดของกรมมิติภายในตัวชี้วัดท่ี4 ระดับ

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ไดกําหนดใหจัดทําระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุม

ท้ังภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และการกําหนดวันท่ีแลวเสร็จตามแบบปย.2 ตองกําหนดวันท่ีจะ

ดําเนินการตามแผนคือภายในเดือน กันยายน 2560 

 

*4.แบบ ปย.2 ยังไมมีการลงนามรับทราบจากผูอํานวยการ 

ขอตรวจพบ: 
 แบบ ปย.2 ยังไมมีการลงนามรับทราบจากผูอํานวยการ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในตามภาคผนวก ข เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน และนําขอมูลมาทําแผนเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงาน ซ่ึงการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของหนวยงาน บุคลากรทุกระดับตองมีสวนรวมในการประเมิน เพ่ือจัดวางระบบการควบคุม

ภายในของหนวยงาน ในสวนของคําสั่งแตงตั้งท่ีเก่ียวของเห็นควรแยกคําสั่งคณะทํางานและคําสั่งคณะติดตาม

ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน รวมท้ังควรเสนอรายงานในแบบ ปย.2 ใหผูอํานวยการพิจารณา

และลงนามใหครบถวน 
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*5.ไมมีการประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแบบติดตาม ปย. 2 

ขอตรวจพบ: 
 พบวาหนวยงานมีการจัดทําแบบ ปย. 1 และ ปย. 2 จากกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน 

แตหนวยงานไมมีการประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแบบติดตาม ปย. 2 ซ่ึงไดมีการแตงตั้งคณะ

ติดตามประเมินผล โดยอาจเพ่ิมในวาระการประชุมประจําเดือนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือจะไดทราบ

วาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอหรือไม 

 

*6.ไมมีการประชุมคณะกรรมการในการควบคุมภายใน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานยังไมมีการจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในและการประชุมรวมกันในเรื่องการควบคุม

ภายในของหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานควรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินหาความเสี่ยงจากการดําเนินงานโดยนํา

แบบสอบถามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของมวิเคราะหเพ่ือหาความเสี่ยงและหาแนวทางในการแกไขปรับปรุง

รวมกัน 

 

*7.ปย.1ไมสอดคลองกับปย.2 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีผลประเมินองคประกอบการควบคุมภายในท้ัง 5 ดาน ตามแบบปย.1 แตยังไมสอดคลอง

กับแบบ ปย.2 ซ่ึงในการสรุปผลในภาพรวมทายแบบแบบปย.1 ควรระบุจุดออนท่ีสําคัญเพ่ือใหเชื่อมโยงและ

สอดคลองกับแบบปย.2 

 

8.ไมมีการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานยังไมมีการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ือนําขอมูล

ของปท่ีผานมา พิจารณาวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีความเพียงพอเหมาะสมเพ่ือจัดทําแผนการควบคุม

ในปถัดไปและเตรียมขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวชี้วัดท่ี4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายในของกรมท่ีกําหนด 

 

9.ไมมีการแตงตั้งคณะติดตามประเมินผล 

ขอตรวจพบ: 
 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานของหนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเปนของปงบประมาณ 2557 และ

ยังไมมีการแตงตั้งคณะติดตามประเมินผล    
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10.ระบบควบคุมภายในมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานแตไมมีการระบุรายช่ือคณะทํางานท่ีชัดเจน 

ขอตรวจพบ: 
 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแตไมมีการระบุรายชื่อบุคคลท่ีเปนคณะทํางานท่ีชัดเจน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหหนวยงานระบุรายชื่อบุคคลท่ีเปนคณะทํางานในคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานใหชัดเจนเพ่ือ

ความเหมาะสมในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน 

 

11.ไมไดจัดทํา ปย.๑ และ ปย.๒ 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานยังไมไดจัดทํา ปย.๑ และ ปย.๒ ของสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทําเพียงแบบ

ติดตาม ปย.๒ ของงวดกอนสงกรมฯ เทานั้น  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 

2544 โดยประเมินระบบควบคุมภายในภายในหนวยงานใหครอบคลุมทุกกลุมงานและทุกกิจกรรม 

 

12.ไมมีการจัดทําสรุปรายงานระบบควบคุมภายใน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือนําขอมูลของปท่ี

ผานมา มาพิจารณาวาระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีความเพียงพอเหมาะสมเพ่ือจัดทําแผนการควบคุมในป

ถัดไป และเตรียมขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในของกรมท่ีกําหนด 

 

13.คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน  ระบุเพียงช่ือตําแหนง 

ขอตรวจพบ: 
 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน แตคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางาน  ระบุเพียงชื่อตําแหนง 

 

14.แบบ ปย. 1 มิไดมีการระบุถึงจุดออนท่ีสําคัญ 

ขอตรวจพบ: 
 แบบ ปย. 1 มิไดมีการระบุถึงจุดออนท่ีสําคัญ 
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หมวดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

*1.ไมมีการขับเคล่ือนนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอตรวจพบ: 
 การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได

กําหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซ่ึงกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมตอง

ดําเนินการและขับเคลื่อนนโยบาย โดยคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) ของ

หนวยงาน เปนกลไกการขับเคลื่อน รวมท้ังตองดําเนินการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไมนอยกวาปละ 2 

ครั้ง และกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลสูท่ีประชุมคณะกรรมการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (CSO) ซ่ึงหนวยงาน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหมีดําเนินการและขับเคลื่อนนโยบายของกรม 

 

*2.การแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส แตโปรแกรมปองกันไวรัสไมUpdate ซ่ึงเสี่ยงตอการ

แพรกระจายไวรัสท่ีเปนภัยคุกคามจากระบบเครือขายภายนอก 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 และ

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 6.5 กําหนดใหมีการสรางความตระหนักรูใหกับผูใชงาน

ระบบสารสนเทศ หรือขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับโปรแกรมไมพึงประสงค และใหมีข้ันตอนการตรวจสอบและกู

คืน ในกรณีมีการใชงานโปรแกรมไมพึงประสงค และ หนวยงาน ควรทําหนังสือประสานไปยังกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักบริหาร อยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหดําเนินการ Update โปรแกรมปองกันไวรัสใหเปน

ปจจุบัน ท้ังนี้การ Update โปรแกรม IT  กรมฯเปนผูควบคุมดูแลระบบ 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 

2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 6.5 
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*3.ทะเบียนคุมทรัพยสินITไมบันทึกรายละเอียดคุณลักษณะทรัพยสิน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีการตรวจสอบความมีอยูจริงของครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป แตไมมีการตรวจสอบ

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร พรอมลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร เชน 

RAM, CPU ฯลฯ ในทะเบียนคุมทรัพยสินเพ่ิมเติม เพ่ือปองกันการสูญหายของอุปกรณประกอบดังกลาว 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เนื่องจากทรัพยสินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร มีอะไลท่ีสําคัญ เชน CPU RAM 

HD ท่ีมีโอกาสจะสูญหายไดหากไมคุมไว ดังนั้นทะเบียนคุมทรัพยจึงตองมีการคุมคุณลักษณะเฉพาะ เชน CPU 

RAM HD ของอุปกรณเหลานั้นไวใหครบถวนดวย 

 

*4.ไมแตงตั้งหรือทบทวนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการCSO 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมมีการทบทบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ CSO 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 นโยบายการรักษาความม่ันคงระบบสารสนเทศของกรม กําหนดใหมีการทบทวนคณะกรรมการ CSO 

อยางนอยปละครั้ง ควรมีการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานระบบ

สารสนเทศ ระดับหนวยงาน 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.นโยบายการรักษาความม่ันคงระบบสารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

*5.ยังไมมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการรองรับนโยบาย 

ขอตรวจพบ: 
 แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการรองรับนโยบายท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนยังไมมีการทบทวน หากไมมีการ

ทบทวนใหเปนปจจุบัน อาจทําใหมาตรการท่ีหนวยงานกําหนดบางมาตรการไมสามารถปฏิบัติได จึงตองมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีหนวยงานกําหนด วาสามารถปฏิบัติไดหรือไมและควรปรับปรุงให

สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ถาขอปฏิบัติใดท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานขององคกร ควรแจงใหมีการ

ทบทวนนโยบายของกรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคกรสอดคลองกับนโยบายของกรม 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีหนวยงานกําหนดไว และทบทวนใหเปนปจจุบัน 
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*6.ไมมีการบันทึกขอมูล Log file 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานรับสงขอมูลผานเขาออกระหวางเครือขายภายในและภายนอก โดยมีการตรวจสอบหรือ

พิสูจนตัวบุคคล (Authentication) ซ่ึงหากมีการตรวจสอบดวยระบบ Authentication จะเปนการคัดกรองวา

เปนผูท่ีระบบอนุญาตใหผานเขาออกได แตหนวยงานไมมีการบันทึกขอมูล Log file เนื่องจากตัวอุปกรณ ท่ี

บันทึก Log file ไมสามารถเขารหัสไปจัดการขอมูลได สาเหตุจากเกิดการเปลี่ยนรหัสผานในการเขาใชงานจาก

ทางกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงทําใหไมสามารถเขาไปจัดการขอมูลบันทึกใน 

Log file ได 

 

*7.ไมมีแผนในการสํารองขอมูล 

ขอตรวจพบ: 
 ยังไมมีแผนในการสํารองขอมูล แตมีการสํารองขอมูลไวท่ีเครื่องบันทึกขอมูลภายนอก และยังไม

สามารถจัดเก็บขอมูลท่ีสํารองไวหางไปมากกวา 20 กิโลเมตรได เนื่องจากยังรอดําเนินการหองท่ีใชในการ

สํารองขอมูลท่ีจังหวัดชลบุรี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ตองมีการจัดทําแผนในการสํารองขอมูล และมีการสุมตรวจการบันทึกขอมูลท่ีสํารอง และจัดเก็บ

ขอมูลท่ีสํารองไวหางจากแหลงขอมูล 20 กิโลเมตรและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ.2555 ขอ 

6.6 “มีการสํารองขอมูลสารสนเทศและทดสอบการนํากลับมาใชงานโดยใหเปนไปตามนโยบายสํารองขอมูลท่ี

หนวยงานประกาศใช 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ.2555 ขอ 6.6 

 

*8.นาฬิกา Firewall ไมตรงเวลาสากล 

ขอตรวจพบ: 
 นาฬิกาของเครื่องกลั่นกรองขอมูลการเขาออกระบบเครือขาย(Firewall)ไมตรงกับเวลาสากล ทําให
การจัดเก็บขอมูลจารจรคอมพิวเตอรในเครื่องจัดเก็บเวลาผิดพลาดจากเวลาจริง ทําใหในกรณีท่ีมีผูบุกรุกจะไม
สามารถเปนหลักฐานในการยืนยันในการสืบสวนสอบสวนได และไมนาเชื่อถือในขอมูลท่ีจัดเก็บไว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553        
และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 6.7  ใหหนวยงาน มีการบริหารจัดการการควบคุม
เครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือปองกันภัยคุกคาม และมีการรักษาความ ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
แอพพลิเคชั่นท่ีทํางานบนเครือขายคอมพิวเตอร รวมท้ังขอมูลสารสนเทศ ท่ีมีการแลกเปลี่ยนบนเครือขาย ซ่ึง
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หนวยงานควรจัดทําแผนและตรวจสอบการทํางานและนาฬิกาของเครื่องกลั่นกรองขอมูลการเขาออกระบบ
เครือขาย(Firewall) อยางสมํ่าเสมอ 
อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 

1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2553 

2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 6.7 

 

*9.ไมมีการทบทวนสิทธิในการเขาถึงระบบเครือขายใหเปนปจจุบัน 

ขอตรวจพบ: 
 เม่ือมีผูโอนยายหรือลาออก หรือมีผูเขามาทํางานใหม ยังไมมีการถอดถอนสิทธิการเขาใชในระบบ

เครือขาย และผูเขามาทํางานใหมยังไมมีการเพ่ิมสิทธิการใชงาน ซ่ึงเสี่ยงตอการเขาใชงานจากผูใชรายเดิมท่ี

โอนยายหรือลาออกไป ซ่ึงเปนผูท่ีไมไดรับอนุญาตในการเขาใชระบบ อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหาย

ของขอมูลสารสนเทศขององคกร และไมเปนไปตามท่ีนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด รวมท้ังไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 7 (5) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of user access 

rights) ตองจัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 หนวยงานควรมีการทบทวนสิทธิผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขาย โดยการถอดถอนสิทธิผูท่ีลาออก

และเพ่ิมสิทธิใหกับผูใชงานท่ีมาใหม 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 7 (5) 

 

10.ไมมีการตรวจสอบทรัพยสินดานIT 

ขอตรวจพบ: 
 นโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมฯ ป 2557 กําหนดใหหนวยงาน

ตองจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดําเนินการตรวจสอบปละ 1 ครั้ง รวมท้ังรายงาน

ใหผูบริหารทราบความมีอยูจริง เพ่ือปองกันการสูญหายของทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหนวยงาน 

ไดจัดทําทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑรวมท้ังอุปกรณดานสารสนเทศในบัญชีครุภัณฑ และมีการตรวจนับความมีอยู

จริงทุกปตามกําหนดการนับพัสดุ/ครุภัณฑประจําป ตางๆ ของหนวยงานเปนประจําทุกป 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรใหมีการตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอยปละ 1 

ครั้งและรายงานใหผูบริหารทราบดวย รวมท้ังควรมีการกําหนดหนาท่ีของบุคลากรในการดูแลรักษาบํารุง

อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือตรวจเช็คการใชงานวาสามารถใชงานไดจริง 

 

11.ระบบการยืม-คืนครุภัณฑไมรัดกุม 

ขอตรวจพบ: 
 มีครุภัณฑบางรายการ โดยเฉพาะการยืมครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ท่ีมีการยืม

เปนรายป ไมมีการสงคืนตามกําหนดเวลา ซ่ึงเสี่ยงตอการสูญหาย 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 147 การยืม

พัสดุใชคงรูปไปใชในราชการ ใหสวนราชการทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนด

วันคืน และขอ 150 เม่ือครบกําหนดวันยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาท่ีแทน มีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืน

ภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด หนวยงานควรมีการจัดทําระบบการยืม-คืนใหรัดกุม ดวยการทวงคืน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรตามกําหนดระยะเวลาท่ีคืน และหากมีความตองการใชงานตอ ตองทําใบยืมใหมให

ถูกตองตามระเบียบ 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 147 

 

12.ทะเบียนพัสดุกับทะเบียนทรัพยสินดานเทคโนโลยีและสารสนเทศไมตรงกัน 

ขอตรวจพบ: 
 ทะเบียนพัสดุกับทะเบียนทรัพยสินดานเทคโนโลยีและสารสนเทศไมตรงกัน ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการสูญ

หายของทรัพยสิน  

 

13.เครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรเวลาคลาดเคล่ือนไมตรงกับเวลาสากล 

ขอตรวจพบ: 
 หากการบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร มีการบันทึกเวลาคลาดเคลื่อนจากเวลาสากล จะทําใหไม

สามารถเปนหลักฐานในการยืนยันการกระทําความผิดกรณีมีผูบุกรุกได ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบ

ปลอดภัย พ.ศ. 2555 ขอ 6.15 มีการเก็บบันทึกขอมูล logfile ซ่ึงบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร 

การใชงานของผูใชงานระบบสารสนเทศและเหตุการณเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยตาง ๆ เพ่ือประโยชนใน

การสืบสวน สอบสวน ในอนาคต และเพ่ือการติดตามการควบคุมการเขาถึง 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
1. หนวยงานควรปรับเวลาของเครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรใหตรงกับเวลาสากล 

2. หนวยงานควรดูแลเฝาระวังเครื่องบันทึกขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรอยางสมํ่าเสมอ 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 ขอ 6.15 

 

14.ทรัพยสินคอมพิวเตอรถือครองไปโดยไมกําหนดระยะเวลาในการคืนทรัพยสิน 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีระบบการยืม-คืนทรัพยสินเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) แตกรณีท่ีมีการ

ใหยืมแบบถือครองไปโดยไมกําหนดระยะเวลาในการคืนทรัพยสินนั้น เสี่ยงตอการสูญหายของทรัพยสิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 147 ระบุวา

การยืมพัสดุใชคงรูปไปใชในราชการ ใหสวนราชการทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและ

กําหนดวันสงคืน และขอ150 ระบุวาเม่ือครบกําหนดยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาท่ีแทน มีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุ 

ท่ีใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 147 

 

15.ขาดการลงนามจากผูมีอํานาจในการอนุมัติยืมอุปกรณ 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไดจัดทําทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการตรวจนับความมีอยู

จริงทุกปตามกําหนดการตรวจนับพัสดุ/ครุภัณฑประจําป และมีใบยืม – คืน ครุภัณฑดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ แตในชองผูมีอํานาจอนุมัติใหยืม ครุภัณฑดานสารสนเทศฯ ยังขาดการลงนามจากผูมีอํานาจในการ

อนุมัติยืมอุปกรณ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรกําหนดแนวทางในการยืม-คืนทรัพยสินใหรัดกุมและชัดเจนซ่ึงถือเปนการวางระบบการ

ควบคุมภายในเพ่ือใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด และ

ควรใหผูมีอํานาจในการอนุมัติใหยืมครุภัณฑดานระบบสารสนเทศ เปนผูลงนามในการ ยืม – คืน ทุกครั้งให

ครบถวน และกรณีท่ีมีการใหยืม (Notebook) แบบถือครองไปโดยไมกําหนดระยะเวลาในการคืนทรัพยสินนั้น 

หากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบไดอยางเครงครัด ดวยเหตุผลท่ีวาอาจเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ควรนํา

ทรัพยสินท่ียืมไป(Notebook) มาตรวจสอบสภาพการใชงานและตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินตาม

ความเหมาะสมและควรมีการตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทอยาง

นอยปละ 1 ครั้งและรายงานใหผูบริหารทราบ 
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16.การควบคุมโปรแกรมอรรถประโยชน 

ขอตรวจพบ: 
 โปรแกรมอรรถประโยชน เปนซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเฉพาะอยาง เพ่ือจัดการงานพ้ืนฐานและบริการ

ตาง ๆ เชน โปรแกรมชวยในการดาวโหลดไฟล หรือโปรแกรมชวยในการดูหนังฟงเพลง เปนตน โปรแกรม

เหลานี้สวนใหญเปนโปรแกรมท่ีสามารถดาวโหลดมาจากระบบอินเตอรเน็ตไดท่ัวไป และอาจเสี่ยงตอไวรัส

คอมพิวเตอรท่ีแฝงในตัวโปรแกรมเหลานี้เม่ือนํามาติดตั้งจะทําใหรับไวรัสมาแพรกระจายในเครื่องคอมพิวเตอร

ของหนวยงานได ดังนั้นนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได

กําหนดใหมีการควบคุมโปรแกรมอรรถประโยชนเหลานี้ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 หนวยงานอาจกําหนดมาตรการและควบคุมใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน โดยกําหนดไมใหมีการ

ดาวโหลดโปรแกรมอรรถประโยชนมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน เพ่ือปองกันการดาวโหลด

โปรแกรมไมพึงประสงคตาง ๆ เขามาใชงานและปองกันไวรัสจากการดาวโหลดโปรแกรมท่ีไมถูกลิขสิทธิ์ 

 

17.มีอุปกรณอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของในหองserver 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานมีการใชหองเซิฟเวอรเปนหองบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอุปกรณบางสวนท่ีไม

เก่ียวของกับหองเซิฟเวอร ซ่ึงอาจทําใหเกิดการสดุดลม และอันตรายตอการปฏิบัติงานในหองเซิฟเวอรได 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 5 การสรางความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพและ

สภาพแวดลอม ขอ 5.2 มีการออกแบบและติดตั้งการปองกันความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพ เพ่ือปองกัน

ภัยจากภายนอก ภัยในระดับหายนะท้ังท่ีกอโดยมนุษยหรือภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว 

ระเบิด การกอจลาจล เปนตน และขอ 5.3 จัดวางและปองกันอุปกรณสารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติหรืออันตรายตาง ๆ และเพ่ือปองกันการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาต รวมท้ัง ขอ 5.4 มีการปองกัน

อุปกรณสารสนเทศ ท่ีอาจเกิดจากไฟฟาขัดของ (Power failure) หรือท่ีอาจหยุดชะงักจากขอผิดพลาดของ

โครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting utilities) หนวยงาน ควรแยกหองบํารุงรักษาออกจากหองเซิฟเวอร เพ่ือ

ปองกันการเสียหายหรืออันตรายตอบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหองเซิฟเวอรและเพ่ือความสะอาดเรียบรอยของ

การปฏิบัติงาน 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 ขอ 5 
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18.ไมมีปายกํากับสายสัญญาณรับสงขอมูล 
ขอตรวจพบ: 
 ปายสายสัญญาณรับสงขอมูลไมชัดเจน สายสัญญาณรับสงขอมูลควรมีปายกํากับท่ีชัดเจน เพ่ือในกรณี
ฉุกเฉินไมสามารถรับสงขอมูลได จะสามารถทราบวาสายสัญญาณท่ีมีปญหาเปนสายสัญญาณเสนใด หากไมมี
การติดปายกํากับหรือปายกํากับสายสัญญาณไมชัดเจน จะทําใหการแกไขปญหาลาชา หรืออาจไมสามารถ
แกไขปญหาไดถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 เห็นควรติดปายกํากับสายสัญญาณรับสงขอมูลใหถูกตองชัดเจนและจัดทําแผนผังระบบเครือขาย เพ่ือ
ใชในการแกไขปญหา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไมสามารถรับสงขอมูลได 
 
19.การกําหนดเจาหนาท่ีสํารองเพ่ือยามฉุกเฉิน 
ขอตรวจพบ: 
 มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละงาน แตยังไมชัดเจนในระดับรายบุคคล และไมมี
การกําหนดเจาหนาท่ีสํารองไวในกรณีเจาหนาท่ีหลักไมสามารถปฏิบัติงานได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

1.จัดทําแผนผังโครงการการปฏิบัติงานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหชัดเจน เพ่ือการสื่อสารใน
ทีมงานท่ีชัดเจนในการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบและสรางความม่ันใจแกผูบริหารกรมฯวาการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยมีการจัดแบงหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

2.กําหนดเจาหนาท่ีสํารองไวในกรณีเจาหนาท่ีหลักไมสามารถปฏิบัติงานได เพ่ือไมใหการปฏิบัติงานมี
อุปสรรคหรือตองหยุดการดําเนินการโดยไมจําเปน 
 
20.ยังไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติควบคุมการเขาถึงระบบ 
ขอตรวจพบ: 
 มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติควบคุมการเขาถึงระบบของกรมฯอยางเปนลายลักษณอักษร แตยังมิได

ประกาศใชอยางเปนทางการและไมไดสื่อสารเพ่ือใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 มีนโยบายควบคุมการเขาถึงระบบและให เปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย

พ.ศ.2555 ขอ 7.1 “จัดใหมีนโยบายควบคุมการเขาถึง โดยจัดทําเปนเอกสารและมีการติดตามทบทวนให

นโยบายดังกลาวสอดคลองกับขอกําหนดหรือความตองการดานการดําเนินงานหรือการใหบริการและดานการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ” ควรประกาศใชและสื่อสารแนวทางปฏิบัติควบคุมการเขาถึง

ระบบและแนวปฏิบัติการใชงานรหัสผานใหทุกหนวยถือปฏิบัติ พรอมท้ังติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ.2555 ขอ 7.1 
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21.ยังไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใชงานรหัสผาน 

ขอตรวจพบ: 
 สําหรับผูใชงานระบบตางๆ เชน ระบบ Smart ระบบสารบรรณ ระบบคลังขอมูลและระบบเว็บไซด

กรม ผูใชงานของระบบดังกลาวเหลานี้ ยังไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใชงานรหัสผานท่ีกําหนด เนื่องจากกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศสํานักบริหาร ยังมิไดสื่อสารประกาศใชแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงถือวาเปนการวางระบบควบคุม

ภายในท่ีดีอยางหนึ่ง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบตางๆของกรม ตองเปนไปตามแนวปฏิบัติการใชงานรหัสผานท่ี

กําหนดไว และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 8 (1) “การใชงานรหัสผาน(Password 

use) ตองกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการกําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการ

เปลี่ยนแปลงรหัสผานท่ีมีคุณภาพ” 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 8 (1) 

 

22.ไมมีการจดบันทึกการดําเนินการประเมินขีดสมรรถนะของระบบ 

ขอตรวจพบ: 
 พบวาเครื่องบันทึกการจัดเก็บขอมูลการจราจรคอมพิวเตอร(DLog) มีการตั้งนาฬิกาถูกตองเปน

ปจจุบัน และมีการติดตามประเมินคาขีดสมรรถนะของระบบ แตไมมีการจดบันทึกการดําเนินการประเมินขีด

สมรรถนะของระบบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
 การประเมินขีดสมรรถนะของเครื่องบันทึก log ควรมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือให

ทราบวาไดมีการดูแล และเพ่ือประเมินแนวโนมปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

23.ไมเขารหัสขอมูล 

ขอตรวจพบ: 
 กลุมตรวจสอบฯไดดําเนินการดักจับขอมูล UsernameและPasswordของผูใชงานระบบ Smart 

ระบบสารบรรณ ระบบคลังขอมูลและระบบเว็บไซดของกรม ดวยโปรแกรมดักจับขอมูลระหวางการรับ-สง

ขอมูลผานระบบเครือขาย(โปรแกรม wire shark) พบวาระบบสารสนเทศของกรม ไมมีการเขารหัสขอมูล

ระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย ซ่ึงเสี่ยงตอการสวมรอยเขาใชงานในระบบภายใน เขามา

เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล หรือโจรกรรมขอมูล หรือทําใหระบบสารสนเทศของกรมเสียหาย หากผูบกรุกลวงรู

ขอมูล Username และ Passwordของผูใชงาน หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงเปนความลับท่ีสําคัญขององคกร 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี  
นโยบายกรมฯมีการกําหนดใหเขารหัสขอมูลสําหรับขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับขององคกร เพ่ือ 

ปองกันการดักจับขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

2553 ขอ 8 (4)ระบุวา “ผูใชงานอาจนําการเขารหัสมาใชกับขอมูลท่ีเปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ

การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544”ควรดําเนินการใหระบบขอมูลสารสนเทศของกรมเขารหัสขอมูล

อาจใชวิธี Https หรือระบบ VPN ซ่ึงท้ังสองระบบดังกลาว อาจมีงบประมาณแตกตางกัน แตสามารถเขารหัส

ขอมูลไดเชนกัน และระบบ Https เปนเทคโนโลยีท่ีถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือทําใหเว็บแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย

จากการดักจับขอมูล และมีคาใชจายท่ีอาจจะถูกกวาและไมยุงยากเทากับการจัดระบบ VPN ซ่ึงหนวยงานควร

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 8 (4) 

 

24.ไมนําขอมูลมาวิเคราะหขีดสมรรถนะของระบบ 

ขอตรวจพบ: 
 เครื่องแมขาย มีคา RAM อยูในชวง 84.9-93.3% ซ่ึงบงบอกถึงการใชทรัพยากรของแมขายใชมาก

เกินกวาท่ีกําหนดไว อาจมีความเสี่ยงตอการลมหรือหยุดใหบริการของระบบได ซ่ึงหนวยงานมีการประเมินขีด

สมรรถนะของระบบของเครื่องแมขายทุกเครื่อง แตไมนําขอมูลมาวิเคราะหขีดสมรรถนะของระบบอยางชัดเจน

เปนลายลักษณอักษรเพ่ือหาปญหาและเครื่องแมขายท่ีอาจเสี่ยงทําใหระบบลมไดในอนาคต 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ตองมีการเฝาระวังการใชทรัพยากรเครื่องแมขายไมใหเกินกวา 80% จะเสี่ยงตอการทําใหระบบ

สารสนเทศลมหรือหยุดใหบริการ และความหนาแนนของระบบเครือขายไมควรเกิน 80% จะทําใหเขาถึง

ระบบไดนอย  

1.ควรมีการประเมินและวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายแตละเครื่องวาอาจเสี่ยงตอการลมของ

เครื่องแมขายหรือไม  

2.ควรเพ่ิมความถ่ีในการเฝาระวังในเครื่องแมขายดังกลาว 

3.ควรหาสาเหตุการใชทรัพยากรในสวนของ RAM ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือปรับปรุงเครื่องแมขายใหมีความ

เพียงพอและเหมาะสมในการเปดใหบริการระบบ 
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25.ไมมีการซักซอมแผนฉุกเฉิน 

ขอตรวจพบ: 
 มีแผนกูคืนระบบในกรณีฉุกเฉิน แตยังไมประกาศใชและยังไมมีการซักซอมแผนฉุกเฉินตามท่ีนโยบาย

กําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตองมีแผนกูคืนระบบกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการซักซอมแผนกูคืนอยางนอยปละครั้ง และตาม

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 12 ระบุวา “(2) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณี

ฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศได

ตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ” และ “(4) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบ

สารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ” 

1.ควรจัดทําแผนในการสํารองขอมูลท่ีเปนลายลักษณอักษร และควรมีการสุมตรวจการสํารองขอมูลให

มีความครบถวน รวมท้ังเรงดําเนินการหองสํารองขอมูล ณ จังหวัดชลบุรี 

2.ควรประกาศใชแผนกูคืนระบบในกรณีฉุกเฉินและดําเนินการซักซอมแผนกูคืนระบบอยางนอยปละ 1 

ครั้ง เพ่ือสรางความม่ันใจในการปองกันในภาวะฉุกเฉิน 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 12 

 

26.ไมมีขอปฏิบัติของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร 

ขอตรวจพบ: 
 ไมมีขอปฏิบัติของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีกําหนดมาตรการหรือขอควรปฏิบัติเพ่ือปองกันเพ่ือ

ไมใหมีการนําอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ี แตยังไมไดประกาศใช และไมไดนํามาติดในบริเวณหองแม

ขายเพ่ือใหบุคลากรรับทราบ 

 

27.ไมมีผังสายสัญญาณส่ือสารตางๆ 

ขอตรวจพบ: 
 ไมมีผังสายสัญญาณสื่อสารตางๆ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ควรจัดทําแผนผังและจัดสายสัญญาสื่อสารใหเรียบรอย 
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28.มิไดจดบันทึกการรวบรวมความตองการในการพัฒนาระบบไวเปนหลักฐาน 

ขอตรวจพบ: 
 การรวบรวมความตองการในการพัฒนาระบบ สวนใหญไดรับปญหา/ความตองการใหปรับเปลี่ยน

ระบบจากทางโทรศัพท และมิไดจดบันทึกไวเปนหลักฐานทําใหไมสามารถทราบไดวาปญหาหรือความตองการ

ท่ีไดจากผูใชงาน ไดถูกแกไขเรียบรอยหรือไม 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ควรบันทึกทะเบียนปญหาหรือความตองการในการใชงานระบบใหครบถวน เพ่ือใชในการติดตามงาน       

วาปญหา/ความตองการใด ไดดําเนินการเรียบรอยแลวหรือไม 

 

29.เอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 
 การออกแบบวิเคราะหระบบ ของระบบ Smart และระบบเว็บไซดกรมฯและระบบอ่ืนๆยกเวน

คลังขอมูล มีแผนภาพการเชื่อมโยงฐานขอมูลไมชัดเจน บางตารางฐานขอมูลไมมีการเชื่อมโยงกับตารางใดเลย 

ซ่ึงไมสามารถใชงานไดจริงในทางปฏิบัติ หากผูพัฒนาโยกยายหรือลาออก ผูมาพัฒนาตอไมสามารถอาน

แผนภาพเชื่อมโยงขอมูลเขาใจได จะทําใหเสียเวลาในการศึกษาระบบเพ่ิมข้ึน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรมีเอกสารในการวิเคราะหออกแบบระบบ อยางนอยไดแก  

(1) ความตองการของผูใชงานระบบ 

(2) กระแสการไหลของขอมูล(Data Flow Diagram) 

(3) แผนผังโครงสรางฐานขอมูล(E-R Diagram) 

(4) พจนานุกรมฐานขอมูล(Data Dic) 

เพ่ือการพัฒนาตอยอดในอนาคต ระบบ Smart และระบบเว็บไซดกรมฯ รวมท้ังระบบอ่ืนๆยกเวนคลังขอมูล 

ควรจัดทําแผนภาพเชื่อมโยงขอมูลหรือ ER-Diagram ใหมใหชัดเจนและใชงานในทางปฏิบัติไดจริง 

 

30.การกําหนดสิทธิไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 
 การกําหนดสิทธิในการเขาใชงานในระบบ Smart บางหนวยงาน สิทธิของผูบริหาร(ผอ.) สามารถเพ่ิม

และแกไขขอมูลได ซ่ึงในระดับของผูบริหารมีหนาท่ีในการเรียกดูรายงาน ไมควรเขาไปเพ่ิมหรือแกไขขอมูลใด

ในระบบ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ระบบ Smart สิทธิของผูบริหาร(ผอ.) ควรกําหนดใหสามารถเรียกดูรายงานไดเทานั้น 
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31.ไมมีการทบทวนสิทธิการใชงานในระบบ 

ขอตรวจพบ: 
 การถอดถอนสิทธิผูใชงานในระบบตางๆของกรมฯ ยังไมมีการทบทวนสิทธิ ผูท่ีโอน/ยาย/เกษียณ หรือ

ลาออก บางรายยังสามารถเขาใชงานระบบได 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

 ควรมีการทบทวนสิทธิของผูใชงาน และในกรณีท่ีมีการโอน/ยาย/ลาออก ตองดําเนินการถอดถอนสิทธิ

การเขาใชงานในระบบ ควรมีการทบทวนสิทธิผูใชงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

32.สํารองขอมูลไมเปนระบบ 

ขอตรวจพบ: 
 การสํารองขอมูลไมเปนระบบจากการสอบทาน พบวา มีการสํารองขอมูลยังไมเปนระบบมากนัก โดย

ใหแตละกลุมงานกําหนดการสํารองขอมูลเอง  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ซ่ึงตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง

ปงบประมาณพ.ศ.2557 ขอกําหนดหลักท่ี 13 ประเด็นดานความม่ันคงปลอดภัยของการบริหารจัดการเพ่ือ

สรางความตอเนื่อง หนวยงานตองมีการสํารองขอมูลท่ีสําคัญขององคกรอยางนอยทุกๆ 4 เดือน หนวยงานควร

ประชุมรวมกันภายในองคกรเพ่ือกําหนดวา 

      3.1 ขอมูลใดเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดขององคกรและจัดเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลแตละประเภทไว  

      3.2 กําหนดความถ่ีในการสํารองขอมูลวาขอมูลแตละประเภทควรมีความถ่ีในการสํารองขอมูลเทาใดและ

ใครจะเปนผูสํารอง รวมท้ังจะใชสื่อบันทึกขอมูลประเภทใด และจัดทําแผนการสํารองขอมูล เพ่ือใหปฏิบัติใน

การสํารองขอมูลเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง

ปงบประมาณพ.ศ.2557 ขอกําหนดหลักท่ี 13 

 

33.โปรแกรมท่ีสําคัญไมมีระบบการเขาดวยรหัสผาน 

ขอตรวจพบ: 
 โปรแกรมท่ีสําคัญไมมีระบบการเขาดวยรหัสผาน โปรแกรมบางโปรแกรมของสํานักงานฯ ไมมีการ

ควบคุมการเขาถึงขอมูล เชนไมมีการเขาดวยรหัสผาน เปนตน ซ่ึงเสี่ยงตอการเขาถึงโดยบุคคลท่ีไมไดรับ

อนุญาต  
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึง

ระบบปฏิบัติการ (operating system access control) เพ่ือปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับ

อนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ (1) การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย 

การเขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัย (2) การระบุและยืนยัน

ตัวตนของผูใชงาน (user identification and authentication) ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจง

ซ่ึงสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และเลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับ

การกลาวอางวาเปนผูใชงานท่ีระบุถึง (3) การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system) 

ตองจัดทําหรือจัดใหมีระบบบริหารจัดการรหัสผานท่ีสามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการ

ทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซ่ึงเอ้ือตอการกําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 

 ควรจัดทําระบบล็อกอินกอนเขาใชงานโปรแกรมและจัดระบบการบริหารจัดการรหัสผานไวดวย 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐ 

 

34.ไมไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานไมไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบํารุงรักษาระบบให

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานกําชับใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

35.ไมมีการควบคุมสภาพอากาศใหอยูอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ขอตรวจพบ: 
 หองปฏิบัติงาน หองเซิฟเวอร ปจจุบันไมมีการควบคุมสภาพอากาศใหอยูอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

หนวยงานควรปรับปรุงหองเซิฟเวอรใหเหมาะกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนกอนท่ีทางกรมฯ             

จะดําเนินการปรับปรุงใหใหมในอนาคต 
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36.เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังไมสามารถสแกนลายนิ้วมือได 

ขอตรวจพบ: 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยังใชกดรหัสในการเขาใชไมสามารถสแกนลายนิ้วมือได ซ่ึงเสี่ยงตอการไม

สามารถลงทะเบียนการเขาออกหองแมขาย ทําใหไมมีการควบคุมการเขาหองแมขาย ควรติดตอใหผูเชี่ยวชาญ

ในการใชงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเครื่องสแกนลายนิ้วมือใชงานไดปกติ เพ่ือ

ควบคุมการเขาออกหองแมขายได 

 

37.การเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามพรบ.ขอมูลขาวสาร 

ขอตรวจพบ: 
 การเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กําหนดใหทุกหนวยงานภาครัฐตองเผยแพร

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 

หนวยงานควรเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตหนวยงาน และศึกษาขอกําหนดตามมาตรา 9 ของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และดําเนินการตามท่ีกําหนด 

อางถึงขอกฎหมาย/ระเบียบ 
1.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 


