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กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือของฝายบริหาร มีภารกิจใน
การบริการใหหลักประกัน (Assurance Service) และการบริการใหคําปรึกษา (Consulting Service) เพ่ือเพ่ิม
คุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุตามภารกิจ งานตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ จะชวย
สงเสริมใหการดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมกํากับการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นระบบธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของสวนราชการ โดยกลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดกิจกรรมในการสอบ
ทานหนวยรับตรวจภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามแผนการตรวจสอบประจําป และในป 2563 ไดมี
การสอบทานและพบขอตรวจพบท่ีหลากหลาย พบปญหาขอตรวจพบท่ีซํ้าเดิม ในหลายหนวยงาน ปญหาสวนใหญ
เกิดจากผูรับผิดชอบยังขาดความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี ขอสั่งการ หรือหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

 กลุมตรวจสอบภายในไดตระหนักในปญหาดังกลาว จึงไดสรุปประเด็นขอตรวจพบท่ีพบบอยในหลาย
หนวยงาน และพบซํ้าเดิม จากการตรวจสอบตามแผนประจําปงบประมาณ 2563 พรอมขอเสนอแนะ        
ท่ีถูกตอง โดยอางอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของประกอบ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยรับตรวจใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ลดขอตรวจพบซํ้า ลดขอทักทวงจากหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของสงผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กลุมตรวจสอบภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาสรุปขอตรวจพบฉบับนี้สามารถนําไปใชประโยชน สําหรับการ
ปฏิบั ติ ง านด านงานสนับสนุนหรื อผู ท่ี มี คว ามสนใจ ศึกษา เ พ่ิม เ ติม  หาก มีข อผิ ดพลาดประการ ใด           
กลุมตรวจสอบภายในตองขอออภัยมา ณ โอกาสนี ้
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1 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ดานจัดซ้ือจัดจาง 

1.รายงานจัดซ้ือจัดจางไมมีผลยอนหลัง (7) 
ขอตรวจพบ: 
 กรณีจางหรือเชาท่ีมีความจําเปนตองทําตอเนื่องในปงบประมาณใหม ในรายงานขอจางไมไดอางถึงหนังสือ
การอนุมัติยกเวนอาจสงผลใหรายงานจัดจางไมมีผลยอนหลัง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือการจางท่ีตองกระทําตอเนื่อง
ไปในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มีผลยอนหลัง  คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ไดพิจารณาอนุมัติ
ยกเวนเปนหลักการ ดังนี้ 
 1. ใหการทําสัญญาเชาหรือสัญญาจาง ท่ีหนวยงานของรัฐตาง ๆ มีความจําเปนตองเชาหรือจางตอเนื่องใน
ปงบประมาณใหม ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผูใหเชาหรือผูรับจางรายเดิมหรือรายใหมแลวแตกรณี ซ่ึง
หนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว แตไมสามารถลงนามในสัญญาทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันแรก
ของปงบประมาณของหนวยงานของรัฐ มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันอ่ืนอันเปนวันเริ่มตน
ปงบประมาณ หรือวันท่ีมีการเชาหรือการจางจริง แลวแตกรณี 
 2. ในการดําเนินการจัดหาของหนวยงานของรัฐท่ีอยูในหลักเกณฑไดรับการอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตาม
นัยขอ 1 จะตองปรากฏวา หนวยงานของรัฐรูตัวผูใหเชาหรือผูรับจาง ท่ีจะลงนามเปนคูสัญญาและผูมีอํานาจอนุมัติ
ใหเชาหรือจางจากรายท่ีจัดหาไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ  เพียงแตอยูในข้ันตอนท่ีไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน
ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม  หรือวันอ่ืนอันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณเทานั้น   

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบท่ีกําหนด 

2.การสงเบิกลาชา (6) 
ขอตรวจพบ: เชน 
 1 ซ้ือวัสดุ 2 รายการ  เปนเงิน 26,616.21 บาท รายงานผลการตรวจรับ ผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับ
เสร็จเรียบรอย วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 และสงหลักฐานการเบิกจาย  วันท่ี 12 มีนาคม  2562  
(26 กุมภาพันธ  – 12 มีนาคม 2562 เปนจํานวน 10 วันทําการ) 
 2 ซ้ือตลับหมึกเครื่องพิมพ รายงานผลการตรวจรับ ผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเสร็จเรียบรอย วันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2562 และสงหลักฐานการเบิกจาย  วันท่ี 12 มีนาคม  2562 (25 กุมภาพันธ  – 12 มีนาคม 
2562 เปนจํานวน 11 วันทําการ) 
 3 ซ้ือแบตเตอรี่ รายงานผลการตรวจรับ ผูตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเสร็จเรียบรอย วันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2562 และสงหลักฐานการเบิกจาย วันท่ี 12 มีนาคม  2562 (25 กุมภาพันธ  – 12 มีนาคม 2562 เปน
จํานวน 11 วันทําการ) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 28 (2) วรรค 2 ระบุวาการซ้ือทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ให
สวนราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสิน
หรือตรวจรับเงินถูกตองแลว ควรกําชับผูรับผิดชอบใหเรงดําเนินการเบิกจายใหรวดเร็วตามระเบียบ เพ่ือสงผลถึง
ประสิทธิภาพของการใชจายเงินและเปนการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 

 



2 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

3.ไมระบุแหลงท่ีมาของราคากลาง (6) 
ขอตรวจพบ: 

ไมระบุแหลงท่ีมาของราคากลาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 “ราคากลาง” 
หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางได
จริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
(๑) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
(๔) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
เห็นควรแจงผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหครบถวนถูกตอง 

4.ไมติดอากรแสตมปและติดอากรแสตมปไมถูกตอง (6) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมติดอากรแสตมปและติดอากรแสตมปไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ท่ีไดกําหนดเอาไววา “ตราสารใดไมปดอากรแสตมปบริบูรณจะใช
ตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปด
แสตมปครบจํานวน” และตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด6 วาดวยอากรแสตมป ซ่ึงกําหนดใหใบสั่งจาง/
สัญญาจางท่ีมีวงเงินจางไมเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองติดอากรแสตมป ตามมูลคาของสัญญา
จาง/ใบสั่งจาง แตหากเปนการจางท่ีมีวงเงินเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองทําสลักหลังตราสาร
แทนชําระคาอากรแสตมป สําหรับการคํานวณคาอากรแสตมปหรือตราสาร ใหคํานวณจากคาจางทุกๆ 1พันบาท
(พันละบาท) หรือเศษของ 1 พันบาทตองติดอากร 1 บาท ซ่ึงไดชี้แจงวิธีคํานวณในการติดอากรแสตมปท่ีถูกตอง
แกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแลว เห็นควรกําชับใหมีผูรับผิดชอบในการสอบทานเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ใหถูกตอง 
ครบถวน ตามท่ีระเบียบกําหนด 

5.สืบราคาทองตลาดไมแนบหลักฐานการสืบราคา (5) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานขอจางซอมครุภัณฑสํานักงาน  ลงวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2562 ขอ 3. ระบุวาราคากลางของพัสดุ
ท่ีจะจางเปนราคาท่ีไดมาจากทองตลาด จํานวน 21,400.- บาท แตไมพบหลักฐานการสืบราคาจากทองตลาด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 กรณีราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือจางเปนราคาท่ีไดมาจากทองตลาด ตองปฏิบัติตามหนังสือท่ี กค 
0433.2/ว206  ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและ
การคํานวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 

 



3 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

  กรณีใชราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด ใหระบุชื่อบริษัท หางหุนสวน หรือเว็บไซตท่ีสืบราคา 
โดยไมตองระบุราคาของแตละรายท่ีไปสืบมา ท้ังนี้ การสืบราคาจากทองตลาด ตองสืบราคาใหเหมาะสมกับ
ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยสืบราคา ไมนอยกวา 3 ราย เวนแต กรณีมี
นอยกวา 3 ราย จะใชราคาใดเปนราคาอางอิงใหดําเนินการ ดังนี้ 
  กรณีการจัดหาท่ีมีการประกาศเชิญชวน ใหใชเฉลี่ยเปนราคาอางอิง  
  กรณีการจัดหาท่ีไมมีประกาศเชิญชวน ใหใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง 

6.ไมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะพัสดุ/ขอบเขตการจาง (4) 
ขอตรวจพบ:  
   ไมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตการจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 ใน
การซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือจะให
เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย เพ่ือความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงานหรือกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบกําหนด 

7.ไมระบุวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ (3) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมระบุวันครบกําหนดสงมอบพัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบการกําหนดวันสงมอบพัสดุในใบสั่งซ้ือใหครบถวนถูกตองเพ่ือประโยชน
ของทางราชการกรณีสงมอบของลาชาไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลา 

8.กําหนดอัตราคาปรับไมถูกตอง (3) 
ขอตรวจพบ: 
 กําหนดอัตราคาปรับไมถูกตอง เชน จางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล จํานวน 3 งวดๆ ละ 13,500.- บาท 
จํานวน 40,500.- บาท (เมษายน-มิถุนายน) ใบสั่งจางเลขท่ี 24/2562 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ระบุขอ 5 
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคางานจางแตตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท ซ่ึงเปนงาน
จางตองกําหนดคาปรับในอัตรา 0.10  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 การทําสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01-
0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกันใหกําหนด
คาปรับรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว อัตรารอยละ 0.01-0.10ของราคางานจางนั้นแตจะตองไมต่ํากวาวันละ 
100.- บาท เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานใหถูกตองตรงตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

9. กําหนดภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ไมถูกตอง (3) 
ขอตรวจพบ: 
 สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 ขอ 1 ขอตกลงซ้ือขาย  ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขาย
ตกลงขายรายการรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน เปนราคาท้ังสิ้น  1,288,000.- บาท ซ่ึงได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน 84,262.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว    ใบสงของ
และใบแจงหนี้ ท่ี FS 022-02/62 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 
คัน เปนจํานวนเงิน 1,288,000.- บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ราคาไมรวม VAT 1,203,738.32 บาท ภาษี 7% 
84,261.68 บาท ซ่ึงตองตรวจสอบใหตรงกันตามใบเสนอราคาเดิมและเอกสารประกวดราคาและสัญญา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ตรงกัน 

10.ไมมีใบสงของ (2) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานขอจาง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 จางซักรีดผาหองพัก ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี  
24 มิถุนายน 2562 จางบริการซักรีดผาหองพัก 1 งาน  และใบตรวจรับการจัดจาง ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ไมพบหลักฐานใบสงของ/ใบแจงหนี้  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและ หัวหนาเจาหนาท่ี รวมท้ังกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบใหถูกตอง
ครบถวน 

11.ใบเสนอราคาเกินกําหนดวันยืนราคา (2) 
ขอตรวจพบ: 
 ใบเสนอราคาเกินกําหนดวันยืนราคา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองเพ่ือ
ประโยชนแกสวนราชการ 

12. ไมแนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (2) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมแนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 13 ในการจัดซ้ือจัด
จางผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น และหนังสือกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี สธ.0714.2/575 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคมพ.ศ. 2559 ประกาศแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง กําหนดใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติในการแนบใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในการจัดซ้ือจัดจางเปนเอกสารประกอบในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีทุกประเภทในข้ันตอนรายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศแนวทางปฏิบัติในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจางท่ีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกําหนด ตามมาตรา 13 แหงระเบียบการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ในการจัดซ้ือจัดจาง ผูดําเนินการตองไมมี
สวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น 
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13.สงหลักประกันสัญญาลาชา (2) 
ขอตรวจพบ: 
 สงหลักประกันสัญญาลาชา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 หลักประกันสัญญา ควรเปนเอกสารแนบทายสัญญา เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบในการคืน
หลักประกันสัญญาเม่ือครบกําหนดรับประกันความชํารุดบกพรอง ควรจัดทําทะเบียนคุมสัญญา เม่ือครบกําหนด
สัญญาตองรีบทําคืนใหกับคูสัญญา (ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 
170 (2) หลักประกันสัญญา ใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับถัด
จากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันแลว) เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและปฏิบัติ  
ใหถูกตองโดยเครงครัดหากมีการรับเงินหลักประกันสัญญาตองนําเงินสงคลังทันทีในวันท่ีรับเงิน 

14. การคํานวณอัตรารอยละท่ีต่ํากวาเงินงบประมาณไมถูกตอง (2) 
ขอตรวจพบ: 
 จางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                    
เปนเงิน 2,683,008.- บาท ผูเสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาเสนอราคาต่ําสุด เปนเงินท้ังสิ้น 2,669,000.- 
บาท ซ่ึงต่ํากวาวงเงินงบประมาณ 14,008.- บาท (วงเงินงบประมาณ 2,683,900.- บาท) คิดเปนอัตรารอยละ 
0 ซ่ึงต่ํากวาวงเงินงบประมาณ 14,008.- บาท ท่ีถูกตอง ตองคิดเปนอัตรารอยละ 0.52  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดใหถูกตองครบถวน 

15.หนังสือค้ําประกันสัญญากําหนดระยะเวลาไมครอบคลุม (1) 
ขอตรวจพบ: 
 15.1  สัญญาจางกอสราง เลขท่ี x/xxxx ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 จางปรับปรุงโรงซอมเพ่ือเปน
หองประชุมและหองทํางาน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,130,000.- บาท ระบุในสัญญาขอ 8 ความรับผิดชอบ
ในความชํารุดบกพรองของงานจาง กําหนด 2 ปนับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว หนังสือสงมอบงานวันท่ี 
28 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการตรวจรับวันท่ี 2 กันยายน 2562 หนังสือคํ้าประกัน ขอ 2 กําหนดผลใช
บังคับตั้งแตวันทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 ควรใหกําหนดผลใชบังคับตั้งแตวัน
ทําสัญญาจางดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยเพ่ิมระยะเวลาจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับ
ตรวจรับเรียบรอยแลวไปอีก 6 เดือน เพ่ือใหครอบคลุมกรณีมีปญหาในการจัดจาง เชน กรณีมีการขยายสัญญา 
 15.2  สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี x/xxxx ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 7 
รายการ เปนเงิน 810,500 บาท ระบุในสัญญาขอ 7 การรับประกันความชํารุดบกพรอง กําหนด 1 ปนับถัดจาก
วันท่ีผูซ้ือไดรับมอบสงของท้ังหมดไดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ครบกําหนดสงมอบงานวันท่ี 31 มกราคม 
2562 และคณะกรรมการตรวจรับวันท่ี 31 มกราคม 2562 หนังสือคํ้าประกัน ขอ 2 กําหนดผลใชบังคับตั้งแต
วันทําสัญญาซ้ือขายดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ควรใหกําหนดผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซ้ือ
ขายดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยเพ่ิมระยะเวลาจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับตรวจรับ
เรียบรอยแลวไปอีก 6 เดือน เพ่ือใหครอบคลุมกรณีมีปญหาในการจัดจาง เชน กรณีมีการขยายสัญญา 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ 

16.กําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรองไมสัมพันธกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 จัดซ้ือรถยนตระบุรายละเอียดการรับประกันในการกําหนดคุณลักษณะ (spec) ไมตรงกับท่ีระบุการ
ประกันในเอกสารประกวดราคา และในสัญญา ซ่ึงระบุในการกําหนดคุณลักษณะระบุการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กม. สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน แตใน
เอกสารการประกันราคาระบุการรับประกันความชํารุด บกพรอง ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันท่ีกรม
ไดรับมอบสิ่งของ สวนในสัญญาซ้ือขาย ระบุการรับประกัน เปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ีผูไดรับมอบสิ่งของ
ท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองครบถวน 
ตรงกัน เพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 

17. รายงานการประชุมไมสัมพันธกับใบรายช่ือผูเขาประชุม (1) 
ขอตรวจพบ: 
 1 ประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 จํานวน 10 
รายการ เปนเงิน 7,343,200.- บาท กําหนดวันเสนอราคา 10 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ซ่ึงมี
รายงานการประชุม ครั้งท่ี xxxx ลงวันท่ี 11 มกราคม 2562 เริ่ม 9.30-16.00 น. โดยมีผูไมมาประชุม คือ 
นาย.A.แตใบรายชื่อผูเขาประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ลงวันท่ี 10 มกราคม 2562 เวลา 9.30-16.00 
น.  มีลายมือชื่อนาย A และมีหนังสือขออนุมัติเจาหนาท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ ท่ี สธ 0704.4.1/18 ลงวันท่ี 
8 มกราคม 2562 ขออนุมัติเดินทางไปราชการท่ี จ.กาญจนบุรี ระหวางวันท่ี 10-11 มกราคม 2562  โดยมีนาย 
A และนาย B ผูขับรถยนตราชการ ทะเบียน กษ 410 นนทบุรี ซ่ึงขอมูลไมถูกตอง สัมพันธกัน 
 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
พรอมราคากลาง ครั้งท่ี xxxx ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เลิกประชุมเวลา 15.00 
น. แตในใบรายชื่อผูเขาประชุม ครั้งท่ี xxxx ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น ระยะเวลาไม
สัมพันธกัน 
 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
พรอมราคากลาง ครั้งท่ี xxxx  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561  เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. เลกิประชุมเวลา 14.30 น. 
แตในใบรายชื่อผูเขาประชุม ครั้งท่ี xxxx ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. เลิกประชุมเวลา 
16.30 น. รายงานการประชุมเวลาไมสัมพันธกับใบรายชื่อผูเขาประชุม 
  4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
พรอมราคากลาง ครั้งท่ี xxxx  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561  เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 
แตในใบรายชื่อผูเขาประชุม ครั้งท่ี xxxx  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561  เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. เลิกประชุมเวลา 
16.30 น. รายงานการประชุมเวลาไมสัมพันธกับใบรายชื่อผูเขาประชุม   

 



7 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางให
ถูกตอง ครบถวนตามขอเท็จจริง 

18. รายงานผลการพิจารณาไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายงานขอซ้ือ ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ขอ 3. ราคากลาง (ราคา
อางอิง) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณป2561 จํานวน 1,288,000.- บาท  ซ่ึงวงเงิน
งบประมาณ 1,288,000.- บาท และมีประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เลขท่ี 2/2562 
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561   จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,288,000.- บาท และหนังสือบริษัทฯ ท่ี FS 
223-11/61 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 (แจงยืนยันราคาเดิม) รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 มีผูมาขอรับเอกสาร จํานวน 
13 ราย มีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ราย ไดแก 
บริษัท XXX เสนอราคาเปนเงิน 1,288,000.- บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวามีผูยื่นขอเสนอและผาน
การพิจารณาเพียงรายเดียว โดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มีเหตุผลดังนี้ 1. ผูเสนอราคา
เสนอราคาตํ่ากวาราคากลางและเทากับราคางบประมาณท่ีไดรับ ซ่ึงท่ีถูกตองราคาท่ีเสนอเปนราคาเทากับราคา
กลางและเทากับราคางบประมาณท่ีไดรับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหละเอียดรอบคอบ 
ถูกตองและครบถวน 

19. ทะเบียนครุภัณฑไมถูกตองและบัญชีวัสดุไมมีประมาณจํานวนสูงต่ํา (1) 
ขอตรวจพบ: 
 1 รายละเอียดในทะเบียนคุมครุภัณฑไมถูกตอง 
 2 บัญชีวัสดุไมมีการประมาณจํานวนอยางสูง-อยางต่ํา โดยกลุมตรวจสอบภายในไดชี้แจงระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกตองใหผูรับผิดชอบไดเขาใจแลว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบแนวทางปฏิบัติใหครบถวนถูกตอง 

20. หนังสือค้ําประกันไมครอบคลุมการรับประกันความชํารุดบกพรอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8 
รายการ  เปนราคาท้ังสิ้น 5,298,500.- บาท ขอ 4. ระบุการสงมอบ ภายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2562 ขอ 7. 
ระบุ การรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ จํานวน 8 รายการ ตามสัญญานี้เปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน 8 รายการ โดยถูกตองครบถวนตามสัญญา แตหนังสือคํ้าประกันสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ขอ 2. ระบุหนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซ้ือขาย
ดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงหนังสือคํ้าประกันสัญญากําหนดวันคํ้าประกันไมครอบคลุม
การรับประกันความชํารุดบกพรอง     

 



8 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหนังสือคํ้าประกันใหถูกตอง และครอบคลุม
การรับประกันความชํารุดบกพรองเพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 

21. ไมมีอํานาจการเสนอราคา (1) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานขอซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562 จํานวน 32,800.- 
บาท ใบเสนอราคา ลงวันท่ี  4 กันยายน 2562 ผูลงนามใบเสนอราคา ไมไดเปนกรรมการผูจัดการ และไมมี
หนังสือมอบอํานาจดําเนินการในการเสนอราคา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง ครบถวนเพ่ือประโยชน
แกสวนราชการ 

22. ใบเสนอราคาไมมีการลงลายมือช่ือของเจาหนาท่ีบริษัทท่ีมาเสนอราคา (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 จัดจางทําตรายาง จํานวน 23 อัน ใบเสนอราคาไมมี
การลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีบริษัทท่ีมาเสนอราคา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ครบถวนเพ่ือมิใหสวนราชการเสียประโยชน 

23. การกําหนดหนังสือค้ําประกันสัญญาไมชัดเจนและครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 1 สัญญาจางกอสราง เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 จางปรับปรุงโรงซอมเพ่ือเปนหอง
ประชุมและหองทํางาน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,130,000.- บาท ระบุสัญญา ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญากําหนดเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน 56,000 บาท ซ่ึงควรกําหนดเปนหนังสือคํ้า
ประกัน ธนาคารธนชาติ เลขท่ี560819000043 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  
 2 สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 7 
รายการ เปนเงิน 810,500 บาท ระบุในสัญญา ขอ 8 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กําหนดเปนหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน 40,525 บาท ซ่ึงควรกําหนดเปนหนังสือคํ้าประกัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  เลขท่ี 02001181001842 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ใหครบถวน ถูกตอง 

24. หนังสือมอบอํานาจไมระบุวันท่ี (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ  2562 จางเผยแพรบทความประชาสัมพันธ สกูปพิเศษฯ  
เปนเงิน 50,000.- บาท หนังสือมอบอํานาจใหลงนามใบสั่งจาง ไมไดระบุวัน....เดือน....ป........  
 

 



9 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองเพ่ือ
ประโยชนแกสวนราชการ 

25. ไมมีอํานาจลงนามกํากับ (1) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานขอซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 จัดซ้ือพัดลมไอเย็น จํานวน 4 เครื่อง เปน
เงิน 103,576.- บาท รายงานผลการพิจารณาฯ  ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 มีการเขียนเพ่ิมเติม ท้ังนี้ จะลง
นามใบสั่งซ้ือเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณปพ.ศ. 2562 แลว โดยมีลายมือชื่อของหัวหนาเจาหนาท่ีกํากับ ซ่ึงไมมี
อํานาจลงนามกํากับในรายงานผลการพิจารณาฯ ผูมีอํานาจคือ ผูอํานวยการ ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  
 เห็นควรกําชับใหมีผูรับผิดชอบในการสอบทานเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ใหถูกตอง ครบถวน 

26. ไมมีอํานาจลงนามในใบส่ังจาง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 จางทําเลมเอกสาร รายละเอียดตัวชี้วัดและแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 หนังสือมอบ
อํานาจของผูรับจาง ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 แตลงนามในใบสั่งจางวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึงผูลงนามใบ
เสนอราคาไมมีอํานาจลงนามและผูรับมอบอํานาจไมสามารถลงนามรับใบสั่งซ้ือได เนื่องจากวันท่ีไดรับมอบอํานาจ
เปนวันท่ี 15 มีนาคม 2562 แตลงนามใบสั่งจางวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหมีผูรับผิดชอบในการสอบทานเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ใหถูกตอง ครบถวน 

27. ไมมีหลักฐานในการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน (2) 
ขอตรวจพบ: 
 ไมมีหลักฐานในการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๔ 
เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละราย
วาเปนผูมีผลประโยชนรวมกันหรือไม และขอ ๕๕ (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐาน
การเสนอราคาตาง ๆ  และพัสดุตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือ
เอกสารท่ีกําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอราคาตามขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชน
รวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง ตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ  
ท่ีกําหนด 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

 
28. ไมจัดทํารางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาฯ (2) 
ขอตรวจพบ: 
 1 รายงานขอจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาตั้งแต 1 
ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (10 เดือน) พรอมกับประกาศและเอกสารประกวดราคาฯโดยไมมีคําวา 
“ราง”  เปนเงิน 2,497,326.60 บาท ไดรับความเห็นชอบนําประกาศและเอกสารประกวดราคาจางฯโดยไมมีคํา
วา “ราง” เผยแพรใหสาธารณชนวิจารณ   
 2 รายงานขอจางเหมาบริการเครื่องถายเอกสารพรอมเจาหนาท่ี ประจําปงบประมาณ 2562 ลงวันท่ี  
12 ตุลาคม 2561  ระยะเวลาตั้งแต 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (10 เดือน) พรอมกับประกาศ
และเอกสารประกวดราคาฯ โดยไมมีคําวา “ราง”เปนเงิน 666,000.- บาท ไดรับความเห็นชอบนําประกาศและ
เอกสารประกวดราคาจางฯโดยไมมีคําวา “ราง” เผยแพรใหสาธารณชนวิจารณ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 45 
(1) “การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได” ซ่ึงดุลพินิจ
ตองการเผยแพร หนวยงานควรระบุคําวา “ราง” ในเอกสารประกาศและประกวดราคาจางไวดวย 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ 

29. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ลงวันท่ีไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  
7 รายการ เปนเงิน 810,500 บาท ในสัญญาหนาแรกบรรทัดท่ี 9 กําหนดการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   
ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ท่ี สจ.029064   
ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2547 ซ่ึงท่ีถูกตองจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล คือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ 

30. เอกสารจัดซ้ือจัดจางไมสัมพันธกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 1 ใบสั่งจางกับรายงานผลการพิจารณาและสั่งจางไมสัมพันธกัน  เชน ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2561 จัดจางทําตรายาง จํานวน 23 อัน รายงานผลการพิจารณาและสั่งจางทําตรายาง ท่ี สธ 
0706.1.3/32 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ประกาศผูชนะวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 ใบเสนอราคาและรายงาน
ขอซ้ือขอจาง ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง 
สัมพันธกันเปนไปตามระเบียบและเพ่ือมิใหสวนราชการเสียประโยชน 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

 2 รายงานผลการตรวจรับไมสัมพันธกับการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจางท่ี xxxx ลง
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนตราชการ คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับเสร็จวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561 แตรายงานผลการตรวจรับพัสดุ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงท่ีถูกตองรายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุตองเกิดหลังจากคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับเสร็จสิ้น  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง 
ครบถวน กอนเบิกจาย  
31. หนังสือค้ําประกันสัญญาฉบับจริงไมไดนําสงใหเจาหนาท่ีการเงินเก็บรักษาเส่ียงตอการสูญหาย (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนังสือคํ้าประกันฉบับจริงเจาหนาท่ีพัสดุไมควรเก็บไวท่ีตนเรื่องควรจัดทําเปนหนังสือนําสงเพ่ือเปน
หลักฐานใหงานการเงินเปนผูเก็บรักษาตั้งแตผูรับจางนํามาลงนามสัญญาเพ่ือปองกันความเสี่ยงหากเกิดสูญหายได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง 
ครบถวน เพ่ือเปนการควบคุมภายในและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

32. หนังสือค้ําประกันสัญญาไมไดระบุสัญญาเลขท่ีและวันท่ีลงนามสัญญา (1) 
ขอตรวจพบ: 
 1  สัญญาจางกอสราง เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 จางปรับปรุงโรงซอมเพ่ือเปนหอง
ประชุมและหองทํางาน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 1,130,000.- บาท หนังสือคํ้าประกันสัญญาไมไดระบุสัญญา
เลขท่ี……/……และลงวันท่ี……… 
 2 สัญญาซ้ือขาย เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 7 
รายการ เปนเงิน 810,500 บาท หนังสือคํ้าประกันสัญญาไมไดระบุสัญญาเลขท่ี……/……และลงวันท่ี……… 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ 

33. ไมระบุวันท่ีลงนามผูรับจางในใบส่ังจาง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 จัดจางทํากระเปาใสเอกสาร จํานวน 35 ใบ วงเงิน 
7,000 บาท ไมระบุวันท่ีลงนามผูรับจางในใบสั่งจาง ทําใหไมทราบวาผูรับจางลงนามในใบสั่งจางเม่ือใด และหาก
ตองมีการคํานวณวันสงมอบพัสดุจากวันท่ีผูรับจางลงนามในใบสั่งจาง จะไมสามารถคํานวณวันสงมอบพัสดุได
ถูกตอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ครบถวน เพ่ือมิใหสวน
ราชการเสียประโยชน 
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34. สงของเกินกําหนดไมคิดคาปรับ (2) 
ขอตรวจพบ: 
 สงของเกินกําหนดไมคิดคาปรับ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 181 
กรณีท่ีสัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดข้ึนใหหนวยงานของรัฐแจงการเรียกคาปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน 7 วันทําการนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบและเม่ือคูสัญญาไดสง
มอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นดวย เห็นควรกําชับ
ผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวท่ีกําหนดเพ่ือประโยขนแกสวนราชการ 

35. การกําหนดหลักประกันของธนาคารไมครอบคลุมตามสัญญา (1) 
ขอตรวจพบ: 
 สัญญาจางลงวันท่ี 29 มีนาคม 2561 กําหนดความชํารุดบกพรอง ภายในกําหนด 2 ป นับถัดจากวันท่ี
ไดรับมอบงาน ซ่ึงรายงานผลการตรวจรับพัสดุ (งวดสุดทาย) ลงวันท่ี 26 กันยายน 2562 รับประกันความชํารุด
บกพรอง 2 ป คือวันท่ี 26 กันยายน 2564 ซ่ึงหนังสือคํ้าประกันสัญญาลงวันท่ี 29 มีนาคม 2561 จึงไม
ครอบคลุมถึงวันท่ีตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบใหละเอียดรอบคอบและปฏิบัติใหถูกตอง
โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

36. ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาไมระบุวันท่ี (1) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานขอจางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562  จางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล จํานวน 
3 งวด  รวมเปนเงิน จํานวน 40,500.- บาท (เมษายน-มิถุนายน) และรายงานผลการพิจารณาจัดซ้ือ  จัดจาง ลง
วันท่ี 26 มีนาคม 2562 ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา วันท่ี..... ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาไมระบุวันท่ี 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองของเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหครบถวน 

37. ไมมีใบเสนอราคา (1) 
ขอตรวจพบ: 
 1 รายงานขออนุมัติจางเหมาบริการพิมพเอกสารสรุปผลงานประจําป 2562 ลงวันท่ี 13 กันยายน 
2562 ใบสั่งจางเลขท่ี xxx/2562 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562 ไมมีใบเสนอราคา 
 2 รายงานขออนุมัติจางเหมาบริการเชารถฯ ลงวันท่ี 6 กันยายน 2562 ไปเขารวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2562 ณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 16,800.- บาท 
ใบสั่งจางเลขท่ี xxx/2562 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 ไมมีใบเสนอราคา 
 3 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562 จํานวน 8 รายการ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 
xxx/2562 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562 ไมมีใบเสนอราคา 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารและปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน 

38. กําหนดวันสงมอบไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานขออนุมัติจางเหมาบริการเชารถฯ ลงวันท่ี 6 กันยายน 2562 ไปเขารวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2562 ณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 16,800.- บาท 
ใบสั่งจางเลขท่ี xxx/2562 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 จางเหมาบริการรถโดยสารเชาเหมาพนักงานขับรถพรอม
น้ํามันเชื้อเพลิง ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2562 ไป อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ครบกําหนดสงมอบวันท่ี 
16 กันยายน 2562 ซ่ึงการประชุมเสร็จสิ้นแลว เนื่องจากการประชุมฯ กําหนดวันท่ี 10-12 กันยายน 2562 จึง
ควรกําหนดวันสงมอบเปนวันท่ี 10 กันยายน 2562  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและปฏิบัติใหถูกตอง 

39. คณะกรรมการตรวจรับลงนามไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 
 คณะกรรมการตรวจรับลงนามไมครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการดําเนินการใหถูกตอง กรณี
คณะกรรมการตรวจรับลงนามเพียง 2 ราย ตองระบุสาเหตุท่ีคณะกรรมการตรวจรับไมสามารถลงนามไดครบตาม
คําสั่งท่ีแตงตั้ง 

40. แตงตั้งคณะกรรมการไมเหมาะสม (1) 
ขอตรวจพบ: 
 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 85,725.- บาทใบสั่งซ้ือท่ี xxxx ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 แตงตั้ง
กรรมการตรวจรับจํานวน 3 คนการจัดซ้ือเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท กฎกระทรวงยกเวนใหสามารถแตงตั้ง
ผูตรวจรับคนใดคนหนึ่งไดไมจําเปนตองแตงตั้ง 3 คน เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากรกรณีจัดซ้ือไมเกิน 100,000 
บาท สามารถแตงตั้งผูตรวจรับเพียง 1 คนไดตามกฎกระทรวงกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับผูเก่ียวของทราบ เพ่ือปฏิบัติใหถูกตอง เหมาะสม 

41. ไมไดกําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 การจางกอสรางอาคารสํานักงาน เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอย 2,710 ตารางเมตร จํานวน 1 
หลัง ปงบประมาณ 2561 วงเงิน 10,158,000.- บาท และปงบประมาณ 2562 วงเงิน 23,700,800.- บาท 
รวมวงเงินงบประมาณ 33,858,000.- บาท  คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี 2640/2560 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และรายงานการจัดทําราง
ขอบเขตของงานฯ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 พบขอสังเกตคือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ไมมีการกําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรอง 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใหตรวจสอบใหครบถวน ถูกตองกอนนําเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐลงนามอนุมัติโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

42. กําหนดแบบสัญญาไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 แบบสัญญากอสรางมีรูปแบบไมถูกตองตามประกาศคณะกรรมการฯ กําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญา
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ 
ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 (ปจจุบันแบบสัญญามี 15 แบบ) 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ี และหัวหนาเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง
ตรงตามระเบียบท่ีกําหนด 

43. ไมไดแจงสงวนสิทธิการปรับ (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนังสือแจงการปรับ ท่ี สธ 0722.01/1031 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสงมอบงาน
การกอสราง งวดท่ี 7 และงวดท่ี 8 (งวดสุดทาย) ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 รวมท้ัง ใบแจงหนี้ เลขท่ี 8  
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เปนเงิน 10,750,000.- บาท โดยไมพบหนังสือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับแก
ผูรับจาง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขอ 181 กรณีท่ีสัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลวและมีคาปรับเกิดข้ึนใหหนวยงานของรัฐแจง
การเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน 7 วันทําการนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ และ
เม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นดวย 

44. กําหนดวงเงินผลงานเกินท่ีระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 
 จางบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร วงเงิน 2,683,000 บาท แตกําหนดผลงานประเภทเดียวกัน
หรือเทียบเทาวงเงินไมนอยกวา 1,500,000 บาท ท่ีถูกตอง ตองกําหนดวงเงินไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินจาง 
คือ 1,341,500 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามหนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว521 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอและการกําหนดผลงาน ขอ 2.4 การกําหนดผลงาน โดยปกติในการซ้ือหรือการ
จางท่ีมิใชงานกอสรางมิใหกําหนดผลงาน แตหากหนวยงานชองรัฐมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดผลงาน           
ใหหนวยงานของรัฐกําหนดผลงานไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีจัดซ้ือจัดจางในครั้งนั้น และควร
กําหนดเพ่ิมเติมโดยใหแนบหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาท่ีไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาซ่ึงไดมีการสง
มอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือเอกชนท่ีนาเชื่อถือ
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

45. ไมมีหนังสือรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ตามหนังสือคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันท่ี 2 มกราคม 2562  
เรื่องขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) จางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรฯ
ปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการฯดังกลาว ไดประชุมรวมกันพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) แตไมพบหนังสือรายงานการประชุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับผูเก่ียวของจัดทําหนังสือรายงานการประชุมการกําหนด (Spec.) ของคณะกรรมการกําหนด 
(Spec.)  เพ่ือทราบรายละเอียด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Time Line) รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได 

46. ไมมีเหตุผลในการปรับลดวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนวยงานจางเหมาบํารุงรักษาระบบฯ ไดรับการจัดสรรวงเงิน 4,024,512.- บาท (ระยะเวลาการจาง 
12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 –.30 กันยายน 2562) อนุมัติวงเงินงบประมาณ 2,683,000.- บาท 
(ระยะเวลาการจาง 8 เดือน ตั้งแต 1 กุมภาพันธ – 30 กันยายน 2562 ) รายงานขอจางเหมาบํารุงรักษาระบบฯ 
ลงวันท่ี 9 มกราคม 2562 ขอ4 วงเงินท่ีจะจาง เงินงบประมาณรายจายประจําป 2562 จํานวน 2,683,000.- 
บาท โดยไมไดชี้แจงเหตุผลในการปรับลดวงเงินตามท่ีไดรับการจัดสรรในรายงานขอจางฯ  (จาก 12 เดือน เปน 8 เดือน) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใหตรวจสอบใหถูกตองครบถวนเพ่ือประกอบการตรวจสอบ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

47. การคํานวณหลักประกันสัญญาไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 ตามเอกสารประกวดราคาจางฯ เลขท่ี 1/2562 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 ขอ 6 การทําสัญญาจาง
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได 
และสัญญาเลขท่ี 5/2562 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 ขอ 7 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผูรับจางได
นําหลักประกันเปนแคชเชียรเช็ค ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดพราว 44(0203) เลขท่ี 00061689 ลงวันท่ี 
13 กุมภาพันธ 2562 เปนเงิน 125,110.- บาท ซ่ึงเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางตามสัญญามามอบใหแก
ผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังมีตราสารเลขท่ี 04236 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 
คาอากรแสตมป 2,339.- บาท ท้ังนี้ การกําหนดวงเงินคํ้าประกันสัญญาไมครบ ดังนี้ จากการกําหนดคาจางและ
การจายเงินผิด ตามสัญญาขอ 4 ตองระบุจํานวนเงินตามท่ีผูยื่นเสนอราคาได ทําใหวงเงินคํ้าประกันสัญญาไมครบ
ตามวงเงินท่ีชนะการเสนอราคา ตลอดจนยอดเงินตราสารไมครบตามวงเงินท่ีชนะการเสนอราคา (วงเงินคํ้าประกัน
เปนเงิน 133,450.- บาท ตราสาร 2,495.- บาท) และสัญญาขอ 7 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กรณี
หลักประกันเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค ตองระบุเพ่ิมเติมคือ ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี.........ลงวันท่ี
.............เนื่องจากหลักประกันท้ังสองชนิดตองนําไปใหงานการเงิน กลุมคลังฝากเขาบัญชีธนาคาร  ซ่ึงเจาหนาท่ี
พัสดุตองสําเนาใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเปนรายละเอียดแนบทายสัญญา 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีปฏิบัติใหถูกตองครบถวน 

48. การเบิกจายเงินไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 สัญญาเลขท่ี 5/2562 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 จายเงินงวดท่ี 1 เปนเงิน 166,812.52 บาท 
(ต้ังแตวันท่ี 15 ก.พ.62 ถึง 28 ก.พ.62 คิด 14 วัน) ท่ีถูกตอง ตองนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา งวดท่ี 1 
กุมภาพันธ 2562 เปนระยะเวลา 13 วัน (ตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ ถึง 28 กุมภาพันธ 2562)  เปนเงิน 
154,897.34 บาท ซ่ึงหนวยงานจายเงินคาจางเกินไป 1 วัน เปนเงิน 11,915.18 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีทําหนังสือแจงผูรับจางเรียกเงินคืนท่ีจายเกิน 1 วัน เปนเงิน 11,915.18 บาท    
เพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน และกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใหละเอียดรอบคอบเพ่ือ
ประโยชนแกทางราชการ 

49. รายงานผลผูย่ืนเสนอราคาผิดราย (1) 
ขอตรวจพบ: 
 รายงานผลการรับเอกสารการประกวดราคาจางกอสรางอาคารสํานักงาน ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 มีผู
มาขอรับเอกสารสอบราคาในวันท่ี 8-26 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 3 รายคือ 
 1. บริษัท A 
 2. บริษัท B 
 3. บริษัท C 
และมายื่นเสนอราคาในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 2 ราย คือ 
 1. บริษัท A 
 2. บริษัท C พบขอสังเกตคือ บริษัท C ไมไดยื่นเสนอราคา ผูยื่นเสนอราคารายท่ี 2 คือ บริษัท B 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางและดําเนินการให
ถูกตอง 

50. หลักประกันสัญญาไมระบุเลขท่ีสัญญาและวันท่ี (1) 
ขอตรวจพบ: 
 หนังสือคํ้าประกันสัญญาไมไดระบุเลขท่ีสัญญาและวันท่ีลงนามสัญญา ดังนี้ 
       1 สัญญาเลขท่ี 5/2562 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 ขอ 7 ระบุ หลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา หนังสือคํ้าประกันสัญญา ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดพราว 44(0203) เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2562   แตในหลักประกันสัญญาขอ 1. ไมระบุรายละเอียดวา ตามสัญญาเลขท่ี................        ลง
วันท่ี................... 
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      2 สัญญาเชาวงจรสื่อสารหลักพรอมติดตั้ง เลขท่ี 2/2562 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ขอ 3 ระบุ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 แตในหลักประกันสัญญาขอ 1. ไมระบุรายละเอียดวา      ตามสัญญาเลขท่ี................ลงวันท่ี…… 
      3 สัญญาเชาวงจรสื่อสารฯ เลขท่ี 3/2562 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 ขอ 3 หลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 แตใน
หลักประกันสัญญา ขอ 1. ไมระบุรายละเอียดวา ตามสัญญาเลขท่ี................ลงวันท่ี 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๓๖๕๙ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง    
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ โดยหลักประกันการ
ปฏิบัติท่ีถูกตอง ในการทําสัญญาสวนราชการผูซ้ือหรือผูวาจาง ควรพิมพรางสัญญาใหสมบูรณ พรอมกับกําหนดวัน
ทําสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาวาจาง นัดหมายกับผูขายหรือผูรับจางลวงหนาวาจะมีการทําสัญญาในวันใด และ จะมี
เลขท่ีสัญญาเปนเลขท่ีเทาใด เพ่ือใหผูขายหรือผูรับจางไดนํารางสัญญาไปออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และ
ธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันยอมจะสามารถกรอกขอความในหนังสือคํ้าประกันไดอยางสมบูรณครบถวน 

51. กําหนดระยะเวลาสงมอบงานไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 
 กําหนดระยะเวลาสงมอบงานไมถูกตองจางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล จํานวน 3 งวดๆละ 13,500.- บาท 
จํานวน 40,500.- บาท (เมษายน-มิถุนายน) ระยะเวลาตั้งแต 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562  ใบสั่งจางเลขท่ี 
24/2562 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ซ่ึงในหนังสือสงมอบงาน ระบุวาตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2562 – 25 
เมษายน 2526 ประจําเดือน เมษายน 2562 ท้ังนี้หนังสือสงมอบงานมีการกําหนดระยะเวลากอนการปฏิบัติงาน
ซ่ึงไมถูกตอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน 

52. การจางเหมาบุคคลธรรมดาไมตองดําเนินการในระบบ e-GP (1) 
ขอตรวจพบ: 
 การจางเหมาบุคคลธรรมดาไมตองดําเนินการในระบบ e-GP 
จางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล จํานวน 3 งวดๆละ 13,500.- บาท จํานวน 40,500.- บาท (เมษายน-มิถุนายน) 
ระยะเวลาตั้งแต 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562  ใบสั่งจางเลขท่ี 24/2562 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ได
ดําเนินการในระบบ e-GP ท้ังนี้การจางเหมาบุคคลธรรมดาไมตองดําเนินการในระบบ e-GP  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส 
กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมตองดําเนินการในระบบ e-GP และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด  
ท่ี กค 0421.4/ว82 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556  เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ท่ีกําหนด กรณีจางเหมาบรกิารท่ีเปนการจางบุคคลธรรมดา และระบบ GFMIS ไดรับยกเวนไมตองจัดทํา PO  
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53. ใบเสนอราคาวันท่ีไมสัมพันธกับรายงานขอจางฯ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ใบเสนอราคาวันท่ีไมสัมพันธกับรายงานขอจางฯจางซอมแซมรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน xxx 
รายงานขอซ้ือขอจาง ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 สวนใบเสนอราคา ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ซ่ึงใบเสนอราคา
ควรไดมากอนการทํารายงานขอซ้ือขอจาง เนื่องจากเจาหนาท่ีพัสดุตองสืบราคากอนจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใหครบถวน ถูกตอง กอนเบิกจาย 

54. จางเหมาบุคคลภายนอกไมตองระบุภาษี 7%  (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จางเหมาบุคคลภายนอกไมตองระบุภาษี 7% 
 จางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล จํานวน 3 งวดๆละ 13,500.- บาท จํานวน 40,500.- บาท (เมษายน-
มิถุนายน) ใบสั่งจางเลขท่ี xx/2562 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562 จางปฏิบัติงานบันทึกขอมูล จํานวน 3 งวดๆละ 
13,500.- บาท  จํานวน 40,500.- บาท (เมษายน-มิถุนายน) ภาษี 7% = 2,649.53 ราคาจาง 38,850.47 
บาท ซ่ึงใบสั่งจางฯ มีการกําหนดภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และราคาคาจาง ซ่ึงการจางเหมาบุคคลภายนอก (บุคคล
ธรรมดา)ไมเขาระบบภาษีมูลคาเพ่ิม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 

55. ไมมีการประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง (1) 
ขอตรวจพบ:  
 รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจางถายเอกสาร ลงวันท่ี 6 ก.พ. 2562 ใบสั่งจาง เลขท่ี xx/2562 
ลงวันท่ี 12 ก.พ. 2562  ไมไดประกาศผลผูชนะจัดซ้ือจัดจาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 66  ใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น และหนังสือท่ี กค 0405.2/ว62 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง 
แนวทางการประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญา หรือขอตกลง
เปนหนังสือ กรณีท่ีไมไดดําเนินการในระบบ e-GP  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
                1. การประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญา หรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ กรณีท่ีไมไดดําเนินการในระบบ e-GP ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปนรายไตรมาสในรูปแบบ
ไฟล PDF และ Upload ข้ึนในระบบ e-GP 
                 2. ดําเนินการภายใน 30 วันนับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส 
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56. การประกาศผลผูชนะการเสนอราคาไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ:  
 รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ท่ี สธ 0716.01/71 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 และราง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562 รวมท้ังประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2562 ซ่ึงท่ีถูกตองไมตองมีคําวา “ราง” และตองมีการจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคาเพียง 1 ฉบับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 42 
เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางแลว      
ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

57. สัญญาระบุรายละเอียดหลักประกันสัญญาไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 1 สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xx/2562 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5 
รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น 665,700.- บาท  รายละเอียดขอ 8. ระบุเพียงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เปน
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารธนชาติ เปนจํานวนเงิน 33,285.- บาท  
 2 สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xx/2562 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 6 
รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น 648,800.- บาท  รายละเอียดขอ 8. ระบุเพียงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เปน
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารกรุงเทพ เปนจํานวนเงิน 32,440.- บาท  
ซ่ึงไมพบสําเนาหนังสือคํ้าประกันสัญญาแนบสัญญา และควรระบุรายละเอียดหนังสือคํ้าประกันธนาคาร........จํากัด 
(มหาชน) สาขา........เลขท่ี........วันท่ี............ในสัญญาดวยเพ่ือการอางอิง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารรายละเอียดสัญญาใหถูกตอง ครบถวน 

58. ใบสงสินคาไมประทับตรารับจากระบบสารบรรณ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 1 สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xx/2562 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5 
รายการ  เปนเงินท้ังสิ้น 665,700.- บาท ใบสงสินคา เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ไมพบการ
ประทับตรารับจากระบบสารบรรณ     
 2 สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xx/2562 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 6 
รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 648,800.- บาท ใบกํากับภาษี/ใบสงของ/ใบแจงหนี้ เลมท่ี xxx เลขท่ี xxx ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2562 ไมพบการประทับตรารับจากระบบสารบรรณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบการรับเอกสารใบสงของ/ใบสงสินคาผานระบบ
สารบรรณใหครบถวน ถูกตอง เนื่องจากการรับของอาจมีผลตอคาปรับกรณีสงของลาชา เพ่ือประโยชนแกสวน
ราชการ 
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59. ไมพบรายงานการพิจารณาผลและประกาศผลผูชนะการเสนอราคา (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไดแก เครื่องเปาลมรอน จํานวน  1  เครื่อง มีการจัดทํารายงานขอซ้ือขอ
จาง แตไมพบรายงานผลการพิจารณาฯและการประกาศผลผูชนะการเสนอราคา รวมท้ังใบสั่งซ้ือ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 78 
เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจางตามขอ 22 แลว ใหคณะดําเนินการซ้ือหรือจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังตอไปนี้ (2) จัดทํารายงานผลการพิจารณาโดยใหนําความในขอ 55 (4) มาใช
บังคับโดยอนุโลม และขอ 81 ใหนําความในขอ 42 มาใชบังคับการประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม และตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 96 หนวยงานของรัฐอาจทําขอตกลงเปนหนังสือโดยไมทําตามแบบสัญญาตามมาตรา 33 ก็ได เฉพาะใน
กรณีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย 
กอสราง หรือใหบริการท่ัวไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
(ครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000.- บาท) 

60. ใบเสนอราคาไมสัมพันธกับใบส่ังจาง (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ใบสั่งจางไมมีเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 จางทําตรายาง จํานวน 12 รายการ ใบเสนอราคา
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ซ่ึงใบเสนอราคาตองเกิดกอนใบสั่งจาง เนื่องจากตองดําเนินการจัดหาพัสดุกอนการ
จาง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตามข้ันตอนกระบวนงานและตามระเบียบ
กําหนด 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เผยแพรขอมูลบนเว็บไซดหนวยงานไมเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารพ.ศ.2540  (8) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมเผยแพรแผนปฏิบัติการของหนวยงานลงในเว็บไซดของหนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 โดยไมพบแผนปฏิบัติการประจําปและแผนการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีกําหนดให
เผยแพรขอมูลใหประชาชนเขาถึงได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการเผยแพรขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารพ.ศ.2540ให
ครบถวนตามท่ีพรบ.กําหนด 

2. ไมมีกระบวนการติดตามประเมินผลขอปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประกาศใช
งาน (7) 
ขอตรวจพบ:  
  เม่ือมีการประกาศขอปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับนโยบายการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแลว หนวยงานตองดําเนินการติดตาม
ประเมินผลรายขอ เพ่ือทราบวาขอใดปฏิบัติไดหรือไมได ดวยสาเหตุใด โดยนําผลการประเมินดังกลาวเขาสูการ
ทบทวนขอปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปถัดไป  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรแจงผูรับผิดชอบทราบและดําเนินการติดตามประเมินผลในชวงปลายปงบประมาณตอไป 

3. ไมมีการลงนามยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (6) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงาน กําหนดใหมีการจัดเก็บสําเนาบัตรประชาชนของรานคาท่ีจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม รวมท้ัง
อาหารกลางวัน โดยไมมีการยินยอมจากเจาของขอมูล รวมท้ังไมมีระบบในการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล
ท่ีปลอดภัย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 19 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะ
กระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมไว
กอนหรือในขณะนั้น เวนแตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหกระทําได วรรคสองระบุ 
การขอความยินยอมตองทําโดยชัดแจง เปนหนังสือหรือทําโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจขอ
ความยินยอมดวยวิธีการดังกลาวได หากจําเปนตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ ควรมีข้ันตอนการลงชื่อยินยอม
การใหขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงตองแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บและการนําไปใชประโยชนดวย พรอมท้ังจัดระบบ
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพ่ือปองกันการรองเรียนตอไป 

4. ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสไมครบถวนเส่ียงตอการแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน (5) 
ขอตรวจพบ:  
 เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องโปรแกรมปองกันไวรัสหมดอายุอาจเสี่ยงตอการแพรกระจายไวรัส 
ภายในหนวยงาน 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบสํารวจและสุมตรวจการ update โปรแกรมปองกันไวรัสอยางสมํ่าเสมอเพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  

5. ไมมีกระบวนการกล่ันกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีเผยแพรผานเว็บไซด (5) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมมีการแตงตั้งหรือมอบหมายผูตรวจสอบเอกสารหลังข้ึนเผยแพรในเว็บไซดหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของ
หนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2562 ขอ 4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ผูดูแลบริหารจัดการเว็บไซด(web master) อยางนอย 2 คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได และขอ 4.2 เจาหนาท่ี 
Web Master มีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หาก
พบวาครบระยะเวลาการเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซด หนวยงานควรมีการแตงตั้งผูตรวจสอบกอนการ
นําเขาขอมูลและผูตรวจสอบขอมูลหลังนําเขาขอมูลผานเว็บไซด 

6. มีการติดปายกํากับสายสัญญาณรับสงขอมูลไมครบถวน (4) 
ขอตรวจพบ:  
  มีการติดปายกํากับสายสัญญาณรับสงขอมูลไมครบถวน ในกรณีฉุกเฉินหากไมมีปายกํากับสายสัญญาณ
รับสงขอมูล จะไมสามารถแกไขปญหาในการรับสงขอมูลไดรวดเร็วทันทีได อาจดึงสายผิดเสน เสี่ยงตอการลมของระบบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหหนวยงานติดปายกํากับสายสัญญาณรับสงขอมูลใหครบถวน เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 

7. ไมมีการเขารหัสตามมาตรฐานความปลอดภัย (3) 
ขอตรวจพบ:  
  ระบบสารสนเทศของหนวยงานและคลังความรูไมมีการเขารหัสตามมาตรฐานความปลอดภัย (โปรแกรม) 
กรณีมีการรับ-สงขอมูลผานเครือขาย หากไมมีการเขารหัสขอมูลไว ผูบุกรุกสามารถดับจับขอมูลระหวางการรับ-สง
ขอมูลผานเครือขายได และหากเปนขอมูลท่ีสําคัญ เชน Username และ Password หรือขอมูลอันเปนความลับ
ขององคกร จะทําใหผูบุกรุกสามารถทราบขอมูลท่ีสําคัญและสวมรอยเขามาในระบบภายในได อาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล หรือโจรกรรมขอมูลได แตหากมีการเขารหัสขอมูลไวผูบุกรุกดําเนินการดักจับขอมูลได แตไม
สามารถอานขอมูลได การเขารหัสขอมูลนี้เปนวิธีทางเทคนิค เพ่ือรักษาความปลอดภัยแกขอมูลอันเปนความลับ
ขององคกร ซ่ึงนโยบายกรมฯ มีการกําหนดใหเขารหัสขอมูลสําหรับขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับขององคกร เพ่ือ
ปองกันการดักจับขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 8 (4) ระบุวา “ผูใชงานอาจนําการเขารหัสมาใช
กับขอมูลท่ีเปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544” และกลุม
ตรวจสอบฯ ไดดําเนินการดักจับขอมูล Username และ Password ของผูใชงานระบบหนวยงานและระบบ คลัง
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ความรู ดวยโปรแกรมดักจับขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย (โปรแกรม wire shark) พบวา
ระบบสารสนเทศดังกลาว ไมมีการเขารหัสขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย ซ่ึงเสี่ยงตอการสวม
รอยเขาใชงานในระบบภายใน เขามาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล หรือโจรกรรมขอมูล หรือทําใหระบบสารสนเทศของ
กรมเสียหาย หากผูบุกรุกลวงรูขอมูล Username และ Password ของผูใชงาน หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงเปนความลับท่ี
สําคัญขององคกร    
 เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการประสานงานกับกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการกรม โดย
ดําเนินการเขารหัสขอมูลใชวิธี Https ซ่ึงระบบ Https เปนเทคโนโลยีท่ีถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือทําใหเว็บแอปพลิเคชั่นมี
ความปลอดภัยจากการดักจับขอมูล 

8. ไมมีการควบคุมโปรแกรมอรรถประโยชนในหนวยงาน (3) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมมีมาตรการหรือการควบคุมการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน ยังอนุญาตใหมีการติดตั้งโปรแกรมอ่ืน
ท่ีนอกเหนือการใชในการปฏิบัติงานท่ีกรมฯกําหนด ซ่ึงการดาวนโหลดและการติดตั้งโปรแกรมอ่ืนๆอาจสงผล
กระทบตอการแพรกระจายไวรัสหรือภัยคุกคามท่ีแอบแฝงมากับโปรแกรมท่ีดาวนโหลดมาติดตั้งท่ีเครื่อง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ 2557 ขอ 5.4.4 มีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชนในหนวยงาน ผูใชงานหามลง
โปรแกรมอรรถประโยชนท่ีไมมีลิขสิทธิ์ถูกตองและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 
10 (4) ดานการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) หนวยงานควรจํากัดและควบคุมการ
ใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพ่ือปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงตามมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ี
ไดกําหนดไว 

9. ระบบเว็บไซดไมเปนปจจุบัน (3) 
ขอตรวจพบ:  
  ระบบเว็บไซดไมเปนปจจุบัน เชน แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานมีแตป 2562 ไมมีปปจจุบัน 
รวมท้ังการเชื่อมโยงลิงคบางลิงคไมถูกตอง เปนตน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรแจงผูรับผิดชอบดําเนินการนําเขาขอมูลใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลท่ีทันสมัยและ
หม่ันตรวจสอบเว็บไซดอยางสมํ่าเสมอ 

10. ไมพบเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบโปรแกรม (3) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมมีเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซต และโปรแกรมประเมินมาตรฐานระบบ
สนับสนุนบรกิารสุขภาพ (Hs4) ไดแก Data Flow Diagram (DFD) และ ER Diagram และพจนานุกรมฐานขอมูล 
เอกสารเหลานี้เปนเอกสารท่ีใชในการพัฒนาระบบในปจจุบันและอนาคต หากตองการพัฒนาระบบตอยอดหรือ
ประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ อาจดําเนินการผิดพลาดหรือไมสามารถตอยอดไดในอนาคต  
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรจัดทําเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบดังกลาว เพ่ือการพัฒนาตอยอดในอนาคตได 

11. ทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีการจัดเก็บคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ (3) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตไมมีการจัดเก็บคุณลักษณะ
เฉพาะของอุปกรณ ซ่ึงการจัดทําทะเบียนควบคุมตองมีการจัดเก็บรายละเอียด Spec.ของทรัพยสินหรือคุณลักษณะ
ของอุปกรณ เพ่ือการตรวจสอบความมีอยูจริงและปองกันการสูญหายของสวนท่ีเปนองคประกอบของทรัพยสิน 
เชน สวนของการประมวลผล(CPU) สวนของหนวยความจํา (RAM/Hard disk) ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ
เครื่องคอมพิวเตอร หากมีการโจรกรรมเฉพาะบางชิ้นสวนท่ีเปนองคประกอบในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
เหลานี้ อาจทําใหสมรรถนะการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดความลาชา หรือ อาจไมสามารถเปดการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอรได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครบถวน 

12. ขอมูลในระบบเว็บไซดไมครบถวนเปนปจจุบัน (2) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการสอบทานเว็บไซดของหนวยงาน เชน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีขอมูลเพียงป 
2557-2558 และผลการดําเนินงาน มีขอมูลเพียงป 2558-2559 เปนตน ซ่ึงหากผูใชบริการเขามาคนหาขอมูล 
จะทําใหไมสามารถหาขอมูลท่ีเปนปจจุบันได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 

13. การสํารองขอมูลไมเปนระบบชัดเจน (2) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงานมีการสํารองขอมูลบางฐานขอมูล แตยังไมไดกําหนดความสําคัญของฐานขอมูลและจัดทํา 
แผนการสํารองขอมูล รวมถึงกําหนดผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูล และกําหนดพ้ืนท่ีเก็บรักษาขอมูลท่ีสํารอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี ควรกําหนดความสําคัญของฐานขอมูลและจัดทําแผนการสํารองขอมูล 
รวมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบและกําหนดพ้ืนท่ีเก็บรักษาขอมูลท่ีสํารอง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและปองกันความ
เสียหายของขอมูลท่ีสํารอง 

14. ไมมีการประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศ (2) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงานไมมีการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 13 (1) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เห็นควร
ใหหนวยงานจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ และจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานตอไป 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

15. ไมมีการอบรมหรือช้ีแจงใหเกิดความตระหนักและความเขาใจถึงความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (2) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานไมมีการอบรมหรือชี้แจงใหเกิดความตระหนักและความเขาใจถึงความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ซ่ึงอาจเสี่ยงตออันตรายจากภัยคุกคามภายนอก เชน การติดไวรัสอาจสงผลใหขอมูลหนวยงานสูญหาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 หนวยงานจึงควรมีการจัดอบรมหรือถายทอดความรูหรือชี้แจงเรื่องความม่ันคงปลอดภัยเพ่ือใหเจาหนาท่ี
ทุกทานเกิดความตระหนัก และเขาใจถึงวิธีการปองกันท่ีผูปฏิบัติสามารถจะปฏิบัติไดเชน การไมเปดอีเมลท่ีไมรูจัก 
หรือการมีขอกําหนดในการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร 

16. ไมอัปเดตโปรแกรมปองกันไวรัส (3) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมอัปเดตโปรแกรมปองกันไวรัส อาจเสี่ยงตอการเผยแพรไวรัสในหนวยงานจากการสุมตรวจ พบวา  
มีเครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องไมมีการอัปเดตโปรแกรมปองกันไวรัสซ่ึงอาจเสี่ยงตอการแพรกระจายไวรัสใน
หนวยงานอาจทําใหขอมูลของหนวยงานสูญหายหรือเสียหาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของอัปเดตโปรแกรมปองกันไวรัสเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ และแจง
เวียนเจาหนาท่ีภายในหนวยงานใหตระหนักถึงอันตรายจาดภัยคุกคามภายนอกเชน ไวรัส และควรเรียนรูวิธีการอัป
เดตโปรแกรมปองกันไวรัส  

17. ไมมีการประเมินและวิเคราะหขีดสมรรถนะของระบบเครื่องแมขาย (Server)  (1) 
ขอตรวจพบ:  
  การเปดใหบริการระบบสารสนเทศ จําเปนตองมีการเฝาระวังการใชทรัพยากรของเครื่องแมขาย(Server) 
และขนาดของเสนทางระบบเครือขาย เพ่ือไมใหเกิดความไมเพียงพอในการใชทรัพยากรของเครื่องแมขายและ
ความหนาแนนของระบบเครือขาย ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาระบบสารสนเทศหยุดการใหบริการ หนวยงานไมมีการ
ประเมินขีดสมรรถนะของระบบของเครื่องแมขาย และไมไดวิเคราะหขีดสมรรถนะอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษรเพ่ือหาปญหาและเครื่องแมขายท่ีอาจเสี่ยงทําใหระบบลมไดในอนาคต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการประเมินและวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายแตละ
เครื่องวาอาจมีความเสี่ยงตอการลมของเครื่องแมขายหรือไม โดยคา CPU, RAM, Hard disk รวมท้ัง bandwidth 
มีคาไมควรเกินคาท่ีหนวยงานกําหนดไว (Threshold) หากมีคาเกินกวาคา Threshold ตองเพ่ิมความถ่ีในการเฝา
ระวังในเครื่องแมขายดังกลาวรวมท้ังบันทึกและวิเคราะหการลมของระบบ(Downtime)ในแตละครั้งและหาสาเหตุ
การใชทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือปรับปรุงเครื่องแมขายใหมีความเพียงพอและเหมาะสมในการเปดใหบริการระบบ 

18. สํารองขอมูลสารสนเทศยังไมเหมาะสม (1) 
ขอตรวจพบ:  
 สํารองขอมูลสารสนเทศยังไมเหมาะสม เนื่องจากหนวยงานมีการสํารองขอมูลไวในตัวเครื่องแมขายท่ี
เดียวกับระบบสารสนเทศเปดใหบริการ 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ซ่ึงตามนโยบายความปลอดภัยและนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ขอกําหนดหลักท่ี 13 ประเด็นดานความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของการบริหารจัดการเพ่ือ
สรางความตอเนื่องทางธุรกิจ กําหนดใหมีสถานท่ีสํารองขอมูลตองมีระยะหางในการจัดเก็บไมนอยกวา 20 
กิโลเมตร เห็นควรประสานงานกับกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขนุการกรม ใหมีการสํารองขอมูลไปไวท่ี
จังหวัดชลบุรีดวย เพ่ือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน แผนดินไหว ท่ีกรมฯ ยังสามารถนําขอมูลท่ีสํารองไวท่ีจังหวัด
ชลบุรีมาใชกูคืนระบบได 

19. ไมพบแผนผังสายสัญญาณส่ือสาร (1) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมพบแผนผังสายสัญญาณสื่อสาร หากมีเหตุการณฉุกเฉินจะทําใหผูรับผิดชอบหรือทีมงานทานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ไมสามารถแกไขปญหาไดทันที หรืออาจดึงสายผิดเสน ทําใหระบบเครือขายเสี่ยงตอการลมตามมา     
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบจัดทําแผนผังสายสัญญาณสื่อสารในหองแมขายใหถูกตองครบถวน 

20. ระบบสารสนเทศฯ มีการแสดงหมายเลขของเครื่องแมขายอาจเส่ียงตอการโจมตีจากผูไมหวังดี (1) 
ขอตรวจพบ:  
  ระบบอินทราเน็ตของหนวยงาน มีการแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องแมขาย(server) ในระบบฯ 
ทําใหรูหมายเลขของเครื่องแมขายท่ีจัดเก็บตัวซอรสโคด (source code)หรือตัวตนฉบับของโปรแกรม  
ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการถูกโจมตีจากผูไมหวังดีได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรประสานงานกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําโดเมนท่ีเปนชื่อไมใหเปนเลขของเครื่องแมขาย 

21. ไมมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลของระบบอินทราเน็ต (1) 
ขอตรวจพบ:  
  การตรวจสอบคุณภาพขอมูลจะเปนตัวชี้วัดถึงความเชื่อถือไดของขอมูลและรายงานสารสนเทศท่ีนําไปใช
ประโยชน แตหนวยงานไมมีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลของระบบอินทราเน็ตของหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 หนวยงานควรนําขอมูลท่ีไดสํารองไวจากกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการกรม  
มาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพขอมูลอยางนอยปละครั้ง 

22. ไมมีการทบทวนและถอดถอนสิทธิการใชงานของผูท่ีพนจากหนาท่ีขององคกร (1) 
ขอตรวจพบ:  
  ยังไมมีการทบทวนและถอดถอนสิทธิการใชงานของผู ท่ีพนจากหนาท่ีขององคกร ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 7 ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน เพ่ือควบคุมการ
เขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตแลว (5) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน ตองจัดใหมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีทบทวนสิทธิการเขาใชงานของผูใชงานระบบสารสนเทศ อยางนอยปละครั้ง 
เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาตและไมมีสิทธิ 

23. เครื่องแมขายหลายเครื่องมีฝุนเกาะติดอยูท่ีเครื่องแมขาย (1) 
ขอตรวจพบ:  
 เครื่องแมขายเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหากมีฝุนเขาไปรบกวนการทํางานของเครื่อง อาจทําใหเกิดการ
ขัดของในการทํางานของเครื่องแมขาย จากการสอบทาน พบวา เครื่องแมขายหลายเครื่องมีฝุนเกาะติดอยูท่ีเครื่อง
แมขาย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรวางแผนและทําความสะอาดเครื่องแมขายเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

24. ไมมีสมุดลงทะเบียนในการจัดเก็บวันเวลาการเขา-ออกหองเครื่องแมขายในกรณีท่ีเปนผูไมเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 กรณีท่ีผูไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีความจําเปนตองเขา-ออกหองแมขาย เชน ผูตรวจสอบภายใน
หรือชางซอมเครื่องปรับอากาศ เปนตน ซ่ึงไมมีชื่ออยูในเครื่องสแกนนิ้วกอนเขาหองแมขาย หนวยงานไมมีสมุด
ลงทะเบียนจัดเก็บวันเวลาการเขา-ออกหองแมขาย ซ่ึงทําใหไมมีการจดบันทึกกลุมบุคคลเหลานี้ไว อาจเสี่ยงตอการ
เขาไปโดยไมไดรับอนุญาตและไปดําเนินการท่ีไมเหมาะสม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบจัดทําสมุดลงทะเบียนจัดเก็บชื่อ-สกุลและวันเวลาเขา-ออกหองแมขาย พรอมท้ัง
เหตุผลความจําเปนประกอบ เพ่ือเปนหลักฐานในการเขา-ออกหองแมขาย 

25. แผนผังโครงสรางฐานขอมูลบางฐานขอมูลและพจนานุกรมฐานขอมูลไมชัดเจน (1) 
ขอตรวจพบ:  
  1 ระบบโปรแกรมทะเบียนทรัพยสิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนผังโครงการสรางฐานขอมูล(ER-
Diagram) ตัวเล็กไมชัดเจน ทําใหไมสามารถอานได รวมท้ังพจนานุกรมฐานขอมูลบางฟลดไมมีคําอธิบาย เชน 
ตารางท่ี 9 asset_rep_data ฟลดท่ีชื่อ meth ไมมีคําอธิบาย ทําใหไมสามารถทราบวาจัดเก็บขอมูลประเภทใดไว 
และบางตารางไมมีฟลดท่ีเปนฟลดเชื่อมโยงหลัก(primary key/Foreign key) ทําใหไมสามารถทราบวาเชื่อมโยง
ไปยังตารางอ่ืนดวยฟลดใด เชน ตารางท่ี 1 addressoffice:ท่ีอยูบริษัท เปนตน 
 2 ระบบโปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนผังโครงสรางการ
ฐานขอมูล(ER-Diagram) ตัวเล็กไมชัดเจน ทําใหไมสามารถอานได รวมท้ังพจนานุกรมฐานขอมูลบางฟลดไมมี
คําอธิบาย เชน ตารางท่ี 24 document_form แบบฟอรมเอกสาร ฟลดชื่อ P_all ไมมีคําอธิบาย ทําใหไม
สามารถทราบวาจัดเก็บขอมูลประเภทใดไว และบางตารางไมมีฟลด ท่ีเปนฟลดเชื่อมโยงหลัก(primary 
key/Foreign key) ทําใหไมสามารถทราบวาเชื่อมโยงไปยังตารางอ่ืนดวยฟลดใด เชน ตารางท่ี 15 counter:
หมายเลขไอพีแอดเดรส เปนตน  หากผูพัฒนาโยกยายหรือลาออก ผูมาพัฒนาตอไมสามารถอานแผนภาพเชื่อมโยง
ขอมูลเขาใจได จะทําใหเสียเวลาในการศึกษาระบบเพ่ิมข้ึน  
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 หนวยงานควรพัฒนาแกไขปรับปรุงแผนผังโครงสรางฐานขอมูล(ER-Diagram) ใหชัดเจนและพจนานุกรม
ฐานขอมูลควรมีคําอธิบายฟลดใหชัดเจนทุกฟลด และมีฟลดท่ีเชื่อมโยงหลักครบทุกตาราง 

26. ข้ันตอนการกูคืนระบบกับการรายงานผลการกูคืนระบบไมสอดคลองกัน (1) 
ขอตรวจพบ:  
  คูมือในการกําหนดข้ันตอนการกูคืนระบบไมสอดคลองกับการรายงานผลการกูคืนระบบ ซ่ึงการกําหนด
ข้ันตอนในการกูคืนระบบ ตองเปนข้ันตอนท่ีปฏิบัติจริงได และสามารถทําใหผูเก่ียวของดําเนินการไดอยางถูกตอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ดังนั้นการรายงานผลการกูคืนระบบควรดําเนินการตามแนวทางคูมือท่ีกําหนดไว หากคูมือกําหนดไวไม
สอดคลองกับการปฏิบัติจริง เห็นควรปรับปรุงคูมือดังกลาวใหสามารถปฏิบัติจริงไดตอไป 

27. ระบบ Smart 63 กําหนดสิทธิการใชงานของผูใชงานไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ:  
  เม่ือผูใชงานเขาไปเรียกดูเมนูบริหารจัดการขอมูล>>ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน การกําหนดสิทธิเปน
ผูบริหารหนวยงานเม่ือแกไขแลว ระบบจะกําหนดสิทธิเปนผูบริหารระดับกรม ซ่ึงเปนการกําหนดสิทธิท่ีไมถูกตอง 
ทําใหผูใชงานไดรับสิทธิเกินหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขปรับปรุงใหการกําหนดสิทธิผูใชงานถูกตองเหมาะสม และควรมี
การสอบทานกําหนดสิทธิพ้ืนฐานในการเขาถึงระบบสารสนเทศตามหนาท่ีความรับผิดชอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และจัดทํารายงานผูบังคับบัญชาเปนหลักฐานในการสอบทานหรือทบทวนสิทธิการเขาใชงาน 

28. เว็บไซดกรมเช่ือมโยงขอมูลไมถูกตองบางรายการ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 เว็บไซดกรมเชื่อมโยงขอมูลไมถูกตองบางรายการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบปรับปรุงพัฒนาเว็บไซดและนําเขา รวมท้ังตรวจสอบขอมูลการแสดงผลใหมี
ความถูกตอง ครบถวนและทันสมัย เพ่ือบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

29. ไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัย (2) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 3 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงาน เพ่ือกําหนดแนว
ปฏิบัติและประกาศใชในหนวยงานตอไป 
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30. ไมไดทบทวนขอปฏิบัติแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัย (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ไมไดทบทวนขอปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 (4) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอ
ปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติและประกาศใชในหนวยงาน รวมท้ังจัดระบบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติท่ีกําหนด 

31. การนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศยังไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ:  
  การนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศยังไมถูกตอง จากการตรวจสอบพบวาเว็บไซตของหนวยงานบางเมนู
มีการนําเขาขอมูลอยางไมถูกตอง เชน เมนูติดตอเรา รายละเอียดภายในกลับเปนแผนท่ียุทธศาสตรหนวยงาน 
ซ่ึงไมตรงกับหัวขอเมนู และหนวยงานมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบตรวจสอบการนําเขาขอมูลแตไมมีการปฏิบัติหนาท่ี
จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดดังกลาว   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทําการสอบทานการนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศท้ังกอน-หลัง การ
นําเขาขอมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและหากเกิดขอผิดพลาดจะสามารถแกไขได 

32. หนวยงานไมไดจัดทําแผนทําความสะอาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (1) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงานไมไดจัดทําแผนทําความสะอาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจัดทําแผนทําความสะอาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหครบถวน ถูกตอง ตอไป 

33. กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรหัสผานไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ:  
  กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรหัสผานไมครบถวน หนวยงานมีแนวปฏิบัติสําหรับผูใชงานในการกําหนด
รหัสผาน แตยังไมครบถวน เพราะระบุเพียงใหมี 6 ตัวอักษร ซ่ึงมีความปลอดภัยตํ่า ควรจะระบุวาการกําหนด
รหัสผานมีความยาว 8 ตัวอักษรและตองมีอักขระปนตามท่ีกรมฯ กําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหคณะกรรมการดานสารสนเทศของหนวยงานทบทวนแนวปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตอไป 

34. ไมมีการแตงตั้งผูตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหนวยงานท่ีเผยแพรผานเว็บไซดกรม (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ไมมีการแตงตั้งหรือมอบหมายผูตรวจสอบเอกสารหลังข้ึนเผยแพรในเว็บไซดกรม  
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของ
หนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2562 ขอ 4.2 เจาหนาท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบความเปนปจจุบัน
ของขอมูลทุกรายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซด ควรมีการแตงตั้งผูตรวจสอบหลังนําขอมูลเขาเพ่ือการตรวจสอบ
คุณภาพขอมูลท่ีถูกตองตอไป 

35. ไมไดกําหนดความสําคัญของฐานขอมูลและจัดทําแผนการสํารองขอมูล (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ไมไดกําหนดความสําคัญของฐานขอมูลและจัดทําแผนการสํารองขอมูล  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี ควรกําหนดความสําคัญของฐานขอมูลและจัดทําแผนการสํารองขอมูล 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและปองกันความเสียหายของขอมูลท่ีสํารองไว 

36. ไมมีข้ันตอนการแกไขปญหาเหตุการณความไมม่ันคงปลอดภัยและบันทึกปญหาไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสอบทาน พบวา 
 1 หนวยงานไมจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติในการแกไขปญหาหรือการแกไขเหตุการณความไมม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ  
 2 มีการจดบันทึกเหตุการณความไมม่ันคงปลอดภัยไมครบถวน จากการสัมภาษณผูดูแลระบบ พบวาจะ
จดเฉพาะปญหาท่ีสําคัญ และรายงานเปนลายลักษณอักษรประจําเดือน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรจดแยกแยะปญหาท่ีสําคัญเรงดวน และปญหาท่ีมีความสําคัญปานกลาง รวมท้ังปญหาท่ีมี
ความสําคัญนอย นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดแนวทางปองกันแกไขปญหามิใหเกิดข้ึนซํ้า 

37. ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพ่ือดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีใน
การกําหนดขอปฏิบัติดานสารสนเทศของหนวยงาน การควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชนฯลฯ 
 ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศดําเนินการปฏิบัติ
หนาท่ี เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

38. ไมมีการยืนยันตัวตนกอนเขา-ออกระบบเครือขาย (authentication)  (1) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงานไมมีการยืนยันตัวตนกอนเขาหรือออกระบบเครือขาย (authentication) ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 10 (2) การระบุและยืนยันตัวตนของผู ใชงาน (user 
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identification and authentication) ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสามารถระบุตัวตนของ
ผูใชงาน และเลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานท่ีระบุถึง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรเรงดําเนินการจัดใหมีการยืนยันตัวตน กอนเขา-ออกระบบเครือขาย (authentication) โดยเร็ว 
เพ่ือปองกันการสวมรอยหรือบุกรุกจากผูไมประสงคดีเขามาทําลายระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน 
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ดานการเงิน-บัญชี 

1.การอนุมัติเงินยืมไมเหมาะสมสงผลใหมีเงินเหลือจายจํานวนมาก (5) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาท่ี XX/63 ยืมเงินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 234,960 บาท เจาหนาท่ีไดสงเอกสาร
ใบสําคัญจํานวน 120,960 บาท และเงินสดเหลือจายเพ่ือชดใชเงินยืมจํานวน 114,000 บาท ซ่ึงเงินสดเหลือ
จายคิดเปน 48.52%  ของจํานวนเงินยืมสาเหตุเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมาย แตยืมเงินตาม
กลุมเปาหมายเดิม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลังฯป 2562 ขอ ๕๙ ระบุการอนุมัติใหยืมเงิน
เพ่ือใชในราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาท่ีจําเปน เห็นควรใหหนวยงานพิจารณากระบวนงาน
ในการยืมเงินราชการเพ่ือใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนดโดยใหยืมเงินเทาท่ีจําเปน เหมาะสม ในแตละครั้งตาม
ภารกิจเพ่ือลดภาระของเจาหนาท่ีในการถือเงินเปนจํานวนมาก 

2.สัญญาเงินยืมมีรายละเอียดไมสอดคลองกับหลักฐานรับเงิน (2) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาเงินยืมมีรายละเอียดไมสอดคลองกับหลักฐานรับเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเพ่ือเปนการสอบทานการรับเงินใหมีความถูกตอง 
และครบถวน 

3.มิไดจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (2) 
ขอตรวจพบ: 

จากการตรวจสอบรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจําเดือนตุลาคม 2562 ระบุเงินฝากธนาคาร
จํานวน 2,071,900.06 บาท แตจากสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบยืนยันยอดของเดือนตุลาคม ระบุ
ยอดเงินคงเหลือ 2,128,825.06 ซ่ึงมากกวาทะเบียนคุม 56,925.-บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3 /ว 439 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 การบริหารและการ
ควบคุมเงินทดรองราชการ ขอ 5 ทุกสิ้นเดือนใหจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรอง
ราชการ(ถามี) และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการเก็บไวกับรายงานการเงินประจําเดือน เพ่ือให  
สตง. ตรวจสอบ เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน ในกรณีท่ีเดือนใดมียอดเงิน
ฝากธนาคาร ไมตรงกับยอดเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองตองหาสาเหตุ เพ่ือสอบทานวาไดมีการบันทึกขอมูล
ครบถวน ถูกตอง 

4.การบันทึกบัญชีลาชาไมเปนปจจุบัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

(1) คาปรับผูกระทําผิดตามมาตรา 68 จํานวน 60,000 บาท รับเลขท่ีเช็ค 1099112 วันท่ี 
24/10/62 บนัทึกบัญชีวันท่ี 26/11/2562 
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(2) คาปรับผูกระทําผิดตามมาตรา 68 จํานวน 60,000 บาท รับเลขท่ีเช็ค 1528194 วันท่ี 24/10/62 
บันทึกบัญชีวันท่ี 26/11/2562 
(3) เงินโครงการ โอนเขาบัญชีวันท่ี 31/10/2562 จํานวน 6,246,780 บาท บันทึกเขาเงินรับฝาก 
26/11/2562 
(4) บันทึกรายไดดอกเบี้ยรับเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ลาชา 
(5) บัญชีเลขท่ี 142-0-14660-2 รับดอกเบี้ยตั้งแตปงบประมาณ 2559 ถึง ปงบประมาณ2562 จํานวน   
57.96 บาท บันทึกบัญชี เดือนกันยายน 2562 
(6) รับเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน 128,000.- เดือนกันยายน 2562 จํานวน 150,000.-บาท บันทึก
บัญชีวันท่ี 2/12/2562 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหัวหนางานควบคุมกํากับผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีใหตรงกับเอกสารหลักฐานใหครบถวนถูกตอง 
เปนปจจุบัน เพ่ือสงผลใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง นาเชื่อถือและทันเวลา 

5.ใหยืมเงินไดใหมโดยการยืมเงินเกายังไมชําระ (2) 
ขอตรวจพบ: 

การจายเงินทดรองราชการมีการอนุมัติใหยืมเงินรายใหม โดยท่ียังมิไดมีการชําระคืนเงินยืมรายเกา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  ขอ 21 หามมิ
ใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเม่ือผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีให
ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกครั้ง เพ่ือปองกันการไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ท้ังนี้เนื่องจากหนวยงาน
มอบหมายใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานเงินทดรองราชการเพียงคนเดียว และมีการมอบหมายงานอ่ืน ๆ จึงอาจทําให
เกิดความผิดพลาด ดังนั้นหนวยงานควรหาวิธีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานจากเจาหนาท่ีเพียงคนเดียว 

6.หนวยงานระบุรายละเอียดการชดใชเงินยืมยังไมถูกตอง (2) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจพบวาสัญญาท่ี XX/62 เดินทางไปราชการระบุรายละเอียดการชดใชเงินยืม 15 วันนับ
แตวันท่ีไดรับเงินยืม และสัญญาท่ี XX/62 เดินทางไปราชการ ระบุรายละเอียดการชดใชเงินยืม 30 วันนับจาก
วันท่ีไดรับเงินยืม  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ขอ ๖๕ ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนด
ระยะเวลา ดังนี้  
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเงิน 
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม
ภายในสิบหาวันนับแตวันกลับมาถึง 
(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับเงิน 
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7.สัญญาเงินยืมกําหนดวันครบสัญญาไมถูกตอง (2) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสอบพบวาสัญญาท่ี XX/62 จัดอบรม ระหวางวันท่ี 18 – 20 ธันวาคม 2561 และ
วันท่ี 8 – 10 มกราคม 2562 จํานวน 391,710.- บาท รับเงินวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ระบุวันท่ีชดใชเงินยืม
ในสัญญา 15 มกราคม 2562 ท่ีถูกตองคือ 16 มกราคม 2562  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๖๕ ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนด
ระยะเวลา ดังนี้  
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเงิน 
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม
ภายในสิบหาวันนับแตวันกลับมาถึง 
(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับเงิน 
ในการดําเนินงานดานเงินยืมครั้งตอไปเห็นควรใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตรวจสอบสัญญาเงินยืมใหครบถวนกอน
อนุมัติเงินยืมทุกครั้งเพ่ือประโยชนของทางราชการตามท่ีระเบียบกําหนด 

8.หนวยงานไมไดรายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการและรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการตอผูบริหาร ณ 
วันทําการส้ินเดือน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดรายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการและรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการตอผูบริหาร ณ 
วันทําการสิ้นเดือน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ี กค 0410.3/ว61 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 ใหทําการรายงาน
ลูกหนี้เงินทดรองราชการและรายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ เสนอผูบริหาร ณ วันทําการสุดทายของเดือน 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการกํากับติดตาม และควบคุมการใชจายเงินทดรองราชการ เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

9.หนวยงานจัดทําสัญญาเงินยืมโดยขอมูลในสัญญายังไมถูกตอง ครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสอบพบวาหนวยงานมีการจัดทําสัญญาเงินยืมโดยระบุรายละเอียดในสัญญายังไมถูกตอง 
ครบถวน เชน ไมระบุวันครบกําหนด ไมระบุรายละเอียดวันท่ีตองชดใช ระบุวันครบกําหนดผิด ไมลงวันท่ีผูรับเงิน 
และวันท่ีตรวจสอบเงินยืม 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๖๕ ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป  (ถามี) ภายในกําหนด 
ระยะเวลา ดังนี้  
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเดิม  ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเงิน  
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแก สวนราชการผูใหยืม
ภายในสิบหาวันนับแตวันกลับมาถึง  
(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับเงิน 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดใหถูกตอง ครบถวน เพ่ือสามารถบริหารลูกหนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

10.ไมมีการตรวจสอบการจายเงินแตละรายการกับ E-Statement เม่ือส้ินวันทําการ และเอกสารแนบ
ประกอบไมครบถวน (1) 

ขอตรวจพบ: 
จากการสุมตรวจเอกสารหนวยงานไมมีการตรวจสอบการจายเงินแตละรายการกับ E-Statement เม่ือสิ้น

วันทําการ และเอกสารแนบประกอบไมครบถวน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 ไดกําหนดให

ทุกสิ้นวันใหสวนราชการจัดใหมีการตรวจสอบการจายเงินโดยวิธีการโอนผานระบบ KTB เพ่ือเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินแตละรายการจากรายงานสรุปผลการโอน (Detail Report และ Summary 
Report/Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Infrormation) 
หากพบวาถูกตองใหประทับจายเงินแลว พรอมลงลายมือชื่อและวันท่ีจายเงินในรายงานสรุปผลการโอนเงิน 

(Detail Report และ Summary Report/Transaction History) โดยวันท่ีจายเงินระบุวันท่ีเงินหักบัญชีธนาคาร
โดยดูจากรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Infrormation) ถากรณีท่ีหนวยงาน
พบวามีความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ์รับเงิน เชน โอนเงินเขาบัญชีผิดราย 

โอนเงินไปเกินกวาจํานวนท่ีผูมีสิทธิไดรับให Company User Maker แจง Company User Authorizer ทราบ 
และแจงหัวหนาหนวยงานทราบโดยดวน และใหดําเนินการเรียกคืนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณของ
หนวยเบิกจาย และนําสงคลังกอนสิ้นปงบประมาณใหนําสงเปนเงินเบิกเกินสงคืน แตถานําสงภายหลังสิ้น

ปงบประมาณใหนําสงเปนรายไดแผนดินประเภทเงินเหลือจายปเกาสงคืน ยกเวน คารักษาพยาบาลใหนําสงเปน
รายไดแผนดิน เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด 
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11.คําส่ังเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ไมเปนปจจุบัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

คําสั่งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ไมเปนปจจุบัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากปจจุบันเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เดิมมีการโอนยายทําใหการ

ปฏิบัติงานจริงขัดแยงกับคําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0402.2/ว109 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate 
Online เห็นควรใหหนวยงานเรงดําเนินการทบทวนคําสั่งใหเปนปจจุบันตามระเบียบท่ีกําหนด 

12.หนวยงานยังไมไดติดตั้งอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานยังไมไดติดตั้งอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุดท่ี กค 0402.2/ว494 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 ไดกําหนดให
หนวยงานเรงดําเนินการในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online และ
ติดตั้งเครื่อง EDC เพ่ือรองรับการรับเงินผานระบบ อิเล็กทรอนิกส เห็นควรใหหนวยงานเรงดําเนินการตามระเบียบ
ท่ีกําหนด รวมท้ังควบคุมกํากับ เรงรัดติดตามการดําเนินการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online 
ของทุกหนวยเบิกจายภายในกรม ซ่ึงสํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบหลักดานการเงินการคลังของกรม 
เพ่ือสงผลใหมีการลดข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานการเงิน และลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด เช็ค 
โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบฐานขอมูลรองรับ 

13.หนวยงานไมไดแจงผูมีสิทธิถือบัตร GFMIS Smart Card ใหกรมบัญชีกลางทราบกรณีมีการยายหรือ
เปล่ียนแปลงคําส่ัง (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดแจงผูมีสิทธิถือบัตร GFMIS Smart Card ใหกรมบัญชีกลางทราบกรณีมีการยายหรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีมีการยายหรือเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนง ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิการใช (GFMIS 
Smart Card) ใหสวนราชการเจาของงบประมาณมีหนังสือแจงพรอมแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิ
การใช (GFMIS Smart Card) และแนบคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของผูมีสิทธิถือบัตรใหม ใหกรมบัญชีกลาง
ทราบเพ่ือออกบัตรใหมให โดยสวนราชการสามารถใชบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card) เดิมใชงานใน
ระบบตอไปไดภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วันนับจากมีคําสั่งยายหรือเปลี่ยนตัวผูดํารงตําแหนง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว98 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2547 เห็นควรใหหนวยงานผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 
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14.คําส่ัง GFMIS มีรายละเอียดการมอบหมายผูรับผิดชอบในการเขาใชงานในระบบ การกํากับดูแล และ
แนวทางการเก็บรักษาบัตรยังไมครอบคลุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

คําสั่ง GFMIS มีรายละเอียดการมอบหมายผูรับผิดชอบในการเขาใชงานในระบบ การกํากับดูแล และ
แนวทางการเก็บรักษาบัตรยังไมครอบคลุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว483 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 เรื่องแนวทาง
การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS โดยอางถึง หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว88 ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2549 โดยใหสวนราชการท่ีมีเครื่อง GFMIS Terminal กําหนดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบรายการขอเบิก
เงินในแตละวันหลังจากท่ีนําเขาขอมูลในระบบ และในวันทําการถัดไปเรียกรายงานสรุปการขอเบิกเงินตรวจสอบ
กับรายการขอเบิกเ งินพรอมเอกสารประกอบการขอเบิกท่ีไดรับการอนุ มัติการจายเงิน และหนังสือ
กระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว98 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2547 กําหนดใหสวนราชการเจาของ
งบประมาณกําหนดวิธีการเก็บรักษาบัตรกําหนดสิทธิการใช (GFMIS Smart Card) รหัสผูใชงาน (User Log-In) 
และรหัสผาน (Password) ใหเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและความปลอดภัย เพ่ือเปนแนวทางใหผูมีสิทธิถือบัตร
ถือปฏิบัติ 

15.หนวยงานบันทึกบัญชีแยกประเภทดานคาใชจายไมเปนไปตามผังบัญชีมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดสงบุคลากรเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมอบรมแตเจาหนาท่ีไดบันทึกบัญชีเปนคาใชจายดาน
การฝกอบรม – ในประเทศ ซ่ึงจะหมายถึงคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ เนื่องจากผูเขารวมอบรมโครงการไดขออนุมัติเบิกคาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ
จากหนวยงานซ่ึงเปนการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากตนสังกัด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

จากกรณีดังกลาว ตามผังบัญชีของกรมบัญชีกลางใหถือวาเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เห็นควร
ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปรับปรุงรายการบัญชีเปนบัญชีคาใชจายเดินทางไปราชการ – ในประเทศ ซ่ึงจะหมายถึง
คาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพ่ือใหเปนไปตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามผังบัญชี
มาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

16.ใบสําคัญคางจายหลายรายการยังดําเนินการไมแลวเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสําคัญคางจายคารักษาพยาบาลตั้งแตปงบประมาณ 2559-2562 จํานวน 5 รายการ จํานวนเงินรวม 
81,886.-บาท ยังมิไดดําเนินการเบิกเงินงบประมาณสวนกลางมาชดใชคืนเงินทดรองราชการ อาจทําใหขาดความ
คลองตัวในการใชจายเงินทดรองราชการซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชเงินทดรองราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กําชับผูควบคุมตองติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอมิใหมีกรณีเชนนี้ซํ้าอีก เห็นควรให
หนวยงานชี้แจงสาเหตุท่ีไมดําเนินการแกไขใหถูกตอง รวมถึงยังมีการเกิดเหตุการณเชนนี้ซํ้าอีก ซ่ึงหนวยงานควรตอง
นําประเด็นนี้ไปประเมินการควบคุมภายใน วิเคราะหความเสี่ยงและจัดกิจกรรมควบคุมเพ่ือปองกันมิใหเกิดซํ้า 
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17.คําส่ังผูปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ยังมีรายละเอียดการปฏิบัติงานยังไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

คําสั่งผูปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ยังมีรายละเอียดการปฏิบัติงานยังไมครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0402.2/ว103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 หนวยงานมีการจัดทํา
คําสั่ง แตคําสั่งยังไมมีผูตรวจสอบการจายเงินผานระบบทุกสิ้นวันโดยตรวจสอบผลการโอนเงิน รายงาน E-
Statement และทะเบียนคุมการโอนเงิน เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการโอนเงิน เห็นควรใหหนวยงานทบทวน
แกไขคําสั่งใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบกําหนด เพ่ือใหครอบคลุมในความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

18.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกรณีมีเงินในบัญชีหลายโครงการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกรณีมีเงินในบัญชีหลายโครงการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ กรณีท่ีมีเงินในบัญชีหลาย
โครงการ เพ่ือสามารถใชขอมูลในการบริหารทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และงายตอการตรวจสอบการเบิก
จายเงินใหมีความถูกตอง ตรงกันในแตละโครงการ 

19.บัญชีเงินประกันอ่ืนครบกําหนดสัญญาแลวแตยังไมไดดําเนินการคืนเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

1. บริษัท A ครบกําหนดวันท่ี 01/10/2019 จํานวน 90,150.- บาท (เกาหม่ืนหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) 
2 บริษัท B ครบกําหนดวันท่ี 08/08/2019 จํานวน 22,500.- บาท (สองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 
3 บริษัท C ครบกําหนดวันท่ี 15/10/2019 จํานวน 40,446.- บาท (สี่หม่ืนสี่รอยสี่สิบหกบาทถวน) 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานทําหนังสือแจงบริษัทท่ีครบกําหนดเขามารับเงินประกันคืนโดยเรงดวน เพ่ือใหขอมูล

ทางการเงินบัญชีในภาพรวมมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนปจจุบัน 

20.ใบเสร็จรับเงินท่ีชําระคาธรรมเนียมรายละเอียดไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสร็จรับเงินท่ีรับชําระคาธรรมเนียม กรณีท่ีผูมารับบริการรับชําระดวยเงินสด มีรายละเอียดการรับเงิน
ไมถูกตอง โดยคาธรรมเนียมมีหลายประเภท ซ่ึงอัตราคาบริการแตกตางกัน แตรายการรับเงินท่ีแสดงใน
ใบเสร็จรับเงินมีเพียงคาธรรมเนียมเทานั้น 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบปรับปรุงแกไขการแสดงรายการรับเงินในใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายการ
คาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจริง ใหถูกตองตามจํานวนเงินคาธรรมเนียมท่ีรับแตละประเภท เพ่ือใหสามารถบันทึกบัญชี
ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทรายได ไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามประเภทรายรับจริง 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

21.ใบสําคัญคางจายยังไมไดดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสําคัญคางจายปงบประมาณ 2558 จํานวน 12,687 บาท ยังไมไดดําเนินการเบิกจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรชี้แจงเหตุผล ปญหาอุปสรรคในการท่ีไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดและพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขตอไป 

22.การกําหนดวันสงคืนหลักประกันสัญญาคลาดเคล่ือนและหลักประกันสัญญาครบกําหนดยังไมไดสงคืน (1) 
ขอตรวจพบ: 

(1) การกําหนดวันสงคืนหลักประกันสัญญาคลาดเคลื่อน การบันทึกวันครบกําหนดในทะเบียนคุม
หลักประกันไมถูกตอง เชนหนังสือคํ้าประกัน จํานวนเงิน 56,175.-บาท มีการรับเอกสารวันท่ี 2 เมษายน 2561 
ระบุครบกําหนดวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงในสัญญาระบุการรับประกัน 2 ปนับจากวันตรวจรับพัสดุ  และ
หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร จํานวน 74,000.-บาท สัญญาลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ระบุการรับประกัน 6 
เดือนนับจากวันสงมอบงาน แตหนวยงานตนสังกัดทําหนังสือแจงระบุวันครบกําหนดวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 

(2) หลักประกันสัญญาครบกําหนดยังไมไดสงคืน จากการสอบทาน พบวา มีหนังสือคํ้าประกันท่ีครบ
กําหนดสงคืน จํานวน 8 รายการ แตยังมิไดมีการสงคืนหลักประกันสัญญา และมีหลักประกันท่ีใกลครบกําหนดใน
เดือนธันวาคม 2562 จํานวน 1 รายการ จากการสอบถามเจาหนาท่ี พบวา บางรายการมีการโทรแจงบริษัทแลว 
แตยังไมมารับและบางรายการรอใหหนวยงาน(สํานัก/กอง/กลุม) แจงใหคืนหลักประกันสัญญา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

จากการสอบทานปท่ีผานมา ไดใหคําแนะนํา ควรกําหนดแนวทางในเรื่องของการนําฝากและสงคืน
หลักประกันสัญญาใหหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน เนื่องจาก
วันครบกําหนดการสงคืนท่ีทางการเงินควบคุม ไมตรงกับกําหนดเวลาท่ีจะตองคืนหลักประกันท่ีแทจริง โดยการเงิน
จะนับวันจากวันสงมอบท่ีระบุในสัญญา แตในความเปนจริงอาจมีการสงมอบเร็วหรือชากวาท่ีระบุในสัญญา จึงทํา
ใหกําหนดวันท่ีคืนไมถูกตองตรงกัน ดังนั้นหนวยงาน (สํานัก/กอง/กลุม) จะตองแจงวันท่ีตรวจรับพัสดุหรือวันครบ
กําหนดเพ่ิมเติมหลังจากนําสงหลักประกันสัญญา ซ่ึงอาจมอบหมายใหงานพัสดุเปนผูควบคุมกํากับการนําสง
หลักประกันและการคืนหลักประกัน รวมท้ังควรขยายระยะเวลาของหนังสือคํ้าประกันใหครอบคลุมออกไปอยาง
นอย 3-6 เดือนตามขอบเขตของงาน เพ่ือปองกันมิใหหนังสือคํ้าประกันหมดอายุกอนวันครบกําหนดสงคืน อีกท้ัง
การกอนสงคืนหลักประกันสัญญา หนวยงานจะตองปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ขอ 3 กอน
สิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วันสําหรับหลักประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาของ
การประกันไมเกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วันสําหรับหลักประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาของการประกันตั้งแต 6 
เดือนข้ึนไป ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏวามีความชํารุดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางมาดําเนินการ
แกไข หรือซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรอง ตามหลักประกันสัญญาพรอมกับแจง
ใหผูคํ้าประกัน (ถามี) ทราบดวย โดยการเงินมีหนาท่ีเบิกจายตามท่ีไดรับแจง เพ่ือจะไดนับวันสงคืนหลักประกัน
สัญญาท่ีถูกตองปองกันมิใหรัฐเสียผลประโยชนและเปนธรรมกับผูรับจางและปองกันความเสี่ยงจากการถูก
รองเรียนกรณีสงคืนเงินหลักประกันสัญญาลาชาเปนระยะเวลานาน 
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23.กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือช่ือไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อไมครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามคําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี xxx/xxxx มีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษา
กุญแจตูนิรภัย กรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตูนิรภัยแทนชั่วคราว และผูเก็บรักษากุญแจและรหัส
นิรภัยสํารอง คณะละ 3 คน แตจากการสอบทานรายงานเงินคงเหลือเดือนตุลาคม 2562 พบรายงานประจําวัน
ของวันท่ี 18 และ 21 ตุลาคม 2562 มีลายมือชื่อของกรรมการเพียงจํานวน 2 คน ท้ังนี้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 
2562 ขอ 89 ในการสงมอบและรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการเก็บรักษาเงินกับผูปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บ
รักษาเงินแทน ใหบุคคลดังกลาวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซ่ึงเก็บรักษาไวในตูนิรภัยใหถูกตองตาม
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน แลวบันทึกการสงมอบและรับมอบพรอมกับลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและ
ผูปฏิบัติหนาท่ีกรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันนั้นดวย เห็นควรใหผูเก่ียวของ
ถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

24.การเก็บรักษาเงินไมเปนไปตามระเบียบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานการปฏิบัติงาน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และใบเสร็จรับเงิน พบวาเจาหนาท่ี
การเงินมีการจัดเก็บและนําสงเงิน 2 รอบดังนี้ 
รอบเชา จัดสงใบเสร็จพรอมรายการนําฝากของเย็นวันกอนหนาและของวันท่ีสง ณ เวลากอนเท่ียง 
รอบบาย จัดสงใบเสร็จพรอมจํานวนเงินของชวงระหวางเท่ียงถึงบายสามของวันท่ีสง โดยมีการนําเงินสดเก็บไวในตู
นิรภัยของหนวยงานแตไมบันทึกในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และจะนําฝากและบันทึกบัญชีในวันรุงข้ึน 
ชวงเวลาระหวางบายสามถึงสี่โมงครึ่งหากมีการรับเงินเจาหนาท่ีจะนําฝากไวท่ีหัวหนางานการเงิน โดยมิไดจัดเก็บ
ในตูนิรภัย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 81 ใหสวนราชการบันทึกรับเงินในระบบ ภายในวันท่ีไดรับเงิน ในกรณีท่ีมี
การรับเงินภายหลัง กําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลวใหบันทึกขอมูลการรับเงินนั้นในระบบ ภายในวันทําการ
ถัดไป และขอ 84 ใหสวนราชการเก็บรักษาเงินหรือไดรับเปนเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนไวในตู
นิรภัยของสวนราชการ และขอ 93 เม่ือสิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาท่ีการเงินนําเงินท่ีจะเก็บรักษาและรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันสงมอบใหคณะกรรรมการเก็บรักษาเงิน เห็นควรใหหนวยงานทบทวนแนวปฏิบัติ เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบดังกลาว ท้ังนี้การบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบจะตองบันทึกภายในวันท่ีไดรับเงิน ในกรณีท่ีมี
การรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึกขอมูลการรับเงินในวันทําการถัดไปตาม
ระเบียบขอ 81  โดยเงินท่ีนําสงหลังปดบัญชีตองปฏิบัติตามระเบียบขอ 93 อยางเครงครัด 
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25.มิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานสงใหกระทรวงการคลัง (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการรับเงินคาปรับตาง ๆ แตมิไดรายงานผลการใชจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจายใน
การดําเนินงาน  แตมิไดรายงานใหกระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. 
2546 ขอ 6 เห็นควรใหหนวยงานแจงผูรับผิดชอบศึกษาระเบียบเรื่องการหักเงินคาปรับไวใชจายเปนเงินสินบน
รางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงระเบียบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. 2549 พรอมใหหัวหนาหนวยงาน
ควบคุมกํากับใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

26.มีการเขียนเช็คลวงหนา (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทานพบเช็คจํานวน 1 ฉบับจํานวนเงิน 100,000.-บาท สั่งจายเจาหนาท่ีการเงิน โดยมี
ลายมือชื่อผูสั่งจาย แตยังไมลงวันท่ี เก็บไวท่ีเจาหนาท่ีการเงิน จากการสอบถามทราบวาเปนการสํารองไวกรณีเงิน
สดไมเพียงพอ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 52 การจายเงินใหจายผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) การจายเงิน
เปนเช็คหรือเงินสด เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุขัดของหรือมีความจําเปนเรงดวน ขอ 53 หากตองจายเปนเช็คให
ดําเนินการ (3) ในการสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ีการเงินของสวน
ราชการ และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด และหามลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คไวลวงหนา 
โดยยังมิไดมีการเขียนหรือพิมพชื่อผูรับเงิน วันท่ีท่ีออกเช็ค และจํานวนเงินท่ีสั่งจาย การดําเนินการดังกลาวถือวามี
ความเสี่ยงท่ีไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ โดยหนวยงานอาจกําหนดอัตราข้ันต่ําท่ีตองสํารองเงินไวจายและหากมี
จํานวนในอัตราท่ีต่ํากวากําหนดจะตองมีการเบิกเงินสํารอง หรือกําหนดแนวทางหากมีการเบิกเกินจํานวนตั้งแต
เทาไร จะโอนเขาบัญชีผูรับเงินโดยตรง เปนตน ท้ังนี้เห็นควรใหหนวยงานทบทวนแนวทางการปฏิบัติมิใหเกิดความ
เสี่ยงในการนําเช็คไปข้ึนเงินและเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกําหนด 

27.หนวยงานใชจายเงินบํารุงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการขออนุมัติแผนการใชเงินบํารุงในการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาท่ีนักวิเคราะห
นโยบายและแผนจาํนวน 1 คน หนวยงานใชจายเงินบํารุงไมเปนไปตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยงานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขป 2562 กําหนด เห็นควรทําบันทึกขออนุมัติหัวหนาสวนราชการเพ่ิมเติมโดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ซ่ึงมีความจําเปนตองจางนอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังจางเหมาบริการท่ีกรมกําหนด ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยงานบริการ ป2562 กําหนด ขอ 8 วาการจายเงินบํารุงไดเฉพาะดังนี้ 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

1.จายเงินบํารุงเพ่ือปฏิบัติราชการของหนวยงานอ่ืน 
2.จายเงินบํารุงในลักษณะเงินตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษแกบุคคลท่ีใหบริการหรือสนับสนุนงาน

บริการในดานตางๆเหลานี้ 
-ดานการรักษาพยาบาล 
-ดานการสาธารณสุข 
-ดานการชันสูตรพลิกศพ 
-งานดานอ่ืนๆท่ีกฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 
3.การจายเงินบํารุงเพ่ือเปนคาบริการทางการแพทยใหแกหนวยบริการหรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน กรณีสงตอ อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน การบริการผาตัดปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยื่อหรือจําเปนตอง
ไดรับการรักษาตอเนื่องตามคําสั่งของแพทยผูรักษา 

4.การจายเงินบํารุงเพ่ือเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ 
5.การจายเงินบํารุงเพ่ือเปนคาจางและคาตอบแทนแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
6.การจายเงินบํารุงเพ่ือสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
7.การจายเงินบํารุงใหแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิประโยชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
8.การจายเงินบํารุงเปนคาซอมแซม ตอเติมหรือปรับปรุงบานพัก หรืออาคารท่ีพัก 
9.การจายเงินบํารุงเพ่ือซ้ือครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสรางและยานพาหนะ 
10.การจายเงินบํารุงเพ่ือชวยเหลือใหแกบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีไดรับความเสียหายจากการใหบริการ

สาธารณสุข 
11.การจายเงินบํารุงเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพท่ีขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับ

อนุมัติจากอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขหรือก.พ.แลวแตกรณี 
12.การจายเงินบํารุงตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหจายไดจากเงินบํารุง 

28.จัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวันเฉพาะตอนสิ้นเดือน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลังฯป2562 ขอ 92 ใหสวนราชการบริหาร
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคแลวแตกรณีจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับเงินสด หรือเช็ค 
หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน และในกรณีท่ีวันใดไมมีรายการรับจายตามวรรคหนึ่ง จะไมทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย 
เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบกําหนด 

29.ผูท่ีไดรับคําส่ังแตงตั้งในการตรวจเงินประจําวันไมปฏิบัติตามหนาท่ี (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสร็จรับเ งินเลขท่ี xxxx/xxx ไมไดรับการตรวจเงินประจําวันเ ม่ือสิ้นวันการรับจายเงิน และ
ใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณ 2563 มีลงลายมือชื่อผูตรวจสอบเพียงสองราย ซ่ึงไมเปนไปตามคําสั่งแตงตั้ง 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลังฯป2562ขอ 83 ใหหัวหนาสวนราชการหรือ  

ผูท่ีไดรับหมายจากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบจํานวนเงินและหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวามีความ
ถูกตองหรือไม เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด 

30.ลงลายมือช่ือในสัญญายืมเงินไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

สัญญาท่ี XX/63 ยืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทาง โดยหนวยงานยังไมไดจายเงิน แตผูยืมไดลง
ลายมือชื่อรับเงิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลังฯป 2562 ขอ ๔๐ การจาย โดยท่ียังมิไดมีการ
จายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน หามมิใหผูมีหนาท่ีจายเงินเรียกหลักฐานการจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือ
ชื่อรับเงินในหลักฐาน และหากเปนการจายผานระบบ e – payment ใหพิมพหลักฐานการจายจากระบบมาเปน
หลักฐานการจายโดยไมตองลงลายมือชื่อ เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามท่ีระเบียบกําหนด 

31.รายงานการใชใบเสร็จมีรายละเอียดไมครบถวนตามระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

เม่ือสิ้นปงบประมาณหนวยงานมีการรายงานการใชใบเสร็จ โดยมีรายละเอียดไมครบถวน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๔ กําหนดวาเม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไป
ดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานใหผูอํานวยการกองคลัง หรือหัวหนาสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด
เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ี ๓๑ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

32.จายเช็คโดยไมมีหลักฐานการรับและตนข้ัวเช็คไมลงวันท่ีส่ังจายเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสุมตรวจสอบการจายเช็คมีบางรายการไมมีหลักฐานการรับเช็คจากผูมีสิทธิรับเงิน และตนข้ัวเช็ค
บางรายการไมไดลงวันท่ีสั่งจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการบันทึกบัญชี และเปนหลักฐานในการจายเช็ค และเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึน เห็นควรใหผูเก่ียวของสอบทานการจายเช็ค และบันทึกขอมูลการจายเช็คในทะเบียนคุมทุกครั้ง 

33. การจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online มีรายละเอียดบางสวนท่ียังไมเปนไปตามระเบียบ (1) 
ขอตรวจพบ: 
1 คําสั่งการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ยังไมไดมีการทบทวนคําสั่งใหเปนปจจุบันเนื่องจากมี
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของไดลาออก  
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

2 ขอมูลใน KTB Ipay Report มีรายละเอียดบางสวนไมตรงกับทะเบียนขอมูลการโอนเงิน  
3 หนวยงานไมไดตรวจสอบการจายเงินตอนสิ้นวันตามคําสั่ง 
4 ขอมูลในทะเบียนการโอนเงินยังไมสอดคลองกับหนา Book Bank ของธนาคาร 
5 หนวยงานจายเงินยืมใหเจาหนาท่ีผูมีสิทธิรับเงินผานระบบ KTB Corporate Online โดยใหผูมีสิทธิรับเงินลง
ลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืมเงิน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหเจาหนาท่ีดําเนินการในระบบ KTB Corporate Online โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังดวนท่ีสุดท่ี กค 0402.2/ว.103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใน
การจายเงินการรับเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate online) 

34. ไมไดดําเนินการการรับเงินและการนําสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) (1) 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดดําเนินการการรับเงินและการนําสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) ดาน
การดําเนินงานตามระเบียบการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(KTB Corporate Online) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานยังไมไดดําเนินการตามหนังสือท่ี กค 0402.2/ว103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 เห็นควรให
หนวยงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับรับเงินงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลังตามระเบียบการเบิกจายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง โดยขอเบิกใชบริการดานการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารผาน
ระบบ KTB Corporate Online เพ่ือโอนเงินใหแกผูมิสิทธิรับเงินท่ีเปนราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ หรือ
บุคคลภายนอก ดังนี้ 
1. การจายเงินสวัสดิการ เชนคาตอบแทน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล คาเขาประชุม คาเชาบาน คาใชจาย
เดินทางไปราชการ 
2. การจายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
3. การจายเงินซ้ือทรัพยสิน จางทําของหรือเชาทรัพยสินท่ีมีวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานราชการในหนวยงาน ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสําหรับรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน แลวแตกรณี 
หรือบัญชีอ่ืน ตามท่ีหัวหนาสวนราชการผูเบิกอนุญาต และกรณีเปนบุคคลภายนอกใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามผูมี
สิทธิรับเงินแจงความประสงคไว โดยหนวยงานตองจัดใหผูมีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจงขอมูลการรับเงินโดยผาน
ระบบ KTB Corporate Online และนํารายละเอียดท้ังหมดของผูมีสิทธิรับเงินรวมท้ังเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร มา
จัดทําเปนทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสําหรับการ
โอนเงิน 

35.หนวยงานไมไดรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือใหผูบริหารทราบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือใหผูบริหารทราบ 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีและผูบริหารสามารถใชขอมูลในการบริหารลูกหนี้ได เชน ผูบริหารสามารถ

ใชขอมูลในการกําหนดมาตรการติดตามเรงรัดลูกหนี้เงินยืมและยืนยันตัวตนของลูกหนี้คงเหลือ เห็นควรให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานลูกหนี้คงเหลือตอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

36.หนวยงานบันทึกบัญชีไมสอดคลองกับหลักฐานและออกใบเสร็จลาชา (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานบันทึกบัญชีไมสอดคลองกับหลักฐานและออกใบเสร็จลาชา ใบเสร็จเลขท่ี xxxx/xxx รับเงินคืน
สัญญาท่ี 8/62 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 จํานวน 12,496 โดยนําฝากเงินและบันทึกบัญชีวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 และใบเสร็จรับเงินเลขท่ี xxxx/xxx ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562 โดยรับเงินคืนสัญญาท่ี 
9/62 โดยหนวยงานมีการนําฝากธนาคารวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหรายการบัญชีมีความถูกตองเห็นควรใหเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานท่ีใชในการบันทึกบัญชี เพ่ือให
เปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด โดยออกใบเสร็จและบันทึกบัญชีตามเหตุการณจริง 

37.หนวยงานอยูระหวางดําเนินการใชระบบ KTB Corporate Online (1) 
ขอตรวจพบ: 

ดานการดําเนินงานตามระเบียบการจายเงิน การรับเงินและการนําสงคลังของสวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) หนวยงานอยูระหวางดําเนินการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือท่ี กค 0402.2/ว103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 เห็นควรใหหนวยงานเรงดําเนินการ เปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับรับเงินงบประมาณท่ีขอเบิกจากคลังตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และนําเงินสงคลัง โดยขอเบิกใชบริการดานการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารผานระบบ KTB 
Corporate Online เพ่ือโอนเงินใหแกผูมิสิทธิรับเงินท่ีเปนราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก คือ 
1. การจายเงินสวัสดิการ เชน คาตอบแทน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล คาเบี้ยประชุม คาเชาบาน 
คาใชจายเดินทางไปราชการ 
2. การจายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
3. การจายเงินซ้ือทรัพยสิน จางทําของหรือเชาทรัพยสินท่ีมีวงเงินต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานราชการในหนวยงาน ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสําหรับรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน แลวแตกรณี 
หรือบัญชีอ่ืน ตามท่ีหัวหนาสวนราชการผูเบิกอนุญาต และกรณีเปนบุคคลภายนอกใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามผูมี
สิทธิรับเงินแจงความประสงคไว โดยหนวยงานตองจัดใหผูมีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจงขอมูลการรับเงินโดยผาน
ระบบ KTB Corporate Online และนํารายละเอียดท้ังหมดของผูมีสิทธิรับเงินรวมท้ังเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร มา
จัดทําเปนทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสําหรับการ
โอนเงิน 
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38.ไมสงรายงานสรุปการเบิกจายของหนวยงานผาน web online ใหคลังจังหวัด (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไดเรียกรายงานสรุปการเบิกจายของหนวยงานผาน web online พรอมไดมีการตรวจสอบ
ประจําเดือนแตไมไดจัดสงใหคลังจังหวัด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลการเบิกจาย  เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว261 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2557 โดยจัดสงใหคลังจังหวัดภายในของ
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

39.หนวยงานมีการใชใบเสร็จรับเงินทุกประเภทในเลมเดียวกัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการใชใบเสร็จรับเงินทุกประเภทในเลมเดียวกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีเห็นควรใหหนวยงานแยกเลมใบเสร็จในการรับเงิน โดยแยกเลมกรณีรับเงิน
งบประเภทและเงินนอกงบประมาณ 
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ดานการบริหารงบประมาณ 

1.การเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ไมตรงกับระบบ Smart (3) 
ขอตรวจพบ: 

จากการสอบทาน พบวา การเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในระบบ GFMIS ไมตรงกับระบบ Smart  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลการเบิกจายใหระบบ GFMIS ตรงกับระบบ SMART หาก
พบความคลาดเคลื่อนใหและหาสาเหตุเพ่ือแกไขไดถูกตอง 

2.การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด (2) 
ขอตรวจพบ: 

การบริหารงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ. 2563 พบวางบดําเนินงานเบิกจายไมเปนไปตามคา
เปาหมายท่ีกรมกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรควบคุมกํากับใหดําเนินงานเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามหนังสือกลุมแผนงาน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ท่ี สธ 0701.8.3/820  ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแจงขอสั่งการหลักเกณฑและแนว
ทางการติดตามประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ตารางกําหนดคาเปาหมายการติดตามงบประมาณ 
ประเภท/

งบประมาณ 
คาเปาหมาย ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

งบดําเนินงาน PO - รอยละ 100 - - 
ผลการเบิก-จาย รอยละ 25 รอยละ 90 รอยละ 80 รอยละ 100 

งบรายจายอ่ืน PO - - - - 
ผลการเบิก-จาย - - รอยละ 80 รอยละ 100 

งบลงทุน PO - รอยละ 100 - - 
ผลการเบิก-จาย - รอยละ 50 รอยละ 80 รอยละ 100 

งบอุดหนุน PO - - - - 
ผลการเบิก-จาย - - รอยละ 100 - 

งบประมาณ
ภาพรวม 

PO - รอยละ 100  - 
ผลการเบิก-จาย รอยละ 25 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 100 
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3.บันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ SMART ไมเปนปจจุบัน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จาการตรวจสอบพบวาการบันทึกขอมูลในระบบ SMART ไมเปนปจจุบัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการบันทึกขอมูลและกํากับติดตามการเบิกจายในระบบ SMART ใหเปน
ปจจุบัน ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ ๐๗๐๑.๘.๓/๑๐๐๐ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม 25๖๑ โดยให
หนวยงานบันทึกผลงานท้ังระบบ GFMIS และระบบ SMART อยางเครงครัด เพ่ือใชสําหรับการกํากับติดตามการใช
จายงบประมาณของผูบริหารและผูรับผิดชอบแผนงานโครงการ 

4.หนวยงานยังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายใตวงเงินท่ีไดรับจัดสรรยังไมแลวเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงาน ยังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายใตวงเงินท่ีไดรับจัดสรรยังไมแลวเสร็จ รวมถึง
ยังขาดระบบการติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานในระบบ GFMIS และ SMART สาเหตุสวนหนึ่งเกิด
จากการขาดอัตรากําลังในกลุมบริหารงานท่ัวไปท่ีตองรับผิดชอบงานหลายดาน รวมถึงยังขาดระบบการสอบทาน
และการ ควบคุมกํากับท่ีดี  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานควรทบทวนโครงสรางภายใน โดยเฉพาะกลุมบริหารงานท่ัวไปท่ีตองรับผิดชอบงานดาน
สนับสนุนท้ังหมดของหนวยงาน งานแผนและงานดานอ่ืน ซ่ึงแผนปฏิบัติการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและ
เปนแผนการใชจายงบประมาณ  รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงหนวยงานควร
เพ่ิมระบบการสอบทานงาน เชนดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
ซ่ึงควรควบคุมกํากับโดยขาราชการ เพ่ือสามารถชวยขับเคลื่อนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.ทะเบียนคุมรายละเอียดเงินงบประมาณบันทึกขอมูลไมชัดเจน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดทําทะเบียนคุมรายละเอียดเงินงบประมาณไมชัดเจน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ควรจัดทําทะเบียนคุมรายละเอียดเงินงบประมาณใหชัดเจนโดยตรวจสอบกระทบยอดขอมูลงบประมาณ
ในระบบ SMART อยางสมํ่าเสมอ หากพบปญหาควรประสานกลุมคลังและกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสอบทาน
ขอมูลและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวกและงายตอการติดตาม ควบคุมกํากับการเบิกจาย
งบประมาณใหมีความถูกตอง ตรงกันระหวางขอมูลในระบบ GFMIS และขอมูลในระบบ SMART 

6.หนวยงานไมไดบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในระบบ Smart (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในระบบ Smart 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือขอสั่งการหลักเกณฑและแนวทางการติดตามประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี สธ 0701.8.3/820 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ขอ 1.1.2 ใหทุก
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

หนวยงานบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ ระบุปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขพรอมแนบไฟลเอกสารหลักฐานและรูปถายทันทีท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ในระบบ 
Smart ป2563 เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติและมีการกํากับติดตามตามขอสั่งการท่ีกําหนดใหครบถวน ถูกตอง 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

7.ไมไดรายงานอัตรารอยละความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในระบบ Smart (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานไมไดรายงานอัตรารอยละความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในระบบ 
Smart ตามแนวทางท่ีกรมกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานควรมอบหมายผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรในการรายงานผลงานตามอัตรารอยละ
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีวางไวในระบบ Smart ใหครบถวน เปนปจจุบัน เพ่ือเปน
ประโยชนตอผูบริหารในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน เพ่ือสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนงานโครงการท่ีวางไว และเปนไปตามเกณฑของกรมท่ีกําหนด 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ดานหลักฐานใบสําคัญ 

1.ไมไดช้ีแจงรายละเอียดของเวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุ (4) 
ขอตรวจพบ: 

ไมไดชี้แจงรายละเอียดของเวลาเดินทางของคณะในหมายเหตุ เขารวมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สวนภูมิภาค) ระหวางวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2562 เดินทาง
เปนหมูคณะไมระบุเวลาเริ่มตนสิ้นสุดการเดินทางในชองหมายเหตุตามแบบ 8708 สวนท่ี 1 เปนรายบุคคล  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

กรณีเดินทางไปเปนหมูคณะ และจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ
สิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกันใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลนั้น ในชอง
หมายเหตุเห็นควรแจงผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

2.ประทับตราจายเงินแลวไมระบุช่ือและวันท่ีท่ีจายในใบเสร็จ (4) 
ขอตรวจพบ: 

ใบเสร็จน้ํามันรถประทับตราจายเงินแลว แตไมระบุชื่อและวันท่ีท่ีจายในใบเสร็จ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 42 ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อ
รับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมท้ัง วัน เดือน ปท่ีจายกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุก
ฉบับ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ เห็นควรกําชับผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

3.ไมระบุหมายเลขทะเบียนรถในใบเสร็จน้ํามันเช้ือเพลิง (3) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางเขารวมประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ณ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ไมระบุหมายเลขทะเบียนรถในใบเสร็จน้ํามันเชื้อเพลิง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถใน
ใบเสร็จน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสอบยันวาเปนรถคันท่ีไดขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

4.ใชใบสมนาคุณวิทยากรไมเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด (3) 
ขอตรวจพบ: 

ใชใบสําคัญรับเงินสําหรับคาสมนาคุณวิทยากรไมเปนไปตามรูปแบบท่ีระเบียบฝกอบรมกําหนด  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ท้ังนี้หนวยงานมีภารกิจดานฝกอบรมบอยครั้ง ดังนั้นเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตองศึกษาความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศและ
ระเบียบท่ีเ ก่ียวของและทําความเขาใจอยางชัดเจน  เ พ่ือถือปฏิบัติ ไดอยางถูกตอง และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.
2555 ขอ 14 (3) ระบุวาการจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเปนหลักฐานการจาย 

 



51 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

5.มีการแกไขขอความผิดพลาดในหนังสือแตไมลงช่ือกํากับ (3) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปโครงการXXX วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 มีการแกไขขอความโดยมิไดลงชื่อกํากับ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรแจงผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองโดยการแกไขขอความควรมีการลงชื่อกํากับทุกครั้ง
เพ่ือใหทราบวาใครเปนผูแกไข 

6.การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไมพบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ (2) 
ขอตรวจพบ: 

ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา ในการจัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี เอกสาร และใหบริการตอนรับ
ผูเขารวมประชุมประเมินผลงานประจําหมูบานดีเดนระดับเขตและภาค ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 24-26 
ธันวาคม 2561 พบการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแตไมพบผูมีอํานาจอนุมัติรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
พ.ศ.2550 ขอ 9.2 ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใหครบถวนถูกตองตามระเบียบกําหนดและ
ตามเกณฑท่ีกลุมคลังแจงเวียนตามหนังสือสํานักบริหารท่ี สธ 0701.6.1/978 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
เรื่องคูมือการเบิกจายของกรมฯ 

7.เบิกจายเงินคาอาหารกลางวันเกินอัตราท่ีกําหนด (2) 
ขอตรวจพบ: 

ประชุมติดตามความกาวหนาและเยี่ยมเสริมพลังในโครงการXXX วันท่ี 2 กันยายน 2562 เบิกเงิน
คาอาหารกลางวัน 150.- บาท จํานวน 34 คน อัตราท่ีถูกตองคือ 120.- บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรเรียกคืนเงินเปนรายไดแผนดิน  

8.ไมมีการอนุมัติการใชโทรศัพททางไกลของสํานักงาน (2) 
ขอตรวจพบ: 

คาบริการโทรศัพทหมายเลข XXX มีการทําทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกล แตไมมีการอนุมัติการใช
โทรศัพททางไกลของสํานักงาน ตามระเบียบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/ว 158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 กําหนด
หลักเกณฑการใชโทรศัพทของทางราชการ ขอ 1.5 การใชโทรศัพททางไกลตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายและตองจัดใหมีทะเบียนควบคุมการใชโทรศัพทแตละประเภท
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เห็นควรแจงผูรับผิดชอบจัดทําข้ันตอนการขอใชโทรศัพทพ้ืนฐานใหถูกตอง
ตามระเบียบกําหนด 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

9.เดินทางไปราชการแบบไมพักแรมในระยะใกลไปกลับสํานักงานไดแตไมไดช้ีแจงรายละเอียดเวลาไปกลับแต
ละวัน ซ่ึงสงผลตอการคํานวณเบ้ียเล้ียง (2) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปราชการเพ่ือติดตามความกาวหนาโครงการ ระหวางวันท่ี 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถานท่ีจัด
ประชุมอําเภอเมือง ระบุเวลาออกจากสํานักงาน วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น. และกลับ วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ทําใหไมสามารทราบรายละเอียดในการเดินทางแตละวันวาคํานวณเบี้ยเลี้ยง
อยางไร  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดชี้แจงระยะเวลาในการเดินทางใหชัดเจนในหมายเหตุตามแบบใบ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708)เพ่ือสอบทานการคํานวณเบี้ยเลี้ยงและคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป รวมท้ังแจงผูเก่ียวของใหทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

10.ไมพบรายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ (1) 
ขอตรวจพบ: 

โครงการXXXX กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2562 พบขอสังเกต ไมพบ
รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ  โดยโครงการมีการกําหนดตัวชี้วัดประเมินความพึงพอใจของการจัดอบรม
ตามเกณฑประกันคุณภาพของกรมฯ แตจากการตรวจสอบไมพบสรุปผลการอบรมและผลการประเมินท่ีเสนอ
หัวหนาสวนราชการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานมีการสรุปผลการฝกอบรมและการประเมินความพึงใจในแตละโครงการท่ีจัดอบรม
แลวเสร็จเสนอหัวหนาสวนราชการทุกครั้ง โดยวิเคราะห  แตละประเด็นท่ีสอบถามในแบบประเมินความพึงพอใจ 
เพ่ือนําขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาการฝกอบรมในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2555 ขอ 23 ระบุใหมี
การประเมินผลการฝกอบรม และรายงานตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วัน นับแตสิ้นสุด
การฝกอบรม 

11.ใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจายของหนวยงาน บางรายการมีรายละเอียดไมครบถวน (1) 

ขอตรวจพบ: 

ใบเสร็จไมระบุชื่อท่ีอยูผูรับเงิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง

คลัง พ.ศ. 2562  ขอ 46 ระบุใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

          (1) ชื่อ สถานท่ีอยูหรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

          (2) วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

          (3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

          (4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

(5) ลายมือชื่อผูรับเงิน 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจายเงินตองตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใหมีรายการครบถวนตามระเบียบกําหนดทุกครั้ง

กอนท่ีจะจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงิน ท้ังนี้เพ่ือความคลองตัว รวดเร็วในการเบิกจายเงิน ลดปญหาในการสงคืน

เอกสารเพ่ือแกไข และหากเปนใบเสร็จท่ีรับจากผูขายซ่ึงติดตอไดยาก เชน อยูตางจังหวัด ตางพ้ืนท่ี อาจตองใช

เวลาและคาใชจายในการจัดสงเอกสารใหถูกตอง ครบถวน 

12.การเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่มไมเหมาะสม (1) 

ขอตรวจพบ: 

หนวยงานมีการประชุม A จํานวน 16 คน เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-18.30 น. และ

มีการเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 16 คน เปนเงิน 560.- บาท แตจากการสอบทานพบวาในวัน

ดังกลาวไดมีการประชุม B จํานวน 17 คน เวลา 09.30-16.00 น. และมีการเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่มสอง

ม้ือ จากการสอบทานรายชื่อคณะอนุกรรมการสวนใหญจะเปนรายชื่อซํ้ากันถึง 13 คนจากท้ังสองคณะ หนวยงาน

ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมเนื่องจากเปนการประชุมในชวงระยะเวลาท่ีซํ้าซอนกันและคณะอนุกรรมการสวน

ใหญจะไดรับอาหารวางและเครื่องดื่มจากการประชุมในชวงท่ีผานมา 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ควรใหผูรับผิดชอบพิจารณาทบทวนการจัดอาหารวางและเครื่องด่ืมในครั้งตอไป ใหมีความเหมาะสม

สอดคลองกับชวงระยะเวลาของการประชุม เพ่ือเปนการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอยางประหยัด

และเกิดประสิทธิภาพ 

13.การเบิกจายต่ํากวาอัตราท่ีระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

(1) หนวยงานมีการประชุมคณะอนุกรรมการ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงประธานคณะอนุกรรมการ
มิไดเขารวมประชุม โดยมีผูอํานวยการหนวยงาน เขารวมประชุมและทําหนาท่ีแทนประธาน แตเบิกคาเบี้ยประชุม
ในอัตราคณะอนุกรรมการ (1,000.-บาท) 

(2) หนวยงานมีการหักเงินคาพาหนะเครื่องบินของผูเดินทางเขารวมประชุมเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 
2562 จํานวน 240 บาท ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวาเปนคาบริการท่ีสายการบินเรียกเก็บ ซ่ึงเปนคาใชจายท่ี
สามารถเบิกได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
(1) ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 มาตรา 9 ในกรณีท่ีประธานหรืออนุกรรมการไม
สามารถรวมประชุมไดใหผูซ่ึงทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือ
ประธานอนุกรรมการนั้นมีสิทธิไดรับแลวแตกรณี 
(2) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 165 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 กําหนด
หลักเกณฑและหลักฐานประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย โดยใหซ้ือบัตร
โดยสารเครื่องบินกับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว หรือผานระบบ
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

อิเล็กทรอนิกส โดยใหเบิกคาใชจายท่ีเปนคาพาหนะ รวมถึงคาสัมภาระและคาธรรมเนียม หรือคาบริการท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ  ยกเวนคาบริการเลือกท่ีนั่ง คาบริการอาหารและเครื่องดื่ม คาประกันชีวิตหรือคาประกันภัยภาค
สมัครใจ  ท่ีไมสามารถเบิกได 

14.เบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เกินจํานวนกลุมเปาหมายของผูเขารวมประชุม (1) 
ขอตรวจพบ: 

การเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เกินจํานวนกลุมเปาหมายของผูเขารวมประชุม หนวยงานมี
การประชุมราชการของคณะอนุกรรมการคณะทํางานตางๆ และเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เกิน
จํานวนของคณะอนุกรรมการ คณะทํางานท่ีเปนกลุมเปาหมายของการประชุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 
พ.ศ.2549 ขอ๑๑. ระบุการจัดประชุมราชการ เปนคาใชจายการดําเนินงานตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของ
ทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลยพินิจเบิกจายเงินไดตามความเหมาะสม จําเปน 
เทาท่ีจายจริง เห็นควรใหผูรับผิดชอบทบทวนการเบิกคาใชจายในการประชุมราชการใหเปนไปตามระเบียบฯ  ท้ังนี้
หากมีความจําเปนตองมีผูเก่ียวของเขารวมประชุมเปนประจํา ซ่ึงอาจตองจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติม 
และหากคราวใดท่ีจําเปนตองเชิญผูเก่ียวของเขารวมประชุมตามวาระท่ีกําหนดตองจัดทําหนังสือเชิญประชุม
ผูเก่ียวของโดยระบุชื่อหรือตําแหนงท่ีตองการใหเขารวมประชุมใหชัดเจน 

15.กําหนดการไมสอดคลองกับช่ือโครงการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูราชการ 4.0 ตอบสนองการบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนอยางยั่งยืน เม่ือวันท่ี 19-20 กันยายน 2562 กําหนดการ
ไมสอดคลองกับชื่อโครงการ หนวยงานจัดโครงการฯ กําหนดการระบุการจัดกิจกรรมกลุมหัวขอ “แรงบันดาลใจสู
ความสําเร็จ” การบรรยาย หัวขอ“ITA กับการบริหารองคกร” กิจกรรมฝกปฏิบัติหัวขอ “ผนึกกําลังรวมสาน
วัฒนธรรม กรม สบส” รวมเวลา 7 ชั่วโมงจากท้ังหมด 12 ชั่วโมง  ซ่ึงการกําหนดหัวขอในการบรรยาย หรือฝก
ปฏิบัติ ตองมีความเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานพิจารณากําหนดการ ชื่อโครงการใหมีความสอดคลองกัน โดยใหความสําคัญการ
พัฒนาบุคลากรในภาครัฐอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

16.แนบเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดประชุม ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 ไมพบหลักฐานการอนุมัติใหจัดประชุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรชี้แจงผูเก่ียวของทราบในการเบิกจายเงินตองแนบเอกสารประกอบการเบิกจายใหครบถวน 
ถูกตอง เพ่ือประกอบการตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดและแจงเวียนเพ่ือถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกัน 

 



55 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

17.จัดทําเสื้อประชาสัมพันธโครงการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

จัดทําโครงการ จัดกิจกรรมทําเสื้อประชาสัมพันธ จํานวน 32 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท วงเงิน 6,400 บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ไมเปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 เรื่องรายการ
คาใชสอยตามขอ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ พ.ศ.2553 ซ่ึงการทําเสื้ออยูนอกเหนือรายการท่ีระเบียบกําหนด   หากหนวยงานมีความจําเปนก็สามารถ
ดําเนินการไดโดยตองขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายกรณีไป เห็นควรกําชับผูเก่ียวของถือปฏิบัติตาม
ระเบียบเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนในภายหลังจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

18.ใชโทรศัพทพ้ืนฐานโทรทางไกลไมแนบทะเบียนคุมการใชโทรศัพทและการอนุมัติใหใชโทรศัพท (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใชโทรศัพทพ้ืนฐานโทรทางไกลไมแนบทะเบียนคุมการใชโทรศัพทและการอนุมัติใหใชโทรศัพท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี นร 0506/ว 158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 หลักเกณฑการติดตั้งและ
ใชโทรศัพทของทางราชการ ขอ 1.3 การดําเนินการใชโทรศัพทเพ่ือโทรทางไกลในประเทศหรือโทรทางไกล
ตางประเทศ จะตองเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของทางราชการ และขอ 1.5 การ
ดําเนินการตามขอ 1.3 จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
และตองจัดใหมีทะเบียนควบคุมการใชโทรศัพทแตละประเภทตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เห็นควรกําชับ
ผูเก่ียวของถือปฏิบัติตามระเบียบตอไป 

19.กําหนดการฝกอบรมไมตรงกับใบสําคัญคาสมนาคุณวิทยากร (1) 
ขอตรวจพบ: 

กําหนดการฝกอบรมไมตรงกับใบสําคัญคาสมนาคุณวิทยากร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดกอนการเบิกจายใหถูกตองครบถวน 

20.แบบบก.111 เบิกจายรถรับจางไมระบุสถานท่ีเดินทาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

เจาหนาท่ีเบิกคารถรับจางไมระบุสถานท่ีเดินทางตนทาง ทําใหไมทราบรายละเอียดการคํานวณระยะทาง
จากตนทางถึงปลายทางวาเบิกเหมาะสมหรือไม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดกอนการเบิกจายใหถูกตองครบถวน 

21.ใบสําคัญคาสมนาคุมวิทยากรไมลงช่ือผูรับเงิน (1) 
ขอตรวจพบ: 

ใบสําคัญสําหรับวิทยากร โครงการ A ใบสําคัญสําหรับวิทยากรไมลงชื่อผูรับเงิน 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 หลักฐานการจาย ขอ 46 ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(1) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
(2) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน  
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
(4) จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

เห็นควรแจงผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบใหครบถวนตอไป 

22.ไมมีการลงนามช่ือผูอนุมัติในรายงานการเดินทาง 8708 (1) 
ขอตรวจพบ: 

รายงานการเดินทางของนาย A ไปประชุม ณ โรงพยาบาล ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันท่ี 27-28 
มีนาคม 2562 ไมมีการลงนามชื่อผูอนุมัติในรายงานเดินทาง 8708 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 หลักเกณฑการจายเงิน ขอ 35 การจายเงินใหกระทําเฉพาะท่ีมีกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กําหนดไวหรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลัง และผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจายได เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนเบิกจายให

ถูกตองครบถวนตามระเบียบกําหนด 

23.เบิกคาพาหนะรับจางในอัตราเหมาจายท้ังคณะ (1) 

ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปราชการ มีการเบิกคาพาหนะรับจางในลักษณะเหมาจายในอัตราเดียวกัน ซ่ึงการเบิกตองข้ึนอยู

กับระยะทางตามความเปนจริงไมใชเทากันท้ังหมด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 มาตรา 22 การ

เดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีท่ีไมมี

ยานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกทางราชการใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทาง

ไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น ควรกําชับผูเก่ียวของให

ปฏบิัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ โดยใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาท่ีจายจริง  ซ่ึงหากหนวยงานมีงบประมาณจํากัด

อาจตองชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเบิกเนื่องจากการปฏิบัติดังกลาวไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯท่ีกําหนด 

และหนวยงานมีสิทธิในการบริหารจัดการเงินงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

24.อนุมัติเดินทางไปราชการไมครอบคลุมรายช่ือผูเดินทาง (1) 

ขอตรวจพบ: 

เดินทางเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2562 ระหวางวันท่ี 9-12 

กรกฎาคม 2562 อนุมัติเดินทางไปราชการ ระบุในอนุมัติราชการ “ขาพเจาพรอมคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ” และแนบอนุมัติแผนเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงไมมีรายชื่อ

คณะท่ีรวมเดินทาง  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรชี้แจงผูเก่ียวของใหระบุรายชื่อผูเดินทางในรายงานอนุมัติขอเดินทางไปราชการใหครอบคลุม

ชัดเจนและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน เนื่องจากสิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจะเกิดเม่ือ

ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 

25.แผนการใชจายเงินบํารุงยังไมเปนไปตามระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ: 

ตามแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณท่ี 2563 (เงินบํารุง) มีรายการท่ีระเบียบเงินบํารุงไมรองรับ คือ 
3.9.1 จัดซ้ือเสื้อและจัดซ้ืออุปกรณกีฬาซ่ึงท้ัง 2 รายการ ไมไดอยูในรายการท่ีสามารถเบิกจายจากระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2562ได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

หนวยงานควรพิจารณาในการเบิกจายคาใชจายใหเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด และตามหนังสือท่ี กค 
0406.4/ว96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 การเบิกจายคาใชจายดังกลาวอยูนอกเหนือรายการท่ีระเบียบ
กําหนดหากมีความจําเปนตองใชจาย ก็สามารถขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายกรณี 

26.เบิกจายคาพาหนะเดินทางไมเหมาะสม (1) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ณ จังหวัดพิจิตร ในวันท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 
06.00 น. ถึง 22 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. คาโดยสารรับจางไมประจําทางพรอมสัมภาระจากบานพัก 
ถึงสํานักงาน เท่ียวละ 150.- บาท รวม (ไป-กลับ) เปนเงิน 300.- บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 มาตรา 22 การ
เดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางไดโดยประหยัด ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือ
มีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผล
และความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกยานพาหนะนั้น จากกรณีดังกลาวเปนการเดินทางไปราชการวันเดียวไป-
กลับ ไมไดพักแรม จึงไมจําเปนตองมีสัมภาระ และจากรายละเอียดเวลาเดินทางจากท่ีพักเชา 06.00 น. และกลับ
ถึงท่ีพัก 18.30 น. ซ่ึงถือเปนเวลาปกติเหมือนปฏิบัติงานประจําวันไมถือวาเรงดวน เห็นควรพิจารณาความ
เหมาะสมในการเบิกจาย  โดยหนวยงานควรวางแนวทางหรือมาตรการในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการใหมีความเหมาะสมประหยัด เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณท่ีมีจํากัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



58 กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

27.เบิกคาพาหนะจากสถานท่ีพักกับท่ีอบรมโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ (1) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการเงินและจัดทําตนทุนผลผลิตของหนวยเบิกจายใน
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2562 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี 
ระหวางวันท่ี 8-10 มกราคม 2562 เบิกคารถแท็กซ่ีรับจางจากท่ีพัก WISH HOTEL ถึงสถานท่ีจัดอบรม กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ไปกลับ 3 เท่ียว รวมเปนเงิน 375.- บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 ขอ 13 การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป-กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือท่ี
ปฏิบัติราชการไปยังสถานท่ีจัดฝกอบรมใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจัดฝกอบรมหรือสวนราชการตน
สังกัด เห็นควรกําชับผูเก่ียวของตรวจสอบเอกสารการไดรับอนุมัติใหเบิกคาพาหนะตามระเบียบใหถูกตองครบถวน
กอนเบิกจายเงินใหเจาหนาท่ี 

28.ใบเสร็จน้ํามันระบุทะเบียนรถไมตรงกับท่ีขออนุมัติเดินทางไปราชการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปประชุมหารือแนวทางบูรณาการดําเนินงาน วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม โดยขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการดวยรถยนตราชการ ทะเบียน กธ 3837 แตใบเสร็จน้ํามันรถ ระบุทะเบียน นค.4508 
ซ่ึงหมายเลขทะเบียนรถไมตรงกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรตรวจสอบและกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการสุมตรวจเอกสารกอนเบิกจายใหครบถวน
ถูกตองตรงกัน 

29.เดินทางดวยรถยนตสวนตัวแตไมแนบเสนทางการเดินทางของกรมทางหลวง (1) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ระหวางวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 
2562 ณ หองประชุม เดินทางดวยรถยนตสวนตัวแตไมแนบแผนท่ีเสนทางการเดินทางของกรมทางหลวงหรือจาก 
Google map  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหครบถวน ถูกตองตามระเบียบกําหนด 

30.เบิกคารถรับจางสูงเกินความเปนจริง (1) 
ขอตรวจพบ: 

เจาหนาท่ี ออกจากบานพักซอย ติวานนท 2 ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เบิกคาพาหนะเท่ียวละ 
200.- บาทเปนเงิน 400.- บาท และเจาหนาท่ี เบิกคารถรับจางจากท่ีพักจังหวัดนนทบุรีไปสถานีขนสงสายใต
เท่ียวละ 500.- บาท มีราคาสูงเกินความเปนจริงหรือไม หากเปรียบเทียบกับการเบิกของเจาหนาท่ีทานอ่ืน เบิก
เท่ียวละ 300.- บาท 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 มาตรา 22 การ

เดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด (จายจริง) เห็นควรให
หนวยงานพิจารณาควบคุมการเบิกจายคาพาหนะเดินทางใหเหมาะสมเพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

31.อนุมัติเดินทางไปราชการไมครอบคลุมวันเดินทาง (1) 
ขอตรวจพบ: 

ประชุมสรุปผลและประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 23-25 กันยายน 2562 เจาหนาท่ี
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ระหวางวันท่ี 23-24 กันยายน 2562 แต
เบิกจายและเขียนรายงานการเดินทาง ระหวางวันท่ี 23-25 กันยายน 2562  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับผูเก่ียวของตรวจสอบเอกสารใหถูกตองครบถวนกอนเบิกจาย เนื่องจากมีผลตอการคํานวณ
คาใชจายในการเดินทาง 

32.ไมไดจัดทําหนังสือแจงเวียนหรือซักซอมความเขาใจ แจงแนวทางการประเมินผลการฝกอบรม (1) 
ขอตรวจพบ: 

มิไดจัดทําหนังสือแจงเวียนหรือซักซอมความเขาใจ แจงแนวทางการประเมินผลการฝกอบรม การรายงาน
ผลการเขารับการฝกอบรม หลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น แกหนวยงานในสังกัด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2555  

ขอ 23 ระบุการประเมินผลการฝกอบรม ใหมีการประเมินผลการฝกอบรม และรายงานตอหัวหนาสวน
ราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม   

ขอ 28 ระบุการรายงานผลการเขารับการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการฝกอบรมหรือผูสังเกตการณท่ีเขา
รับการฝกอบรมท่ีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนจัดการฝกอบรม ตองจัดทํารายงานผลการเขารับการฝกอบรม
เสนอหัวหนาสวนราชการตนสังกัดภายใน 60 วันนับแตวันเดินทางกลับถึงสถานท่ีปฏิบัติราชการ เพ่ือใหหนวยงาน
ภายในกรมฯ ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน และเก็บขอมูลดานการพัฒนาบุคลากรท่ีจะตองนําลงระบบ  
ดานบุคลากรของกรม เห็นควรเรงดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติหรือทําหนังสือซักซอมความเขาใจและแจงให
หนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบใหถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน 

33.ไมพบการอนุมัติเดินทางไปราชการ (1) 
ขอตรวจพบ: 

เบิกจายเงินใหแกเจาหนาท่ีท่ีเดินทางเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนท่ี 33 
ระหวางวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 โดยไมพบการอนุมัติเดินทางไปราชการ
ประกอบหลักฐานการเบิกจาย 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 มาตรา 8 สิทธิท่ีจะไดรับคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ เห็นควรกําชับผูเก่ียวของให
ดําเนินการเบิกจายเงินโดยปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

34.คํานวณเบ้ียเล้ียงไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

(1) เขารวมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สวนภูมิภาค) 
ระหวางวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2562 ออกเดินทางวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. กลับวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. รวมเวลาเดินทาง 1 วัน 5 ชั่วโมง 30 นาที คิดคาเบี้ยเลี้ยงของนาย A จํานวน 
360 บาท ซ่ึงท่ีถูกตองคือ 240 บาท เนื่องจากผูรับผิดชอบเขาใจระเบียบคลาดเคลื่อน  

(2) เดินทางไปเขารวมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ระหวางวันท่ี 19-
20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี ออกเดินทางวันท่ี 19 กันยายน 2562 
เวลา 05.00 น. กลับวันท่ี 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. รวมเวลาเดินทาง 1 วัน 8 ชั่วโมง มีหัก
คาอาหาร 2 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท แตคิดคาเบี้ยเลี้ยงคนละ 160 บาท ท่ีถูกตองจะไดคาเบี้ยเลี้ยงคนละ 80 บาท 
จํานวน 2 คน 

(3) เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค ณ 
โรงแรมพัฒนากอลฟคลับ แอนด รีสอรท อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2562 
ออกเดินทางจากสํานักงาน วันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. กลับวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 
18.00 น. รวมเวลา 1 วัน 11 ชั่วโมง มีหักคาอาหาร 3 ม้ือ ม้ือละ 80 บาท แตเบิกเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 
จํานวน 3 คน ซ่ึงท่ีถูกตองไมสามารถเบิกได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

(1) พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.
2553 มาตรา 16 ระบุ เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และสวนท่ีไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไมเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน และ
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม หากนับไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสอง
ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมงแตเกินหกชั่วโมงข้ึนไปใหถือเปนครึ่งวัน 

(2) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.2549 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ 18 (2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหคํานวณเวลาเพ่ือ
เบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดยใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจน
กลับถึงสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติแลวแตกรณี โดยใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกวาสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน แลวนําจํานวนท้ังหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ในกรณีท่ีผูจัดการฝกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหวางการฝกอบรมใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางท่ีคํานวณได ในอัตราม้ือ
ละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

35.มาประชุมไมครบตามจํานวนกลุมเปาหมายและไมไดจัดทําหนังสือรับรองการประชุมตามระเบียบ (1) 
ขอตรวจพบ: 

ผูเขาประชุมไมครบตามจํานวนกลุมเปาหมายและไมไดจัดทําหนังสือรับรองการประชุมตามระเบียบ         
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 102 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 ขอ 2 
หลักฐานการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ ใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ โดย
ใหเจาหนาท่ีท่ีจัดการประชุมเปนผูรับรองการจัดประชุม และจํานวนผูเขารวมประชุม เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินคาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาอาหาร โดยไมตองแนบบัญชีลายมือชื่อผูเขารวมประชุม 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูจัดประชุมจัดทําใบรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขารวมประชุมตามคูมือการเบิกจาย
ของกรมท่ีแจงเวียนใหหนวยงานถือปฏิบัติ 

36.ขอมูลความลับสวนบุคคลหามเปดเผย (1) 
ขอตรวจพบ: 

เบิกคาจางเหมาบริการประจําเดือนกันยายน 2562 ไดระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผูมีสิทธิรับเงินใน
หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน เนื่องจากหมายเลขบัตรประชาชนเปนขอมูลความลับสวนบุคคลหามเปดเผย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรในครั้งตอไปใหหนวยงานปรับแกไขหนังสือขออนุมัติเบิกเงินใหถูกตองโดยไมควรระบุหมายเลข
บัตรประชาชนของผูมีสิทธิรับเงินเนื่องจากเปนขอมูลความลับสวนบุคคล ซ่ึงในการดําเนินการเบิกจายเงินให
เจาหนาท่ีภายในกรมฯ ผูทําหนาท่ีเบิกจายเงินมีขอมูลประกอบการเบิกจายอยูแลว 

37.เจาหนาท่ีเดินทางไมพรอมคณะ (1) 
ขอตรวจพบ: 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หลักสูตร “การพัฒนา
สมรรถนะการวิเคราะหและการบริหารยุทธศาสตร” รุนท่ี 2 เจาหนาท่ี จํานวน 2 คน ขออนุมัติเดินทางวันท่ี 12-
15 มีนาคม 2562 ดวยรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 3925 นครสวรรค แตมีเจาหนาท่ีหนึ่งคนเดินทาง
ดวยพาหนะประจําทางวันท่ี 13 มีนาคม 2562 เบิกคารถรับจางจากท่ีพัก จังหวัดนนทบุรี ไปสถานีขนสงสายใต   
เปนเงิน 500.- บาท และคารถตูถึงสถานท่ีจัดประชุม เปนเงิน 180.- บาท มีขอสังเกต เหตุใด เจาหนาท่ีจึงไม
เดินทางพรอมกัน ท้ังนี้หากมีภารกิจติดราชการตองชี้แจงรายละเอียดประกอบการเบิกจาย เนื่องจากการเดินทาง
ไมพรอมคณะเปนการเพ่ิมงบประมาณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานประสานเจาหนาท่ี ชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเดินทางพรอมคณะดวยรถราชการได 
และหัวหนาหนวยงานกําชับผูรับผิดชอบใหเพ่ิมความระมัดระวังรอบครอบสอบทานเอกสารใหมีความครบถวน
ถูกตองกอนการเบิกจายทุกครั้ง 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

38.เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

เบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ของนาย B เบิกใหบุตรลําดับท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) 
เบิกภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 2,216.50 บาท ซ่ึงเบิกภาคเรียนท่ี 1 ไปแลว จํานวน 2,216.50 โรงเรียน ไดรับเงิน
อุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเบิกเกินสิทธิ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 กําหนดอัตรา
เงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ท่ีรับเงินอุดหนุน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ปการศึกษา
ละไมเกิน 3,200 บาท กรณีนี้มีการเบิกภาคเรียนท่ี 1 ไปแลว จํานวน 2,216.50 บาท จะเบิกภาคเรียนท่ี 2 ได
เพียงจํานวน 983.50 บาท เห็นควรเรียกคืนเงิน นําสงเปนรายไดแผนดิน และควรทําทะเบียนคุมการเบิก
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร เพ่ือการตรวจสอบความถูกตอง และปองกันการเบิกเกินสิทธิตอไป 

39.การใชจายงบประมาณเกินความจําเปนสําหรับการจัดทํากระเปาใสเอกสาร (1) 
ขอตรวจพบ: 

หนวยงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2562 โดยมีการแจก
กระเปาใสเอกสาร ซ่ึงการประชุมดังกลาวกําหนดใหผูเขารวมประชุมใชคิวอารโคดแทนการแจกเอกสาร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานพิจารณาการใชจายงบประมาณโดยใหเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด
และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

40.ใชแบบในการเขียนรายงานการเดินทางไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ: 

เดินทางไปประชุมสรุปผลและประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 23-25 กันยายน 2562 
เจาหนาท่ีเปนขาราชการ แตเบิกจายเงินโดยใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการเดินทาง มาฝกอบรมสําหรับ
บุคคลภายนอก ซ่ึงไมถูกตอง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ควรเขียนรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบ 8708 เนื่องจากผูเบิกเปนขาราชการ 
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ดานการบริหารทรัพยสิน 

1.ตรวจพบครุภัณฑไมติดเลขครุภัณฑท่ีไดจากระบบ GFMIS (7) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสุมสอบทานครุภัณฑ พบวาครุภัณฑบางรายการไมระบุเลขสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS     
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานระบุเลขสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS บนครุภัณฑ ใหครบถวน เพ่ือเปนการ
ควบคุมดูแล และปองกันครุภัณฑสูญหาย 

2.ทะเบียนคุมวัสดุบันทึกรายละเอียดไมครบถวน (3) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุไมระบุเลขท่ีเอกสาร ซ่ึงสาเหตุเกิดจากในใบเบิกวัสดุไมมีชองใหระบุ
เลขท่ีใบเบิก จึงทําใหไมสามารถนําเลขท่ีใบเบิกไปบันทึกลงในชองเลขท่ีเอกสารในทะเบียนคุมฯได  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุรายละเอียดในใบเบิก และทะเบียนคุมวัสดุใหครบถวน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน เพ่ือใหถูกตองเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี กค (กวพ) 0408.4/ว129 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 
2549 เรื่อง ตัวอยางเอกสารประกวดราคาซ้ือ-จาง สัญญาตางๆ หนังสือคํ้าประกัน บัญชีวัสดุและทะเบียนคุม
ครุภัณฑ และงายตอการตรวจสอบวัสดุของหนวยงาน 

3. ไมระบุหมายเลขรหัสสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS และไมพบในทะเบียนคุมทรัพยสิน (2) 
ขอตรวจพบ:  
  ครุภัณฑจํานวน xxxx รายการ ไมระบุหมายเลขรหัสสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS และไมพบใน
ทะเบียนคุมทรัพยสิน   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุหมายเลขรหัสสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS ลงในทะเบียนคุม
ครุภัณฑควบคูกับหมายเลขครุภัณฑของสํานักงาน เพ่ืองายตอการตรวจสอบกับระบบ GFMIS และปองกัน
ทรัพยสินสูญหาย ครุภัณฑท่ีไมไดใชงานควรดําเนินการจําหนายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอไป 

4. ติดเลขครุภัณฑท่ีไดจากระบบ GFMIS ไมถูกตอง (2) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการตรวจสอบ พบวา หนวยงานติดเลขครุภัณฑท่ีไดจากระบบ GFMIS ซํ้าซอน เชน โทรทัศน LCD 
ขนาด 26 นิ้ว นําเลขครุภัณฑของ โทรทัศน LCD ขนาด 40 นิ้วติดไวดวย  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติใหถูกตอง เพ่ือปองกันการสูญหายของทรัพยสินของทางราชการ 
และงายตอการตรวจสอบทรัพยสิน 
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5. ทรัพยสินปริมาณในระบบ GFMIS ไมถูกตองตามจํานวนท่ีมีอยูจริง (4) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการตรวจสอบ พบวา จํานวนปริมาณในระบบ GFMIS ไมถูกตองตามความมีอยูจริงของทรัพยสิน
หลายรายการ เชน ถังตมน้ําไฟฟา ปริมาณในระบบ GFMIS มี 4 เครื่อง แตความมีอยูจริงมี 2 เครื่อง  
สาเหตุเนื่องจากการบันทึกระบบ GFMIS คลาดเคลื่อน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานประสานกลุมคลังเพ่ือแกไขปริมาณทรัพยสินในระบบ GFMIS ใหถูกตอง ตอไป 

6. ใบเบิกวัสดุลงรายละเอียดไมครบถวน ไดแก ไมมีการลงจํานวนท่ีจาย (3) 
ขอตรวจพบ:  
  ใบเบิกวัสดุลงรายละเอียดไมครบถวน ไดแก ไมมีการลงจํานวนท่ีจาย ไมลงเลขท่ีใบเบิก ผูจายวัสดุตัด
รายการไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 203 - 205 รวมถึงเพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีหนวยงานควรมีการกําชับเจาหนาท่ี 
ผูเบิกใหตรวจสอบรายการท่ีขอเบิก วาไดของครบถวนตรงตามท่ีขอเบิกหรือไม กอนลงลายมือชื่อผูรับวัสดุไวเปน
หลักฐาน สําหรับจํานวนรายการวัสดุท่ีไมตรงกับทะเบียนคุมใหผูรับผิดชอบสอบทานใบเบิกและทะเบียนคุมวามี
การตัดจายถูกตองหรือไม ท้ังนี้หากพบวามีวัสดุไมตรงกับใบเบิกขอใหชี้แจงวัสดุท่ีสูญหายไปมายังกลุมตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงหนวยงานอาจเพ่ิมการควบคุมโดยมีการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนท่ี
อาจเกิดข้ึน 

7. ยอดคงเหลือไมตรงกับบัญชีคุมวัสดุ (2) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการสุมตรวจสอบความมีอยูจริงของวัสดุจํานวน xxxx รายการ ยอดคงเหลือไมตรงกับบัญชีคุมวัสดุ 
เนื่องจากมีการตัดจายไมถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 203 - 205 รวมถึงเพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีหนวยงานควรมีการกําชับเจาหนาท่ี 
ผูเบิกใหตรวจสอบรายการท่ีขอเบิก วาไดของครบถวนตรงตามท่ีขอเบิกหรือไมกอนลงลายมือชื่อผูรับวัสดุไวเปน
หลักฐาน สําหรับจํานวนรายการวัสดุท่ีไมตรงกับทะเบียนคุมใหผูรับผิดชอบสอบทานใบเบิกและทะเบียนคุมวามี
การตัดจายถูกตองหรือไม ท้ังนี้หากพบวามีวัสดุไมตรงกับใบเบิกขอใหชี้แจงวัสดุท่ีสูญหายไปมายังกลุมตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงหนวยงานอาจเพ่ิมการควบคุมโดยมีการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนท่ี
อาจเกิดข้ึน 

8. ไมไดจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมสามารถสํารวจยอดคงเหลือของวัสดุไดเนื่องจากหนวยงานไมไดจัดทําทะเบียนคุมวัสดุตามหนังสือ กวพ 
ท่ี กค 0408.4/ว 129 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549   
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานมอบหมายเจาหนาท่ีลงรายละเอียดการเบิกจายวัสดุใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันตามหนังสือดังกลาว หนวยงานควรจัดทําทะเบียนคุมวัสดุใหเปนปจจุบันเพ่ือปองกันการสูญหายของ
วัสดุ และควรมีการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 203 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว 
ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการ โดยใหมีหลักฐาน
การรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย พรอมเก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและ
ใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียนการเบิกจายพัสดุ  

9. ทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (2) 
ขอตรวจพบ:  
  รูปแบบทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  โดยไมไดมีการบันทึกรายการ
ซอมแซมครุภัณฑดานหลัง และไมระบุคาเสื่อมครุภัณฑ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานมอบหมายเจาหนาท่ีจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑใหตรงตามรูปแบบ และบันทึก
รายละเอียดใหครบถวน เปนปจจุบัน โดยดานหลังของทะเบียนคุมทรัพยสินจะตองมีรายการซอมแซมบํารุงรักษา 
ซ่ึงถือวาเปนการควบคุมประวัติการซอมบํารุงรักษาเพ่ือใชขอมูลในการบริหารสินทรัพยและใชประกอบการ
ตัดสินใจกรณีตองจัดซ้ือทดแทน  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว33545 ลงวันท่ี  
16 พฤศจิกายน 2544 และใชเกณฑในการกําหนดอายุการใชงาน เพ่ือการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.2/ว153 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554  

10. การควบคุมการเบิกจายวัสดุยังไมครบถวนถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ:  
  การระบุเลขท่ีเอกสารของใบเบิกวัสดุ   ไมถูกตอง ผูจายพัสดุเบิกจายรายการท่ีขอเบิกไมตรงกับบัญชีวัสดุ 
ผูเบิกเขียนรายการขอเบิกวัสดุไมตรงกับบัญชีวัสดุ  ผูจายไมมีการลงบัญชีตัดเบิกจายจากบัญชีวัสดุ ผูเบิกไมมี
อํานาจในการเบิกวัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารเบิกวัสดุใหครบถวน ถูกตอง 

11. ไมมีการกําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดมีการเปลี่ยนโครงสราง จึงไดควบรวม 3 หนวยงาน (กลุมคลัง
,กลุมอํานวยการ,กลุมประชาสัมพันธ) เขาดวยกันเปนหนวยงาน แตยังไมมีการจัดทําโครงสราง และแบงภารกิจของ
หนวยงานอยางชัดเจนทําใหไมทราบวาดานการบริหารพัสดุ หรืองานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ กลุมงานหรือบุคคลใดเปนผูรับผิดชอบ   
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานมีการจัดประชุมเพ่ือจัดทําโครงสรางและแบงภารกิจอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร  เพ่ือมอบหมายงาน และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  ครบถวนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

12. ครุภัณฑท่ีจําหนายแลวแต หนวยงานยังไมไดตัดออกจากระบบ GFMIS (1) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการสอบทาน พบครุภัณฑท่ีจําหนายแลวแตหนวยงานยังไมไดตัดออกจากระบบ GFMIS  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูล และแกไขปรับปรุงใหถูกตองตรงกัน เพ่ือควบคุมทรัพยสินใน
ทะเบียนคุมและทรัพยสินในระบบ GFMIS ใหถูกตองตรงกับทรัพยสินท่ีมีอยูจริง 

13. ครุภัณฑบางรายการไมมีในระบบ GFMIS (1) 
ขอตรวจพบ:  
 เชนจากการตรวจสอบพบวา ครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง วันท่ีไดมาคือวันท่ี 25 
เมษายน 2562 และคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง วันท่ีไดมาคือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ซ่ึงครุภัณฑ
จํานวนสองรายการดังกลาว ไมพบในระบบ GFMIS  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานประสานกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําการโอนครุภัณฑใหถูกตองตอไป 

14. การบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมครุภัณฑบางรายการไมตรงกับระบบ GFMIS  (1) 
ขอตรวจพบ:  
  ครุภัณฑชุดรับแขก บันทึกคาเสื่อมราคาสะสมในทะเบียนคุมฯ ป 2562 ไวท่ี 18,904.11 บาท แตใน
ระบบ GFMIS บันทึกอยูท่ี 12,237.44 บาท ซ่ึงเกิดจากการเริ่มนับปของการคํานวณคาเสื่อมราคาคลาดเคลื่อน 
ซ่ึงจะสงผลใหคาเสื่อมประจําปตอๆไปคลาดเคลื่อน และการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปผิดพลาดได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบการบันทึกขอมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑและปรับปรุงแกไขให
ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน 

15. ตรวจนับวัสดุไมตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ตรวจนับวัสดุไมตรงกับทะเบียนคุมวัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจเช็คยอดวัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมฯใหตรงกับยอดคงเหลือท่ีมีอยู
จริง เพ่ือปองกันวัสดุสูญหาย และปองกันการเกิดปญหาในการเบิกวัสดุ เชน ในทะเบียนคุมฯมียอดคงเหลือแตพอ
เบิกจริงไมมีของจายใหผูเบิก 
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16. ไมบันทึกยานพาหนะและขนสงในทะเบียนคุมครุภัณฑ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑของหนวยงานพบวาไมมีการบันทึกครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ลงในทะเบียนคุมครุภัณฑ ซ่ึงจากการประสานกับผูควบคุมยานพาหนะสํานักบริหารมีรถยนตในความรับผิดชอบ
ท้ังหมด 14 คัน ยานพาหนะเปนครุภัณฑประเภทหนึ่ง จึงควรมีการบันทึกในทะเบียนคุมครุภัณฑไวดวย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ขอ 203 (1) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียน
เพ่ือควบคุมพัสดุ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 

17. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปไมไดทําการสํารวจทรัพยสินอยางครบถวนตามความเปนจริง (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2562 ไมพบรายงานการตรวจสอบรถยนตของ
หนวยงาน ท่ีสภาพชํารุด หรือมีสภาพเกาเกินกวาจะใชงานได ซ่ึงไมสัมพันธกับขอมูลท่ีกลุมตรวจสอบภายในไดทํา
การตรวจความมีอยูจริงของรถยนตของหนวยงานพบวามีรถยนตหมายเลขทะเบียน นง 7854 นนทบุรี      
มีสภาพเกาและไมไดใชงานควรดําเนินการจําหนายตอไป  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปสํารวจขอมูลทรัพยสินของหนวยงานท่ีจะเขาตรวจสอบ
เบื้องตนกอนทําการเขาตรวจสอบจริงและตรวจสอบใหครบถวนตามความเปนจริง เพ่ือใหการรายงานพัสดุ
ประจาํปเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนตอการบริหารทรัพยสินของหนวยงานตอไป 

18. ยังไมดําเนินการโอนทรัพยสินใหแลวเสร็จ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสอบทานพบวา ทรัพยสินบางรายการท่ีไดจัดสรรใหหนวยงานอ่ืนภายในกรมแลวยังไมได
ดําเนินการโอนทรัพยสินใหแลวเสร็จอาจเสี่ยงตอการสูญหาย หรือยุงยาก ในการตรวจสอบภายหลัง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบเรงดําเนินการโอนทรัพยสินในระบบ GFMIS ใหหนวยงานอ่ืนใหถูกตอง
ครบถวน เพ่ือหนวยงานผูรับโอนสามารถบริหารจัดการทรัพยสินได 

19. การคิดคาเส่ือมทรัพยสินคลาดเคลื่อน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานมีการกําหนดอายุการใชงานของทรัพยสินในระบบ GFMIS ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ซ่ึงไมตรงกับการบันทึกอายุการใชงานในทะเบียนคุมของหนวยงาน จึงทําใหการคิดคาเสื่อม
คลาดเคลื่อน เชนครุภัณฑไฟฟาวิทยุ เกณฑกําหนด 5-10 ป ในระบบกําหนด 20 ป และในทะเบียนคุมกําหนด 5 ป  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานกําหนดอายุการใชงานของทรัพยสินตามเกณฑการคิดคาเสื่อม ท้ังในระบบ GFMIS 
และทะเบียนคุมใหถูกตองตรงกัน โดยใหหนวยงานตรวจสอบสินทรัพยในระบบวามีรายการใดท่ีบันทึกอายุการใช
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งานคลาดเคลื่อน โดยใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง  รวมถึงควรมีระบบการควบคุมภายในโดยอาจเพ่ิมการสอบ
ทานการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS เพ่ิมเติม สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหผูเก่ียวของศึกษาหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 43 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562 เรื่องคูมือการบัญชีภาครัฐ เรื่องท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ โดยใหมีการรับรูสินทรัพยท่ีมีมูลคาตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป โดยตองมีการจัดทําทะเบียนคุม
ทรัพยสิน (กรณีครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ) 

20. ทะเบียนคุมทรัพยสินจัดทํายังไมถูกตองครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานมีการใชระบบเทคโนโลยี เขามาชวยในการควบคุมทรัพยสินซ่ึงเปนเรื่องท่ีดี โดยควรจัดทําให
ถูกตองครบถวนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด เชน รูปแบบของทะเบียนคุม ยังไมมีรหัส หมายเลขทะเบียน 
เลขท่ีเอกสารการบันทึกรายการซอมแซมดานหลังทะเบียน รวมถึงการระบุรายละเอียดยังไมถูกตอง ไดแก สวน
ราชการ หนวยงาน สถานท่ีตั้ง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานปรับทะเบียนคุมทรัพยสิน  โดยระบุรายละเ อียด ใหครบถวน ถูกตอง  
ตามคณะกรรมการนโยบายกําหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 203 (1) 

21. ไมพบความมีอยูจริงของทรัพยสิน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสุมตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสิน จํานวน xxxx รายการ ปรากฏวาไมพบรายการครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุรวมถึงครุภัณฑคอมพิวเตอรหลายรายการ ท้ังนี้ใบยืมมีการยืมตลอดท้ังปงบประมาณ ตั้งแต 1 
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 จํานวน 90 รายการ ทําใหไมสามารถตรวจสอบความมีอยูจริงของ
ทรัพยสินได  โดยในแตละครั้งท่ี ออกพ้ืนท่ีจะมีเอกสารประกอบวายืมเครื่องมือชนิดใดออกไปบาง แตรายการ
เครื่องมือและหมายเลขครุภัณฑท่ีแจงมาไมตรงกับหมายเลขครุภัณฑในระบบ GFMIS ทําใหไมสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 1.หนวยงานควรมีการกําหนดระยะเวลาในการยืมและสงคืนใหสอดคลองกับการตรวจสอบพัสดุประจําป 
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ตรวจสอบความมีอยูจริงและสภาพความพรอมใชของทรัพยสินอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง (ตุลาคม) เนื่องจากทรัพยสินมีราคาคอนขางสูงในแตละเครื่อง และตองมีการบํารุงรักษาใหมีความ
พรอมใชงานและใหเกิดความคุมคาตลอดอายุการใชงาน 
  2.รายการเครื่องมือท่ียืมออกนอกสถานท่ีควรระบุหมายเลขครุภัณฑใหตรงกับระบบ GFMIS เพ่ือสะดวก
สําหรับการควบคุมและตรวจสอบ 

22. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2562 แตมีการรายงาน
การตรวจสอบพัสดุเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 และมิไดจัดสงรายงานใหกรมฯ ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 213 
และ 214 ท่ีกําหนดใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป แลวให
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
นั้น  เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยัง สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน 1 ชุด เห็นควรใหหนวยงานกําชับผูเก่ียวของใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

23. ผูอนุมัติจายวัสดุไมเปนไปตามระเบียบฯ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ ตามคําสั่งท่ี xxx วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 แตใบเบิกมีการอนุมัติ
จากหัวหนาเจาหนาท่ีซ่ึงมิใชหัวหนาหนวยพัสดุ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบฯ ขอ 205 การจายพัสดุใหหัวหนาหนวยพัสดุ ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ เห็นควรใหหนวยงานทบทวน
แนวปฏิบัติโดยใหผูไดรับการแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูลงนามสั่งจายในใบเบิกวัสดุ และเพ่ือเปนการควบคุม
ภายในท่ีดีควรมีการแบงแยกหนาท่ีระหวางผูบันทึกบัญชีวัสดุและผูควบคุมคลังพัสดุเปนคนละคนกัน 

24. รายละเอียดในใบเบิกวัสดุไมตรงกับบัญชีคุมวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสอบทานพบวา ในการเบิกวัสดุสํานักงานลงเลขท่ีใบเบิกในบัญชีคุมวัสดุผิด ซ่ึงในบัญชีคุมวัสดุ
เลขท่ีเอกสาร A และลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 แตในใบเบิกลงวันท่ี 27 มกราคม 2563 และเลขท่ีเอกสาร
เปน B  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของบันทึกรายละเอียดในใบเบิกและบัญชีคุมวัสดุใหถูกตองตรงกัน เพ่ือปองกัน
ความยุงยากในการตรวจสอบและทรัพยสินของราชการสูญหาย 

25.หนวยงานไมมีการประมาณการจํานวนข้ันสูงข้ันต่ําของวัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานไมมีการประมาณการจํานวนข้ันสูงข้ันต่ําของวัสดุ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานควรกําหนดเกณฑประมาณการจํานวนข้ันสูงต่ําของวัสดุ เพ่ือปองกันวัสดุขาดสต็อก หากมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีจะตองใชวัสดุเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน 

26. ทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนปจจุบัน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ทะเบียนคุมครุภัณฑไมเปนปจจุบัน บางรายการไดโอนใหหนวยงานอ่ืนแลวแตไมไดลงหมายเหตุใน
ทะเบยีนคุมของแตละรายการ และรหัสสินทรัพยยังมีอยูในหนวยงาน เนื่องจากยังไมไดดําเนินการตัดโอนออกจาก
ระบบ GFMIS  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานประสานกลุมคลังใหดําเนินการตัดโอนในระบบ GFMIS ใหถูกตอง เปนปจจุบัน 
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27. ไมมีการแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ (1) 
ขอตรวจพบ:  
 ไมมีการแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 205 การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการ
ควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ  ผูจาย
พัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการ
จาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

28. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุเกินระยะเวลาท่ีระเบียบฯ กําหนด (1) 
ขอตรวจพบ:  
 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2562 ลงวันท่ี  15 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปรายงานผล เกินระยะเวลาท่ีระเบียบฯ กําหนด  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การตรวจสอบพัสดุประจําป ขอ 213 ภายในเดือน
สุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ 205 แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใชเปนเจาหนาท่ีตามความจําเปนเพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปท่ี
ผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุ
คงเหลือมีตัวอยูตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30 วัน
ทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกําชับใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปภายใน 30 
วันทําการตามระเบียบฯ กําหนดโดยเครงครัด 

29. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุยังไมครบถวนตามระเบียบกําหนด (1) 
ขอตรวจพบ:  
 1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมพบรายงานวัสดุคงเหลือ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 ซ่ึงตามระเบียบฯ ขอ 213 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุวาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมี
ตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม ซ่ึงพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๔  ระบุวา“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง “สินคา” หมายความวา 
วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงาน
บริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น และทุกสิ้นปงบประมาณใหทําการตรวจนับพัสดุประจําป และรายงานวัสดุ
คงเหลือ โดยสรุปยอดรายรับ-รายจาย จํานวนท่ีคงเหลือและมูลคาของวัสดุคงเหลือในแตละรายการท่ีมีจากบัญชี
วัสดุ ณ วันสิ้นงวดบัญชี (30 กันยายน ของปงบประมาณ)  แลวแจงใหการเงินและบัญชีของหนวยงานทราบ เพ่ือ
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ดําเนินการปรับปรุงตีราคาเปนยอดวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS เห็นควรใหหนวยงานแจงคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําปใหตรวจสอบการรับ-จาย และจํานวนวัสดุคงเหลือ พรอมรายงานใหครบถวน 
ขอตรวจพบ:  
 2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ระบุวามีเรือไฟเบอรกลาสพรอมไมพายและรถตูนิสสัน ทะเบียน   นง
4716 ผลการใชงานไดเปนปกติ ผูใชงานเปนหนวยงานภายนอก และมีในทะเบียนคุมครุภัณฑ ซ่ึงไมพบความมีอยู
จริง และมีหนังสือแจงไปท่ีกลุมคลัง สํานักบริหารใหตัดจายจากระบบ GFMIS รวมท้ังมีครุภัณฑอีกหลายรายการท่ี
ระบุในทะเบียนครุภัณฑ ไมพบความมีอยูจริง   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรใหหนวยงานติดตามการตัดจายในระบบ GFMIS ของทรัพยสินท่ียังปรากฏในระบบ GFMIS และ
ทรัพยสินท่ียังไมไดรับและประสานผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง ครบถวนตอไป 
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ดานยานพาหนะ 

1.บางรายการมีการบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมสัมพันธกับใบขออนุญาต ใชรถยนต (แบบ 3) (4) 
ขอตรวจพบ:  
 บางรายการมีการบันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ไมสัมพันธกับใบขออนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 14 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
สมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4) แตละคัน และตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี สธ 
0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 กําหนดใหผูมีหนาท่ีควบคุมพนักงานขับรถยนตของหนวยงานจด
บันทึกการใชรถยนตตามแบบ 4 อยางเครงครัด 

2. ไมพบรายงานสรุปการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนประจําเดือน (3) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการตรวจสอบไมพบรายงานสรุปและรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นทุกเดือนทุกคัน ตอ
ผูบริหารหนวยงานประจําเดือน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจัดทํารายงานสรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใหผูบริหารรับทราบ
และใชเปนขอมูลในการบริหารดานยานพาหนะ ตอไป 

3. บันทึกการใชรถ(แบบ4) บันทึกรายละเอียดไมครบถวน (3) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการตรวจสอบพบวาการบันทึกรายละเอียดในบันทึกการใชรถ(แบบ4)ไมครบถวน เชน เวลา ไป-กลับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
14 ใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง ประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความ
ตามแบบ 4 ทายระเบียบ สวนราชการตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง อยางเครงครัด 

4. ไมมีใบขออนุญาตใชรถแบบ 3  (3) 
ขอตรวจพบ:  
 การใชรถราชการบางรายการไมมีใบขออนุญาตใชรถยนตราชการ (แบบ 3)  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการขอใชรถราชการใหครบถวน กอนการเดินทาง
ไปราชการ 

5. เม่ือยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุมีรายงานตามแบบ 5 เพียงบางคัน (2) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสอบทาน พบรถยนตหมายเลขทะเบียน xxxx นนทบุรี มีรอยสีแตกบริเวณประตูหลังขวา แตไมพบ
รายงานการเกิดอุบัติเหตุตามแบบ 5 ซ่ึงพนักงานขับรถแจงวาเปนรอยเกาและไมสามารถสืบหาท่ีมาท่ีไปได 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหผูรับผิดชอบทําหนังสือรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับทราบเพ่ือดําเนินการตามระเบียบตอไป 

6. มีรถยนตสภาพเกา (2) 
ขอตรวจพบ:  
 มีรถยนตสภาพเกา ใชระยะเวลาการซอมแซมนาน และมีอัตราการใชน้ํามันสิ้นเปลืองมาก   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 หนวยงานควรตรวจสอบรถยนตของทางราชการท่ีมีสภาพเกามีคาใชจายในการบํารุงรักษา การใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงในอัตราเฉลี่ยสูง และใชเวลาในการซอมแซมนานและคาใชจายสูงทําใหไมเกิดความคุมคาในการใชงาน จึง
ควรพิจารณาจําหนายตามระเบียบพัสดุตอไป 

7. บันทึกรายละเอียดในแบบ 2 ไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสอบทาน พบวา แบบ 2 บันทึกรายละเอียดไมครบถวน เชน วันท่ีไดมา  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 9 โดยตองจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) โดยบันทึกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ 

8. แผนบํารุงรักษารถยนตราชการรายละเอียดไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ:  
 หนวยงานมีการจัดทําแผนบํารุงรักษารถ แตรายละเอียดในแผนบํารุงรักษาไมชัดเจน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหปรับแผนบํารุงรักษารถใหมีความชัดเจน เพ่ือสามารถปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับ
รายละเอียดซอมบํารุงรถราชการตามแบบ 6 และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 18 ระบุสวนราชการมีหนาท่ีรับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง   รถสวน
กลาง รถรับรองและรถรับรองประจําจังหวัดใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดดีอยูเสมอ 

9. ไมไดจัดทําการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชน้ํามันส้ินเปลือง (2) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการตรวจสอบพบวาหนวยงานไมไดจัดทําการสํารวจและกําหนดเกณฑการใชน้ํามันสิ้นเปลือง  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 10 ในแตละ
ปงบประมาณ สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการเบิกจายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบหนวยงานควรกําชับใหผูรับผิดชอบให
จัดทําทะเบียนคุมการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง และสํารวจเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือใช
เปนขอมูลในการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงการสํารวจเกณฑดังกลาวทําได 2 วิธี คือ 
 วิธีท่ี 1 เม่ือเติมน้ํามันทุกครั้งใหจดบันทึกระยะทางและจํานวนน้ํามันท่ีเติมในหมายเหตุ  (แบบ 4) และ
นํามาหาคาเฉลี่ย กม./ลิตร หรือ  
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 วิธีท่ี 2 เติมน้ํามันเต็มถังจดระยะทาง และเติมเต็มถึงอีกครั้งจดระยะทางและจํานวนน้ํามันท่ีเติม หา
ผลตางระยะทางท้ัง 2 ครั้ง หารดวยจํานวนน้ํามันท่ีเติมครั้งหลัง จะไดระยะทาง กม./ลิตร และตองรายงานทุกสิ้น
เดือนตอหัวหนาหนวยงาน 

10. ไมมีตราเครื่องหมายประจํารถราชการ (2) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมมีตราเครื่องหมายประจํารถราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 7 รถราชการทุกคันใหมีตรา
เครื่องหมายประจําของสวนราชการ เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบกําหนด 

11. ไมไดบันทึกรายละเอียดการใชรถราชการ (แบบ 4) (2) 
ขอตรวจพบ:  
 การใชรถราชการบางรายการไมไดบันทึกรายละเอียดการใชใน แบบ 4  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูควบคุมรถราชการ กําชับใหพนักงานขับรถราชการจดบันทึกรายละเอียดการใชรถ
ราชการ (แบบ 4) ใหถูกตองครบถวน สัมพันธกับใบขออนุญาตใชรถราชการทุกครั้ง  

12. รายละเอียดในทะเบียนคุมการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนไมครบถวน (2) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการตรวจสอบทะเบียนคุมฯ พบวาขอมูลท่ีนํามาบันทึกลงในทะเบียนคุมฯ มาจากแหลงขอมูลเพียงท่ี
เดียวคือการเติมน้ํามันผานบัตรเติมน้ํามันเทานั้น ซ่ึงทําใหขอมูลท่ีนํามาคํานวณหาคาตางๆคลาดเคลื่อน และใน
ทะเบียนคุมฯไมมีการบันทึกการใชน้ํามันหลอลื่นของรถยนตแตละคัน ซ่ึงขอมูลในสวนนี้อาจใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการตรวจสอบความเสียหายของเครื่องยนตได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของดานยานพาหนะใหครบถวน 
ถูกตอง เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการบริหารจัดการการใชรถยนตของหนวยงานตอไป 

13. ไมไดจัดทําทะเบียนคุมรถยนตและบัญชีรถราชการ (1) 
ขอตรวจพบ:  
  ไมพบการจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) ท่ีแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิม 
ขอ 9 กําหนดใหสวนราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการ (แบบ 2) รวมท้ังแสดงหลักฐานการไดมาและการ
จําหนายจายโอน เพ่ือทราบขอมูลรถแตละคัน และจํานวนของรถท่ีอยูในครอบครองท้ังหมด 
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14. การซอมบํารุงรักษายานพาหนะไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว (1) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการสอบทาน รายละเอียดการซอมบํารุง (แบบ6) ไมสอดคลองกับแผนบํารุงรักษารถยนต             
เนื่องมาจากการทําแผนบํารุงรักษารถยนตไมชัดเจน จึงทําใหการบํารุงรักษารถราชการไมเปนไปตามระยะท่ี
กําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจัดทําแผนบํารุงรักษาใหชัดเจนและปฏิบัติตามแผนบํารุงรักษา เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 18 สวนราชการมี
หนาท่ีรับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถ สวนกลาง รถรับรองและรถรับรองประจําจังหวัดใหอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชงานไดดีอยูเสมอ และลดความเสี่ยงจาการใชรถในการเดินทางไปราชการ 

15. รถราชการไมมีการทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พรบ.รถยนต)  (1) 
ขอตรวจพบ:  
  รถยนตสวนราชการไมไดตอการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 กฎหมายบังคับใหรถทุกคันตองทําประกัน พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ี
กฎหมายกําหนดใหยานพาหนะทางบกทุกประเภทท่ีจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก ตองทําประกันภัย
ประเภทนี้เพ่ือใหความคุมครองกับตัวบุคคลท่ีไดรับผลจากอุบัติเหตุ โดยไมคํานึงถึงวาบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุเหลานั้นจะเปนผูท่ีกระทําความผิดหรือไม   ซ่ึงกฎหมายจะใหความคุมครองตอตัวคูกรณีและผูเอาประกัน
เม่ือเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและคารักษาพยาบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค0409.6/ว349 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2548 เรื่องซอมความเขาใจเก่ียวกับการเบิกจาย
คาใชจายในการประกันภัยรถราชการ ขอ 1.1 ประเภทภาคบังคับ กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการ
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับ เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบใหครบถวนถูกตอง เพ่ือ
ประโยชนแกสวนราชการ 

16. ใบขออนุญาตใชรถ(แบบ3)บันทึกรายละเอียดไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ:  
 จากการสุมสอบทานพบวาใบขออนุญาตใชรถ(แบบ3) หลายรายการไมบันทึกเวลากลับ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
13 ใหระบุแหตุผลความจําเปนท่ีจะตองใชรถยนตสวนกลางดวย ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง ใหใชตามแบบ 3 
ทายระเบียบ อยางเครงครัด 

17. บันทึกทะเบียนคุมการใชน้ํามันเช้ือเพลิงไมถูกตอง (1) 
ขอตรวจพบ:  
  บันทึกทะเบียนคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง   
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกการเติมน้ํามันทุกครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
เกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถในแตละปงบประมาณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการฯ 
ขอ 10 โดยบันทึกระยะทางในการเติมแตละครั้ง เม่ือข้ึนเดือนใหมใหนํายอดยกไปและหักดวยระยะทางท่ีเติมใน
ครั้งตอไป จะไดจํานวนกิโลเมตร รวมท้ังใหสรุปตอนสิ้นปวามีระยะทางสะสมตั้งแตตนปเปนจํานวนเทาไร หารดวย
จํานวนน้ํามัน (ลิตร) ท่ีเติมท้ังป จะไดเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคัน 

18. ไมมีการจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนต (1) 
ขอตรวจพบ:  
  หนวยงานยังมิไดมีการจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนต   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนตออกเปนรายคัน เพ่ืองายตอการตรวจสอบรายจายและสอดรับกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 18 สวนราชการมีหนาท่ี
รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถ สวนกลาง รถรับรองและรถรับรองประจําจังหวัดใหอยูในสภาพ 
พรอมท่ีจะใชงานไดดีอยูเสมอ 

19. มอบหมายหนาท่ีของพนักงานขับรถไมครบถวน (1) 
ขอตรวจพบ:  
  จากการตรวจสอบไมพบการมอบหมายหนาท่ีใหพนักงานขับรถดูแลรถเปนประจําและรับผิดชอบ
ตรวจสอบรถยนตแตละคันกอนออกใชงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ: 
 เห็นควรใหทบทวนคําสั่งแตงตั้งพนักงานขับรถในสวนของการดูแลและตรวจสอบรถกอนนําไปใชงาน
เพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยของการใชรถราชการ 
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ดานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

1.การจัดทํา Flow Chart ไมมีจุดควบคุมความเส่ียงและไมครบทุกกระบวนงาน (10) 
ขอตรวจพบ:  

กระบวนการ Flow Chart ยังไมมีจุดควบคุมความเสี่ยง ไมเปนไปตามแบบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
และการจัดทําคูมือกระบวนงาน Flowchart ยังไมครบถวนทุกกระบวนงาน สําหรับคูมือการปฏิบัติงาน หรือ 
Flowchart ในภารกิจหลกัเปนการนับเวลาภาพรวมของกระบวนงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหจัดทํา Flow Chart โดยมีจุดควบคุมความเสี่ยงและตองจัดทํา Flow chart ให
ครบทุกกระบวนงาน 

2.แบบปค.5 สวนงานยอยระบุความเส่ียงไมถูกตอง และบางกระบวนงานไมระบุกระบวนงานและวัตถุประสงค (5) 
ขอตรวจพบ:  เชน 

(1) งานการควบคุมภายใน วัตถุประสงค: เพ่ือใหการควบคุมภายในเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ขาด
การวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีทําใหเกิดความเสี่ยงในการทํางาน ท่ีถูกตอง คือ การควบคุมภายในไมเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(2) ดานสารสนเทศไมระบุกระบวนงานและวัตถุประสงค ระบุเพียงวา “การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
การกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ” ระบบสารสนเทศไมพรอมใชงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด/ีขอเสนอแนะ 
เห็นควรกําชับเจาหนาท่ี ใหจัดทําแบบ ปค.5 สวนงานยอยระบุความเสี่ยงใหถูกตองและระบุกระบวนงานใหครบถวน 

3.ไมมีการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (4) 
ขอตรวจพบ:  

ไมมีการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (การประเมินมาตรฐาน 5 หลักการ 17 ประเด็น ตาม
แนวทางกรมบัญชีกลางกําหนด) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรแจงผูรับผิดชอบใหจัดทําการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในเพ่ิมเติมใหครบถวนตามท่ี
กําหนดเพ่ือประเมินองคกร และหาจุดท่ีตองพัฒนา 

4.ตารางวิเคราะหความเส่ียงไมไดวิเคราะหใหครบทุกกระบวนงาน (4) 
ขอตรวจพบ:  

การวิเคราะหตารางความเสี่ยง ตองมีการวิเคราะหใหครบถวนทุกกระบวนงานในแตละกลุมงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบวิเคราะหตารางความเสี่ยงใหครบถวนทุกกระบวนงาน 

5.การจัดทําแบบสอบถามยังไมครอบคลุมในสวนของภารกิจหลัก (4) 
ขอตรวจพบ:  

การจัดทําแบบสอบถามยังไมครอบคลุมในสวนของภารกิจหลัก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดทําแบบสอบถามเพ่ิมเติมใหครอบคลุมในสวนของภารกิจหลัก 
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6.การประเมินแบบ ปค.4 สวนงานยอย สรุปจุดออนไมครบถวน (4) 
ขอตรวจพบ:  

การประเมินแบบ ปค.4 สวนงานยอยสรุปจุดออนไมครบถวน เชน สรุปแคประเด็นขอจํากัดดานบุคลากร
และขาดความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตไมไดสรุปจุดออนในเรื่องการประเมินความเสี่ยงท่ียังไม
ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีมีรายละเอียดมาก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีจัดทําการประเมินแบบ ปค.4 สวนงานยอยสรปุจุดออนใหครบถวน ถูกตอง 

7.ไมพบหนังสือแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามแบบปค.5 สวนงานยอย (3) 
ขอตรวจพบ: 

ไมพบหนังสือแจงเวียนใหบุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามแบบปค.5 สวนงานยอย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เม่ือจัดทํา แบบปค.5 สวนงานยอย เรียบรอยแลว ควรแจงเวียนใหผูเก่ียวของรับทราบและถือปฏิบัติเพ่ือ
เปนการสื่อสารใหทุกคนรับรู และมีสวนรวมในการพัฒนา 

8.ไมพบรายงานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน (3) 
ขอตรวจพบ: 

ไมพบรายงานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือแสดงใหเห็นวาบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม     
ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน เนื่องจากการจัดวางระบบควบคุมภายในบุคลากรทุกระดับตองมี
สวนรวมในการประเมินและรวมกันพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ควรจัดประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยบุคลากรทุกระดับตองมีสวนรวมในการประเมินองคกร
วิเคราะหจุดออน และหาแนวทางในการพัฒนา 

9.ภาคผนวก ข มีจุดออน แตไมระบุเหตุผลคําอธิบายประกอบ (3) 
ขอตรวจพบ:  

ภาคผนวก ข มีจุดออน แตไมระบุเหตุผลคําอธิบายประกอบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีจัดทําภาคผนวก ข มีจุดออน ตองระบุเหตุผลคําอธิบายประกอบเพ่ือใหทราบ
สาเหตุเพ่ือหาแนวทางพัฒนาตอไป 

10.ตารางวิเคราะหความเส่ียง ระบุความเส่ียงไมถูกตอง (3) 
ขอตรวจพบ:  

เชนงานจัดซ้ือจัดจางวัตถุประสงค: เพ่ือตองการใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ การจัดซ้ือจัดจางมี
ความผิดพลาดดานเอกสาร ท่ีถูกตอง คือ การจัดซ้ือจัดจางไมถูกตองตามระเบียบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ี ใหจัดทําตารางความเสี่ยงโดยระบุความเสี่ยงใหถูกตอง 
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11.มีการแตงตั้งคณะทํางานและคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในมีช่ือซํ้ากัน (2) 
ขอตรวจพบ: 

มีการแตงตั้งคณะทํางานและคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในมีชื่อซํ้ากันเพ่ือเปนการสอบยัน
กันท้ัง 2 คณะ และเปนไปตามเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ควรทบทวนรายชื่อการแตงตั้งคณะทํางานและคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในใหมีชื่อไมซํ้ากัน 
เพ่ือเปนการสอบยันท้ัง 2 คณะและเปนไปตามเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

12.แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย มีการลงนามไมถูกตอง (3) 
ขอตรวจพบ:  

แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยมีการลงนามโดยผูอํานวยการของหนวยงาน ซ่ึงท่ีถูกตองควรจะลงนาม
จากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยตองการลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

13.ผลการประเมินตามแบบปค.4 สวนงานยอย และภาคผนวก ข ประเด็นท่ีเปนจุดออนไมนํามาบรรจุใน
ตารางวิเคราะหความเส่ียง (2) 
ขอตรวจพบ:  

ผลการประเมินตามแบบปค.4 สวนงานยอย และภาคผนวก ข ประเด็นท่ีเปนจุดออนไมนํามาบรรจุใน
ตารางวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีนําผลการประเมินตามแบบปค.4 สวนงานยอย และภาคผนวก ข ประเด็นท่ีเปน
จุดออนนํามาบรรจุในตารางวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกความเสี่ยง 

14.แบบปค.5สวนงานยอย ขอมูลสวนใหญไมไดมาจากตารางวิเคราะหความเส่ียง (2) 
ขอตรวจพบ:  

แบบปค.5สวนงานยอย ขอมูลสวนใหญไมไดมาจากตารางวิเคราะหความเสี่ยง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีการจัดทําแบบ ปค.5 สวนงานยอยตองมาจากความเสี่ยงสูงหรือสูงมากจากตาราง
วิเคราะหความเสี่ยง 

15.การจัดทําคําส่ังคณะทํางานในภาพรวมของหนวยงาน (1) 
ขอตรวจพบ:  

ระดับหนวยงาน  มีการรวมกลุมงานท้ังหมด 3 กลุมงาน แตยังมิไดมีการประเมินการควบคุมภายในใน
ภาพรวมของหนวยงาน 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานมีการทบทวนบทบาทหนาท่ีและมอบหมายผูรับผิดชอบงานควบคุมภายในท้ังของ

ระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ เนื่องจากการควบคุมภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของผูบริหาร ดังนั้นควรมี
ควบคุมปองกันความเสี่ยง เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

16.นําจุดออนจากแบบ ปค.4 สวนงานยอยไปแกไขในแบบ ปค.5 สวนงานยอยไมครบถวนทุกประเด็นท่ีเปน
จุดออน(1) 
ขอตรวจพบ:  

นําจุดออนจากแบบ ปค.4 สวนงานยอยไปแกไขในแบบ ปค.5 สวนงานยอยไมครบถวนทุกประเด็นท่ีเปน
จุดออน ทําใหแบบ ปค.4 สวนงานยอยสัมพันธกับแบบ ปค.5 สวนงานยอยไมครบถวนทุกประเด็น และจุดออน
ในปค.4 สวนงานยอยจะไมไดรับการแกไขอยางครบถวน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีนําจุดออนจากแบบ ปค.4 สวนงานยอยไปแกไขในแบบ ปค.5 สวนงานยอยให
ครบถวนทุกประเด็นท่ีเปนจุดออนเพ่ือใหครอบคลุมความเสี่ยง 

17.คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน ควรมีผูอํานวยการเปนประธาน (1) 
ขอตรวจพบ:  

คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน ควรมีผูอํานวยการเปนประธาน และมีหนาท่ีทุกกลุมงานรวมเปน
คณะทํางาน ซ่ึงคณะทํางานมีหนาท่ีในการจัดทําแบบ ปค.4 สวนงานยอย และแบบ ปค.5 สวนงานยอย คณะ
ติดตามประเมินผล ควรมีรองผูอํานวยการเปนประธาน ซ่ึงคณะติดตามมีหนาท่ีในการติดตามประเมินผลตามแบบ 
ปค.5 สวนงานยอย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรจัดทําคําสั่งคณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในใหครบถวน ควรมีผูอํานวยการเปนประธาน
และคณะติดตามประเมินผล ควรมีรองผูอํานวยการเปนประธานเพ่ือใหมีการสอบยันกันท้ังสองคณะ 

18.ไมไดจัดทําแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยรอบ 12 เดือน(1) 
ขอตรวจพบ:  

ไมไดจัดทําแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยรอบ 12 เดือน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เห็นควรใหหนวยงานปรับปรุงแกไขและดําเนินการใหถูกตอง ครบถวนเพ่ือใหทราบถึงสถานะดําเนินงาน
เพ่ือประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู และความเสี่ยงท่ีหลงเหลืออยู เพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตอไป 
19.การจัดทํา Flow chart มีรายละเอียดไมครบถวน(1) 
ขอตรวจพบ:  

หนวยงานมีการจัดทํา Flowchart การปฏิบัติงานแตยังมีรายละเอียดไมครบถวน เชน หนวยงานไมไดระบุ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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*หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการทํางาน สามารถลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทํางาน และชวยใน

การปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหมเห็นควรใหผูรับผิดชอบทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

20.หนวยงานไมมีการจัดทําตารางความเส่ียงในการวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน(1) 
ขอตรวจพบ:  

หนวยงานไมมีการจัดทําตารางความเสี่ยงในการวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหหนวยงานจัดทําตารางประเมินความเสี่ยง เพ่ือการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยงตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานโดยเลือกความสี่ยงสูงและสูงมากมาทําแผนการควบคุมเพ่ือลดจุดออนชวยสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
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