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คํานํา  

 

         กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือของฝายบริหาร มีภารกิจ        
ในการบริการใหหลักประกัน (Assurance Service) และการบริการใหคําปรึกษา (Consulting Service) เพ่ือเพ่ิม 
คุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุตามภารกิจงานตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ จะชวยสงเสริม
ใหการดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกํากับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงและการ
ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นระบบ ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของสวนราชการ โดยกลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดกิจกรรมในการ     
สอบทานหนวยรับตรวจภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ไดมีการสอบทานและพบขอตรวจพบท่ีหลากหลาย พบปญหาขอตรวจพบท่ีซํ้าเดิม ในหลายหนวยงาน 
สาเหตุสวนใหญเกิดจากผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจยังไมเพียงพอในแนวทาง ปฏิบัติท่ีถูกตอง ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ขอสั่งการ หรือหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ  
         กลุมตรวจสอบภายในไดตระหนักในปญหาดังกลาว จึงไดสรุปประเด็นขอตรวจพบดังกลาวจากการ
ตรวจสอบตามแผนประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 พรอมขอเสนอแนะท่ีถูกตอง โดยอางอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของประกอบ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยรับตรวจ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน ลดขอตรวจพบซํ้า ลดขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
ถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ สงผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลุมตรวจสอบภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาสรุปขอตรวจพบฉบับนี้สามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานดานงานสนับสนุน หรือผู ท่ี มีความสนใจศึกษาเพ่ิมเติม หากมีขอผิดพลาดประการใด             
กลุมตรวจสอบภายในตองขอออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปขอตรวจพบประจาํปงบประมาณพ.ศ.2564 

ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

๑. ระบุแหลงท่ีมาของราคากลางไมถูกตอง(๗) 

ขอตรวจพบ: 

        ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ลงวันท่ี xx xxx xxxx เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 28,000.- บาท   ระบุราคากลางและรายละเอียดของราคา

กลาง ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด  ซ่ึงท่ีถูกตองตองใช (3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือ

หนวยงานกลางอ่ืนกําหนด เปนเกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 

ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 จากกระทรวงดิจิทอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร 

และควรสําเนาแนบเปนหลักฐาน 

 ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ลงวันท่ี xx xxx xxxx เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใตฝา

เพดาน ขนาด 36000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 47,000.- บาท ระบุราคากลางและรายละเอียดของราคา

กลาง ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด  ซ่ึงท่ีถูกตองตองใช (3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือ

หนวยงานกลางอ่ืนกําหนด เปนเกณฑราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 

2562 และควรสําเนาแนบเปนหลักฐาน 

ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอความเห็นชอบจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัย ลงวันท่ี xx 

xxxx xxx  ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 รวมเปนเงิน 108,000.- บาท ระบุราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ 

หรือราคาท่ีเคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ปงบประมาณ ซ่ึงท่ีถูกตองตองใช (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจาง

ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตาม

พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความวา 

ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 

(๒) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 

(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 

(๔) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. กําหนดวันสงมอบไมสัมพันธกัน(๗) 

ขอตรวจพบ: 

        ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอซ้ือวัสดุ จํานวน 34 รายการ เปนเงิน 27,024.- บาท กําหนดเวลาท่ีตองการใช

พัสดุนั้น สงมอบพัสดุภายใน 7 วันนับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซ้ือ แตใบเสนอราคา เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี xx xxxx 

xxx  ระบุกําหนดสงมอบสินคา 30 วันหลังจากไดรับใบสั่งซ้ือ ซ่ึงไมสัมพันธกับรายงานขอซ้ือขอจาง 

ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอซ้ือขอจาง ลงวันท่ี xx xxxx xxx จางซอมเครื่องปริ้นเตอร  กําหนดเวลาสงมอบ

พัสดุภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในใบสั่ง แตใบเสนอราคา เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx  กําหนดสง

มอบสินคา 60 วัน ซ่ึงไมสัมพันธกับรายงานขอซ้ือขอจาง  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานและตรวจสอบใหถูกตอง

ครบถวน ตรงกัน เพ่ือประโยชนแกทางราชการกรณีสงของเกินกําหนด อาจสงผลถึงคาปรับซ่ึงอาจทําใหราชการ

เสียประโยชนได 

๓.หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) ไมไดอางอิงเลขท่ีสัญญาและวันท่ีสัญญา(๕) 

ขอตรวจพบ: 

        หนังสือคํ้าประกันธนาคาร ไมไดระบุรายละเอียดอางอิง สัญญาเลขท่ี…………….ลงวันท่ี………………………. เชน 

สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx ยื่นหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) โดยหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ไมไดระบุรายละเอียดอางอิง สัญญาเลขท่ี………………ลงวันท่ี………หรือ

สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx ยื่นหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกัน   ธนาคารธนชาติ โดย

หนังสือคํ้าประกันธนาคาร ไมไดระบุรายละเอียดอางอิง สัญญาเลขท่ี…..……ลงวนัท่ี………… 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการดานจัดซ้ือจัดจางไหถูกตอง ครบถวนตาม หนังสือ

สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๓๖๕๙ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ

ออกหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ โดยหลักประกันการปฏิบัติท่ีถูกตอง ใน

การทําสัญญาสวนราชการผูซ้ือหรือผูวาจาง จึงควรพิมพรางสัญญาใหสมบูรณ พรอมกับกําหนดวันทําสัญญาซ้ือขาย

หรือสัญญาวาจาง นัดหมายกับผูขายหรือผูรับจางลวงหนาวาจะมีการทําสัญญาในวันใด และจะมีเลขท่ีสัญญาเปน

เลขท่ีเทาใด เพ่ือใหผูขายหรือผูรับจางไดนํารางสัญญาไปออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และธนาคารผูออก

หนังสือคํ้าประกันยอมจะสามารถกรอกขอความในหนังสือคํ้าประกันไดอยางสมบูรณครบถวน เพ่ือประโยชนแก

ทางราชการ 

 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4.กําหนดอัตราคาปรับไมถูกตอง(๔) 

ขอตรวจพบ: 

          1. ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx จางซอมครุภัณฑไฟฟา เครื่องสรางสัญญาณเทียม  จํานวน 

1 เครื่อง เปนเงิน 25,145.- บาท ระบุสงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันใน

อัตรารอยละ 0.20 ของอัตรางานจาง แตตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท 

2. ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx  xxxx xxx จางซอมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องวิเคราะหการ

ทํางานเครื่องชวยหายใจ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 33,000.- บาท ระบุสงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด 

โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของอัตรางานจาง แตตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท 

3. ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx จางสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน เครื่องวัดกาซ

คารบอนไดออกไซด จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดเปอรเซ็นตสารเครื่องดมยา จํานวน 2 เครื่อง เปนเงินรวม

ท้ังสิ้น 157,000.- บาท ระบุสงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 

0.20 ของอัตรางานจาง แตตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางท่ีปรึกษาให

กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01-0.20 ชองราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ เวนแตการ

จางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว อัตรารอยละ 

0.01-0.10 ของราคางานจางนั้นแตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานใหถูกตองตรงตาม

ระเบียบท่ีกําหนด (กรณีจาง คาปรับ 0.10 /ซ้ือ คาปรับ 0.20 ) 

5.หนังสือค้ําประกันกําหนดผลใชบังคับไมครอบคลุม(๓) 

ขอตรวจพบ: 

         1. สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563 เครื่องวิเคราะหการทํางานตูอบเด็ก จํานวน 1 

เครื่อง เปนราคาท้ังสิ้น 540,000.- บาท การสงมอบ ภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 หนังสือคํ้าประกัน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี xxx  ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563 โดยระบุหนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช

บังคับต้ังแตวันทําสัญญาซ้ือขายดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 19  กรกฎาคม 2564                                                        

2. สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563 เครื่องวิเคราะหเครื่องใหสารละลายในหลอด

เลือดดํา จํานวน 1 เครื่อง เปนราคาท้ังสิ้น 533,899.- บาท การสงมอบ ภายในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

หนังสือคํ้าประกัน บริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารธนชาติ เลขท่ี xxxx   ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563  โดยระบุ

หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันทําสัญญาซ้ือขายดังกลาวขางตนจนถึงวันท่ี 22 สิงหาคม 2564  ซ่ึง

หนังสือคํ้าประกันท้ังสองฉบับกําหนดระยะเวลาไมครอบคลุม 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรแจงผูขายกรณีใชหนังสือคํ้าประกันธนาคารเปนหลักประกันสัญญา ควรกําหนดระยะเวลาคํ้าประกัน

มากกวาท่ีกําหนดอยางนอย 3-6 เดือน เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการสงมอบพัสดุลาชาหรือคณะกรรมการตรวจรับ

อาจใชระยะเวลาในการตรวจทดลองเพ่ือใหใชงานไดอยางถูกตองครบถวน และควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนา

เจาหนาท่ีในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไหถูกตอง เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

6.สงเบิกลาชา(๓) 

ขอตรวจพบ: 

        ใบสั่งจาง เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx จางเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไมประจําทาง จํานวน 1 

คัน เปนเงิน 60,000.- บาท ครบกําหนดสงมอบ 3 กันยายน 2563 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจรับเสร็จเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 

2563 แตสงเอกสารเบิกเงิน ลงวันท่ี 22 กันยายน 2563   

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

       ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 28 (2) วรรค 2 ระบุวาการซ้ือทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวน

ราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือ

ตรวจรับเงินถูกตองแลว    

เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหเรงดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเบิกจายเงิน และเปนการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 

7.ไมมีการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน(๓) 

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานรายงานการประชุมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฯ บางรายการ

พบวามีผูมาขอรับเอกสาร จํานวน 15 ราย และมีผูยื่นเอกสารเสนอราคา จํานวน 3 ราย โดยไมพบหลักฐานการ

ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเอกสารเสนอราคาทุกราย และไมไดกําหนดผูยื่นเสนอราคาท่ีผิดเง่ือนไข

ในรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และในรายงานการประชุมฯ วามีผูยื่นเสนอราคา 1 รายผิดเง่ือนไข

การเสนอราคาอยางไร 

 ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

         ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๔ 

หรือขอ ๕๕ (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตาง ๆ  และพัสดุ

ตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารท่ีกําหนดใหจัดสงภายหลังจาก

วันเสนอราคาตามขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคา

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครบถวน ถูกตอง ตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีในการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกันและรายงานการพิจารณาผลการประกวด

ราคาฯใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบกําหนด และสอบทานโดยหัวหนาเจาหนาท่ี 

8.การจางเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ อางอิงหนังสือมีผลยอนไมถูกตอง (๒) 

ขอตรวจพบ: 

        ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอความเห็นชอบจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัย ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 ระบุขออนุมัติยกเวนในหลักการ ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามหนังสือ

ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ)0408.4/ว351 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2548 ขอ 1. ใหการทําสัญญาจางหรือสัญญาเชา

สวนราชการมีความจําเปนตองเชาหรือจางตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู

เชาหรือผูจางรายเดิมหรือรายใหมแลวแตกรณี ซ่ึงสวนราชการไดดําเนินการจัดหาไวแลวแตไมสามารถลงนามใน

สัญญาไดภายในวันท่ี 1 ตุลาคม มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณหรือวันท่ีมี

การเชาหรือการจางแลวแตกรณี ซ่ึงในกรณีนี้เปนการอางระเบียบเดิมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนระเบียบเดิมท่ีถูกตองควรอางอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว346 

ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือจางท่ีตองกระทําตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม 

แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มีผลยอนหลัง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีใหมีความรอบคอบและอางอิงหนังสือใหถูกตอง และเปนปจจุบัน และเพ่ิมการสอบ

ทานการดําเนินงานโดยหัวหนาเจาหนาท่ี 

9. เบิกจายคาจางไมสัมพันธกับใบส่ังจาง(๒) 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขอจางเหมาบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 

2563 จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 โดยเบิกจายเปนงวด รวม 4 

งวดๆ ละ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 41,032.26 บาท 

เง่ือนไขรายละเอียดการจางเหมาบริการ ระบุหากในวันใดผูรับจางไมมาทํางานท่ีจางตามเง่ือนไข ผูวาจางมี

สิทธิ์หักคาจางเหมารายงวดของงวดนั้น ๆ เปนรายวัน ตามอัตราคาจางเหมารายวัน (30 วันตองวด) และผูวาจาง

อนุญาตใหผูรับจางลาหยุดได 2 วันตอเดือน โดยไมถือเปนวันลา นอกเหนือจากวันหยุดราชการ ซ่ึงกําหนดเง่ือนไข

การจางไมถูกตอง การจางเหมาบริการเปนการจางชิ้นงานและเปนการจางเหมาบุคคลภายนอกไมควรระบุใหลา

หยุดไดเนื่องจากตองการผลสําเร็จของงานในแตละวัน 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ใบสั่งจาง เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 จางตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 

มกราคม 2564 รวม 3 งวด 13 วัน เปนเงิน 41,032.26 บาท ซ่ึงคํานวณคาจางไมถูกตอง ใบสั่งจาง ลงวันท่ี 

21 ตุลาคม 2563 ตองกําหนดคาจางตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564  รวม 3 งวด 

10 วัน เปนเงินท้ังสิ้น 40,000.- บาท   

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

         1. หนวยงานแจงคาจางท่ีถูกตองแกผูรับจางและเรียกเงินคืน เพ่ือนําเงินสงรายไดแผนดินตอไป 

2. หนวยงานควรทบทวนเง่ือนไขรายละเอียดการจางเหมาฯ ในการกําหนดใหลาหยุดได และเห็นควร

กําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการและตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง เพ่ือประโยชนแก

ทางราชการ 

10.รายงานขอจางเหมาบริการท่ีตองเริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม ไมไดอางอิงถึงหนังสือท่ีเกี่ยวของ(๒) 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน เปนเงิน 108,000.- บาท 

เปนการจางเหมาบริการท่ีตองเริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม แตไมไดอางอิงถึงหนังสือท่ีเก่ียวของกรณีจางตอเนื่อง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกรณีจางเหมาบริการท่ีตองดําเนินการตอเนื่องโดยเริ่มวันท่ี 1 ตุลาคมของปงบประมาณใหม เชน 

การจางทําความสะอาด ในการจัดทํารายงานขอจาง ควรอางอิงถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ)0405.2/ว

346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือการจางท่ีตองกระทําตอเนื่องไปใน

ปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน เพ่ือใหสัญญาหรือใบสั่งจางมีผลยอนหลังตามหนังสือท่ีอางอิง

ใหถูกตอง ครบถวน เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

11.จัดทําประกาศประกวดราคาซ้ือฯ ไมเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนด(๒) 

ขอตรวจพบ: จัดทําประกาศประกวดราคาซ้ือฯ ไมเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด ตัวอยางท่ีหนวยงานจัดทํา ดังนี้ 

ประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ลงวันท่ี xx xxxx xxx ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 

1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลาว 

2.ไมเปนผูท่ีถูกกระทําระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือ 

3.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันฯ ... 

4......... 

5........ 

6....... 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

8.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

9.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท

คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดสอบถามมายัง……… ผานทางอีเมล 

……ภ า ย ใ น วั น ท่ี . . . . . . . . . . . โ ด ย ……จ ะ ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง ก ล า ว ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต  www.xxxx แ ล ะ 

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี........... 

ซ่ึงตามประกาศท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด ท่ีถูกตองดังนี้ 

(1) ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค (กนบ) 0405.2/ว 

410 ลว. 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กําหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุดวยวิธี

ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market e-market) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding 

e-bidding) และวิธีสอบราคา แบบประกวดราคาซ้ือ...... ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ผูยื่น

ขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1.มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4......... 

5........ 

6....... 

7. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 

8. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

9. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึง

มีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(2) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว

54 ลว. 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ซอมความเขาใจการกําหนดเรื่อง ขอตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนว

ทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง และตัดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 

http://www.xxxx/


๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กําหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน  หนา 2 ขอ 2. ตัดความในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

ท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด กรณีคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดังนี้ 

2.1 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

2.2 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญ  

2.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง

ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ในการดําเนินงานจัดทําประกาศประกวดราคาครั้งตอไป เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ี

ตรวจสอบใหถูกตอง  ครบถวน เปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนด เพ่ือประโยชนของทางราชการ 

12.ไมไดจัดทําหนังสือแจงธนาคารตรวจสอบหลักประกันสัญญา(๒) 

ขอตรวจพบ: ไมไดจัดทําหนังสือแจงธนาคารตรวจสอบหลักประกันสัญญา เชน 

          1. สัญญาเชาวงจรสื่อสารสําหรับเครื่องบริการแมขาย คูสัญญาไดยื่นหนังสือคํ้าประกัน ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)  

2. สัญญาเชาวงจรสื่อสารหลัก คูสัญญาไดยื่นหนังสือคํ้าประกัน  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)       

ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันปลอมได   

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําหนังสือแจงธนาคารตรวจสอบหลักประกันสัญญา 

เพ่ือใหม่ันใจวาหลักประกันสัญญาท่ีคูสัญญานํามาเปนหลักประกันของธนาคารท่ีออกใหถูกตองเปนการปองกัน

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

13.ไมไดจัดทําหนังสือแจงลงนามสัญญา(๒) 

ขอตรวจพบ: 

        1. สัญญาเชาสัญญาณเครือขายสําหรับระบบเว็บทา (Web Portal) และระบบ Call Center เลขท่ี xxxx  

ลงวันท่ี xx xxxxx xxx  

         2. สัญญาเชาวงจรสื่อสารหลัก เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx  ไมไดจัดทําหนังสือแจงคูสัญญาใหมาลง

นามสัญญา 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําหนังสือแจงลงนามสัญญาใหถูกตอง ครบถวน 

เพ่ือใหคูสัญญา สามารถนําหนังสือแจงลงนามสัญญาไปออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และธนาคารผูออก

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หนังสือคํ้าประกันยอมจะสามารถกรอกขอความในหนังสือคํ้าประกันไดอยางสมบูรณครบถวน หนังสือแจงลงนาม

สัญญาเปนหลักฐานใหทราบวาคูสัญญามาลงนามสัญญาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือลาชาเพ่ือประโยชนแกสวน

ราชการ 

๑4.การออกใบเสร็จรับเงินไมถูกตอง(๒) 

ขอตรวจพบ: 

      สัญญาจางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563  

คูสัญญาไดนําหลักประกันเปนจํานวนเงิน 107,900.- บาท แตใบเสร็จรับเงิน  ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563      

ซ่ึงเจาหนาท่ีการเงินรับเงินสดหรือรับเช็คธนาคารโดยไมไดออกใบเสร็จรับเงินในวันท่ีท่ีคูสัญญามายื่นหลักประกัน

สัญญา 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

      ควรกําชับเจาหนาท่ีของหนวยงานเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและประสานกับ

เจาหนาท่ีการเงินเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินตามวันท่ีรับเงินสดหรือเช็ค ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

เงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 79 ในการจัดเก็บ

หรือรับชําระเงิน ใหสวนราชการซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงินนั้นออกใบเสร็จรับเงิน หรือพิมพรายงานซ่ึงเปน

หลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด... และขอ 81 

ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันท่ีไดรับเงิน  เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีและเปนไปตาม

ระเบียบ เจาหนาท่ีการเงินตองออกใบเสร็จรับเงินในวันท่ีท่ีไดรับเงินสดหรือเช็คธนาคารทันที เพ่ือใหผูรับจางนํา

ใบเสร็จรับเงินตนฉบับมาแสดงหลักฐานในการลงนามสัญญา ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดุตองสําเนาใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเปน

รายละเอียดแนบทายสัญญา  และลงรายละเอียดในสัญญาขอ ……. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา...ตาม

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี …..เลขท่ี …...  ลงวันท่ี ...…...ใหถูกตอง ครบถวน 

15.การกําหนดผลงานไมถูกตอง(๒) 

ขอตรวจพบ: 

        ประกาศประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  วงเงิน

งบประมาณ 2,190,000.- บาท ขอ 11 ระบุผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันหรือ

เทียบเทาโดยมีวงเงินไมนอยกวา 1,500,000.- บาทตอสัญญา และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการหรือเอกชน โดยใหแนบสําเนาสัญญาและ/หรือหนังสือรับรองผลงานเสนอพรอมการยื่นเสนอราคา  

ซ่ึงกําหนดผลงานของผูรับจางเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตามหนังสือคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว. 214 ลงวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่หอของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอของหนวยงานของรัฐกรณี

การกําหนดสิ่งท่ีไมใชสาระสําคัญ ขอ 1.2.4 หามมิใหกําหนดผลงานในงานซ้ือหรืองานจางท่ีมิใชงานกอสราง      

แตหากหนวยงานของรัฐมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดผลงาน ใหหนวยงานของรัฐกําหนดผลงานไดไมเกินรอยละ 

50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินท่ีประมาณการท่ีจะจัดซ้ือจัดจางในครั้งนั้น 

16.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลไมถูกตอง(๒) 

ขอตรวจพบ: 

      เอกสารประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 วงเงินงบประมาณ 1,934,000.- บาท ขอ 4.2 วรรคสอง ราคาท่ี

เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วันตั้งแตวันเสนอราคา... และใบเสนอราคาของผูยื่นเสนอราคา

ท้ัง 3 ราย กําหนดขอ 3 คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 90 วัน นับแตวันเสนอราคา ซ่ึงคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตรวจเอกสารไมครบถวนโดยไมไดพิจารณาผลตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

ขอ 4.2 วรรคสอง  เนื่องจาก ผูยื่นเสนอราคาท้ัง 3 ราย กําหนดยืนราคาเพียง 90 วัน ซ่ึงไมตรงตามเง่ือนไขท่ี

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ           

ท่ีหนวยงานกําหนดไมนอยกวา 120 วัน ซ่ึงผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญไมสามารถดําเนินการจัดจางได ตองยกเลิก

การประกวดราคาจางฯ ดังกลาว 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ  

        ในการดําเนินงานครั้งตอไป เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัด

จางท่ีเก่ียวของท้ังรายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือรายงานการประชุมอ่ืน ใหถูกตอง  ครบถวน 

เปนไปตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

17. กําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรองไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 

        เอกสารประกวดราคาซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุดวยวิธี e-bidding จํานวน 4 รายการ เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 

23 มีนาคม 2563 ขอ 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด

บกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจากวันท่ีไดรับมอบสิ่งของ ซ่ึงท่ี

ถูกตองควรกําหนดเปน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง ครบถวน 

เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

18. ผูเสนอราคาไมไดเสนอคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ(Spec.) ตามท่ีกําหนด 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขอซ้ือขอจาง จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563  จํานวน 2 รายการ  

ไดแก เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Flow Meter) และเครื่องวัดออกซิเจนในอากาศแบบพกพา วงเงิน

งบประมาณ  25,000.-  บาท ใบเสนอราคา ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563  ไมไดระบุรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการรับประกันคุณภาพของสินคาเปนเวลา 1 ป ตามท่ีกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการและตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง 

ครบถวน เพ่ือประโยชนของทางราชการ 

19. การอางอิงหนังสือเวียนคลาดเคล่ือน 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขอจางเหมาบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 63 

จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 โดยเบิกจายเปนงวด รวม 4 งวดๆ 

ละ 12,000.- บาท เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 41,032.26 บาท ขอ 1. เหตุผลความจําเปนท่ีตองจาง                   

บรรทัดท่ี 5 โดยปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเวนการ

เชาหรือการจางท่ีตองกระทําตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มีผลยอนหลังไป

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันแรกของปงบประมาณของหนวยงานของรัฐ 

ขอตรวจพบ เนื่องจากกรณีดังกลาวไมไดเริ่มงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม จึงไมสามารถอางอิงระเบียบดังกลาวได 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีปฺฏิบัติและตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตรง

ตามระเบียบท่ีกําหนด กรณีอางถึงหนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เปนการจาง

ท่ีตองเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม หรือวันแรกของปงบประมาณของหนวยงานของรัฐ 

20.การออกใบส่ังจางกอนไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 

ขอตรวจพบ: 

        ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอความเห็นชอบจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัย ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2562 ระยะเวลาการจาง 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 เปนเงิน 108,000.- บาท แตใบสั่งจาง เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึง

ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและเพ่ิมระบบการสอบทานโดยหัวหนาเจาหนาท่ีอยางเครงครัด เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการจัดซ้ือจัด

จาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ขอ 3. เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัด

จางประจําปท้ังป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ 

และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น และใหหนวยงานของรัฐรีบดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงินแลว กลาวคือ หนวยงาน

ของรัฐสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนถึงข้ันตอนไดตัวผูขายหรือผูรับจางไวกอนได เวนแตข้ันตอนการลงนามใน

สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 4 คือ 

ขอ 4. ใหหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดซ้ือจัดจางกําหนดเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซ้ือจัดจางไวดวยวา การ

จัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

จากสํานักงบประมาณแลว  และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางใน

ครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 

21.การแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุไมเหมาะสม 

ขอตรวจพบ: 

        ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอซ้ือขอจาง ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP 

Laserjet CP 1025 colaor เปลี่ยน Drum 1 กลอง ขอ 8. แตงตั้ง นายประยุทธ  บุรีจันทร ตําแหนงพนักงาน

ขับรถ ส2 เปนผูตรวจรับ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 26 

คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามขอ 25 (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน 

และกรรมการอยางนอย 2 คน ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบและแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุใหเหมาะสม กรณีการตรวจรับเปน

ครุภัณฑดานคอมพิวเตอรควรพิจารณาผูท่ีมีความรูดานนั้นๆ ในการแตงตั้งเปนผูตรวจรับพัสดุ 

22.การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไมถูกตองและเส่ียงตอการล็อกสเปค 

ขอตรวจพบ: 

        ฎีกาท่ี xxxx  รายงานขอซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 2 ยี่หอ Canon รุน DR–C 240 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 28,000.- บาท 

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ A4 อัตโนมัติได 50 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนา แบบอัตโนมัติ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได 40 ppm 

- สามารถสแกนเอกสารได กระดาษขนาด A4 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 1 ชอง (ซ่ึงคุณลักษณะเฉพาะในรายงานขอซ้ือ

ตองไดมาจากคุณลักษณะเฉพาะท่ีคณะกรรมการของหนวยงานกําหนดข้ึน และไมควรกําหนดเปน ยี่หอ Canon 

รุน DR–C 240 เสี่ยงตอการล็อกสเปค ) 

โดยผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกําหนดไวดังนี้ 

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 2 

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ A4 อัตโนมัติได ไมนอยกวา 50 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนา แบบอัตโนมัติ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได 40 ppm 

- สามารถสแกนเอกสารได ไมนอยกวา กระดาษขนาด A4 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- รับประกันคุณภาพ  (ควรระบุจํานวนป) 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 การกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ

วัตถุประสงคของการจัดซ้ือจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใด

ยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เวนแตพัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอ

หรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใด ก็ใหระบุยี่หอนั้นได 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง เพ่ือประโยชน

แกทางราชการ 

23.หนวยงานเปดใหมีการสอบถามกับคณะกรรมการช้ีสถานท่ีได ซ่ึงระเบียบไมใหปฏิบัติ 

ขอตรวจพบ: 

        รายการประกอบแบบกอสรางโครงการปรับปรุงรั้วอิฐบล็อก ดานทิศเหนือ จํานวน 1 แหง ขอกําหนดท่ัวไป 

ขอ 8.4 กอนทําการเสนอราคา ผูรับจางจะตองทําการสํารวจสถานท่ีพรอมท้ังศึกษาแบบและรายการท่ีจะทําการ

กอสรางปรับปรุง ใหละเอียดรอบคอบ หากมีขอสงสัยใหทําการสอบถามคณะกรรมการชี้สถานท่ี (ถามี) ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไมไดกําหนดใหมีการสอบถามโดยตรงกับ

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หนวยงาน  (โดยระบบจะกําหนดพิกัดของสถานท่ีท่ีจะกอสราง) ขอ ๕๒ ในกรณีท่ีโดยสภาพของการซ้ือหรือการ

จางนั้นมีความจําเปนจะตองมีการสอบถาม รายละเอียดเพ่ือใหเกิดความชัดเจน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา

หนวยงานของรัฐท่ีจะกําหนดใหผูประกอบการท่ีสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของหนวยงานของรัฐหรือชองทางอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใหกําหนด

ระยะเวลา ตามความเหมาะสม และใหหนวยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐกอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไมนอยกวา ๓ วันทําการ และตามแบบ

ประกาศประกวดราคาจางกอสราง (วรรคสุดทาย) กําหนดวา ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

สถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง.............(ชื่อหนวยงาน)ผานทางอีเมล.........(ของหนวยงาน)

หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี....................โดย.........(หนวยงาน) จะชี้แจงรายละเอียด

ดังกลาวผานทางเว็บไซต.................(หนวยงาน)และwww.gprocurement.go.th ในวันท่ี.............................. 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการศึกษาระเบียบ และปฏิบัติใหถูกตอง ตามระเบียบท่ี

กําหนด 

24.ไมพบรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 

ขอตรวจพบ: 

        การกอสรางโครงการปรับปรุงรั้วอิฐบล็อก ดานทิศเหนือ จํานวน 1 แหง ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาวามีผูยื่นเสนอราคา 1 ราย โดยไมพบรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตองจัดทํา

รายงานการประชุมในวันพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดีและความโปรงใส ควรมีหลักฐานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคา ควรจัดทํารายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาไวเปนหลักฐานในการสอบยันและ

ตรวจสอบตอไป 

25.ไมระบุใบเสร็จรับเงินท่ีผูรับจางนําเงินสดมาเปนหลักประกันสัญญา 

ขอตรวจพบ: 

        การกอสรางโครงการปรับปรุงรั้วอิฐบล็อก ดานทิศเหนือ จํานวน 1 แหง สัญญาจางกอสราง เลขท่ี xxxx  ลง

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนเงินสด จํานวน

เงิน 29,400.- บาท ไมระบุใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ....... เลขท่ี..........ลงวันท่ี................ท่ีผูรับจางนําเงินสดมาเปน

หลักประกันสัญญา ท้ังนี้ กรณีหลักประกันสัญญาเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค ควรกําหนดในสัญญาดวยวา “ตาม

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...... เลขท่ี.......ลงวันท่ี...........” 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หลักประกันสัญญา ควรเปนเอกสารแนบทายสัญญา เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบในการคืน

หลักประกันสัญญา เม่ือครบกําหนดรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนการควบคุมภายในท่ีดี หนวยงานควร

กําหนด ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ....... เลขท่ี..........ลงวันท่ี................ท่ีผูรับจางนําเงินสดมาเปนหลักประกันสัญญาไวใน

สัญญาดวย 

26.การกําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรองไมสัมพันธกัน 

ขอตรวจพบ: 

        ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกฯ ขอ 4.4.2 การรับประกันคุณภาพ 3 ป หรือ 100,000 

กิโลเมตร แลวแตระยะไหนถึงกอนพรอมรับประกันอะไหลในกรณีใชงานปกติ  

-เอกสารประกวดราคาซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2563  ขอ 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ระบุ รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือ

ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป  

-สัญญาซ้ือขายเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ขอ 7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ระบุ 

ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา 1 ป 

-ทะเบียนคุมสัญญา กําหนดวันสิ้นสุด 27 เมษายน 2564 กําหนดการประกันความชํารุดบกพรอง   1 ป 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารกําหนดการรับประกันความชํารุดบกพรองไหถูกตองตรงกัน และ

สอบทานโดยหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

27.สงเบิกเงินกอนการตรวจรับพัสดุ 

ขอตรวจพบ: 

        -ใบสั่งซ้ือเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 

5,828.- บาท กําหนดสงมอบภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ีผูขายไดรับใบสั่งซ้ือ ครบกําหนดสงมอบวันท่ี 7 

พฤศจกิายน 2562 

- ใบกํากับภาษี/ใบแจงหนี้/ใบสงสินคา เลมท่ี xxxx  เลมท่ี xxx  ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  

       - ใบตรวจรับ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  

       - หนังสือสงเบิกเงิน ท่ี สธ xxxx ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ซ่ึงสงเบิกเงินกอนตรวจรับพัสดุ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 28 (2) วรรค 2 ระบุวาการซ้ือทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวน

ราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันท่ีไดตรวจรับทรัพยสินหรือ

ตรวจรับงานถูกตองแลว 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจางไหถูกตองตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด  และสอบทาน

โดยหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

28.การจางเหมาบุคคลธรรมดาไมมีภาษีมูลคาเพ่ิม 

ขอตรวจพบ: 

        บันทึกขอตกลงจางจัดการดูแลสวนและสนามหญาภายในสํานักงาน สัญญาเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 11 

มิถุนายน 2563 ขอ 3. คาจางและการจายเงิน ระบุ ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวน 

30,000.- บาท ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 1,962.61 บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวง

ดวยแลว ขอ 5. ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563  

- บันทึกขอตกลงทําความสะอาด  สัญญาเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ขอ 3. คาจางและ

การจายเงิน ระบุ ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวน 30,000.- บาท ซ่ึงไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 1,962.61 บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว ขอ 5. ตั้งแต 1 

กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563  

- บันทึกขอตกลงทําความสะอาด  สัญญาเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ขอ 3. คาจางและ

การจายเงิน ระบุ ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวน 30,000.- บาท ซ่ึงไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 1,962.61 บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว ขอ 5. ตั้งแต 1 

กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาใหถูกตองโดยไมมี

ภาษีมูลคาเพ่ิม และสอบทานโดยหัวหนาเจาหนาท่ี 

29.ไมมีการแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจาง 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน ลงวันท่ี 23 กันยายน 2562 

12 เดือน รวมเปนเงิน 108,000.- บาท โดยไมมีการแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดทํารางขอบเขต

ของงานตามระเบียบกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีดําเนินการและเพ่ิมระบบการสอบทานจากหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตอง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 ระบุ “ใน

การซ้ือหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือจะให

เจาหนาท่ีหรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ี

จะซ้ือหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย” 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓0.ไมไดจัดทํารายงานผลการพิจารณา 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขออนุมัติจางเหมาปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน ลงวันท่ี xx xxxx xxx 

กําหนดเวลาการจาง  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 จํานวน 12 เดือน โดยเบิกจาย

จากงบประมาณประจําป 2563  งบดําเนินงาน และมีการประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาบริการ

ปฏบิัติงานดานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันท่ี xx xxxx xxx แตไมพบรายงานผลการพิจารณา

จัดจาง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติและสอบทานใหถูกตองตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ 78(2)การจัดทํารายงาน

ผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ 55 (4) มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยขอ 55 (4) กําหนด จัดทํารายงานผล

การพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๓1.การประกาศผูชนะการเสนอราคาระบุวันท่ีคลาดเคล่ือน 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขอซ้ือขอจางและการจัดทําประกาศพรอมเอกสารประกวดราคาซ้ือ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 จาง

ซอมบํารุงรักษา เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต xxxx  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง ลงวันท่ี 

7 สิงหาคม 2563 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมบํารุงรักษา เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนต xxxx  ลง

วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 แตใบสั่งจางเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

ท้ังนี้ ประกาศผูชนะการเสนอราคาระบุวันท่ีหลังใบสั่งจางซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีและเพ่ิมระบบการสอบทานจากหัวหนาเจาหนาท่ีในการปฏิบัติใหถูกตองตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 41  ใหเจาหนาท่ี

รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา

เจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ขอ 42 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานผลการ

พิจารณาและผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดฯ เพ่ือ

ประโยชนแกทางราชการ 

 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓2.แจงลงนามสัญญากอนพนระยะเวลาอุทธรณ 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ขอ 2. มีผูยื่นขอเสนอราคาฯ 

จํานวน 2 ราย ประกาศผูชนะการเสนอราคาฯ ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 หนังสือแจงลงนามสัญญา ลงวันท่ี    

3 เมษายน 25623 ซ่ึงหนวยงานทําหนังสือแจงลงนามสัญญากอนพนระยะเวลาอุทธรณ ไมเปนไปตามระเบียบ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง การ

ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณตามมาตรา 117 

ใหผูมีสิทธิอุทธรณยื่นอุทธรณตอหนวยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

หนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว453 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินการกรณีมีผูยื่น

ขอเสนอรายเดียว กรณีท่ีหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือก ปรากฏวามีผู

ยื่นขอเสนอและผานการพิจารณาเพียงรายเดียว และหนวยงานของรัฐเห็นสมควรใหผูยื่นขอเสนอรายนั้นเขาเปน

คูสัญญา กรณีเชนวานี้ จึงไมมีผูยื่นอุทธรณแตประการใด จึงใหหนวยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาไดโดยไม

ตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ แตกรณีดังกลาวมีผูยื่นขอเสนอ 2 ราย การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะ

กระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันประกาศผลการ

จัดซ้ือจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบและเพ่ิมระบบการสอบทานจากหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือไหการ

ดําเนินงานถูกตอง เพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 

33.กําหนดราคากลางไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานขอซ้ือขอจาง ลงวันท่ี xx xxxx xxx ซ้ือวัสดุการแพทยหนากากอนามัย กําหนดราคากลางของพัสดุท่ี

จะซ้ือ โดยใชราคาจากการสืบราคาจากทองตลาด จํานวน 15,333.33 บาท รายละเอียดท่ีมา ดังนี้ 

ตารางแสดงการสืบราคาจากทองตลาดวัสดุการแพทย ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

รายการ     จํานวน หจก.xxx        บจก.xxx           xxxxxxx     ราคากลางถัวเฉลี่ย 

หนากากฯ  50 กลอง 15,500 14,500 16,000 15,333.33 

ซ่ึงท่ีถูกตองใหใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2/ว 206 ลงวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2562 ขอ 5.4.2 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2/ว 206 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 โดยใหถือปฏิบัติตาม

คูมือแนวทางประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของ

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๑๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หนวยงานของรัฐ หนา 15 ขอ 5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (อางอิง) ใหระบุแหลงท่ีมาของราคาหรือวิธีคํานวณ

ราคาท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

รวมถึง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้กําหนด เชน  

ขอ 5.1 กรณีใชราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนดใหระบุวาตาม

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการกําหนด 

ขอ 5.2 กรณีใชราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนดใหระบุวาตาม

ฐานขอมูลราคาอางอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง 

ขอ 5.3 กรณีใชราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด ใหระบุวาตามราคามาตรฐาน

ของสํานักงบประมาณ หรือราคามาตรฐานของหนวยงาน...กําหนด แลวแตกรณี 

ขอ 5.4 กรณีใชราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด ใหระบุชื่อบริษัท หางหุนสวน หรือเว็บไซตท่ีสืบราคา 

โดยไมตองระบุราคาของแตละรายท่ีไปสืบมา ท้ังนี้ การสืบราคาจากทองตลาดตองสืบราคาใหเหมาะสมกับขอบเขต

ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะซ้ือหรือจาง  โดยสืบราคาไมนอยกวา 3 ราย เวนแตบางกรณีนอยกวา 3 ราย 

จะนําราคาใดเปนราคาอางอิงใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

ขอ 5.4.1  กรณีการจัดหาท่ีมีการประกาศเชิญชวน ใหใชราคาเฉลี่ยเปนราคาอางอิง 

ขอ 5.4.2 กรณีการจัดหาท่ีไมมีการประกาศเชิญชวน ใหใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง  

ขอ 5.5 กรณีใชราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ ใหระบุวา ใชราคาท่ีเคยซ้ือ

หรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ พรอมระบุเลขท่ีสัญญาท่ีใชอางอิง เชน ตามสัญญา เลขท่ี....

ลงวันท่ี......เดือน.........พ.ศ......... 

ขอ 5.6 กรณีใชราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ  ใหระบุวา ใชราคา

ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน.....กําหนด พรอมท้ังระบุหลักเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด 

เชน ตามขอบังคับของหนวยงาน......ลงวันท่ี......เปนตน 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติและเพ่ิมระบบการสอบทานจากหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามระเบียบฯท่ีกําหนด 

34.รายละเอียดของสัญญาระบุไมครบถวน 

ขอตรวจพบ: 

         1 สัญญาจางกอสราง เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี xx xxxx xxx จางซอมแซมและทาสีรั้วและอาคารสํานักงาน 

จํานวน 1 แหง จํานวนเงิน 306,000.- บาท  กําหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ...ผูรับจางไดนํา

หลักประกันเปน เงินสด เปนจํานวนเงิน 15,300.00 บาท ซ่ึงเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคาคาจางตามสัญญา

...สําเนาใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี …….. เลขท่ี …….. ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2562  (รับเงินประกันสัญญา เลขท่ี xxx  

จํานวนเงิน 15,300.- บาท) ท้ังนี้ สญัญาไมไดระบุอางอิง ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี......... เลขท่ี......วันท่ี..........ซ่ึง

กรณีหลักประกันสัญญาเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค ควรกําหนดในสัญญาดวยวา “ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...... 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เลขท่ี.......ลงวันท่ี...........” เปนการควบคุมภายในท่ีดีและปองกันความเสี่ยง เพ่ือเปนขอมูลอางอิงและสอบยันกัน

และเพ่ือการตรวจสอบกรณีใบเสร็จรับเงินเกิดสูญหายหรือกรณีคืนหลักประกันสัญญาเม่ือพนความชํารุดบกพรอง 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีปฏิบัติใหถูกตองและเพ่ิมระบบการสอบทานจากหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือใหการ

ดําเนินงานถูกตอง ครบถวน เพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 

35.ไมพบใบส่ังจาง 

ขอตรวจพบ: 

      ไมพบใบสั่งจางกรณีบํารุงรักษารถยนตราชการ หมายหมายเลขทะเบียน xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx จํานวน

เงิน xxxxx บาท แตในรายงานขอจางระบุการสงมอบภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับใบสั่งจาง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

      หนวยงานควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ี ใหมีการตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตอง

ครบถวน เนื่องจากการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจางหรือขอตกลงเปนหนังสือจะมีการระบุกําหนดวันสงมอบและหรือการ

คิดคาปรับ ซ่ึงชวยปองกันมิใหราชการเสียประโยชนกรณีสงของลาชา 

36.อางอิงราคากลางไมเปนปจจุบัน 

ขอตรวจพบ: 

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานไดรับงบลงทุน จํานวน 1,288,000.- บาท สําหรับซ้ือรถโดยสาร

ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน ซ่ึงรายงานการขอซ้ือไดอางอิงแหลงท่ีมาของราคากลางจากบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑท่ีสํานักงบประมาณกําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับเดือนธันวาคม 2561) จํานวน

เงิน 1,288,000.- บาท ตามราคาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงมิใชราคาปจจุบันท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

(ฉบับเดือนธันวาคม 2562) จํานวนเงิน 1,364,000.- บาท 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

      ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายงานขอซ้ือ

หรือจาง ขอ 22 (3) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง และ (4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุวงเงิน

งบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น ดังนั้นการอางอิงราคากลาง

ของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางตาม (3) จึงควรระบุราคากลางท่ีเปนปจจุบัน และหากมีการเสนอราคาสูงกวาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจางตามขอ 22 (4) หนวยงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางฯ ขอ 

57 (1) ใหแจงผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ึอหรือจางนั้นผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคานั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานระบบประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางหรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอย

ละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบ

ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคาราย

นั้น เห็นควรใหหนวยงานกําชับผูเก่ียวของซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เจาหนาท่ีและหัวหนา

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เจาหนาท่ีในการศึกษาระเบียบฯ และตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือใหการจัดซ้ือหรือจางและการบริหารพัสดุของ

หนวยงานของรัฐกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 

37.การแกไขเอกสารไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 

        หนังสือมอบอํานาจของผูรับจาง ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563 โดยมีการมอบอํานาจใหทําสัญญาซ้ือขาย

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 คัน พบวามีการแกไขวันท่ีในหนังสือมอบอํานาจจากเดิมวันท่ี 17 

เมษายน 2563 เปนวันท่ี 15 เมษายน 2563 และมีลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจลงนามกํากับไว ซ่ึงการมอบ

อํานาจดังกลาวไดมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจทําสัญญาเพียงเรื่องเดียวโดยมีการติดอากรแสตมป จํานวน 10.- 

บาท ดังนั้นผูรับมอบจึงไมมีอํานาจในการดําเนินการแกไขเอกสารใด ๆ ได 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113 (1) กําหนดไวกรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

ดําเนินการครั้งเดียวปดอากรแสตมป จํานวน 10.-บาท (2) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

ดําเนินการมากกวาครั้งเดียวปดอากรแสตมปจํานวน 30.- บาท (3) กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการมากกวาครั้ง

เดียวโดยใหบุคคลหลายคนตางคนตางกระทําการแยกกันไดจะคิดตามตัวบุคคลท่ีรับมอบอํานาจโดยปดอากร

แสตมปคนละ 30 บาท เห็นควรใหหนวยงานกําชับเจาหนาท่ีใหเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารกรณี

การมอบอํานาจ เนื่องจากมีผลบังคับทางกฎหมาย 

38.จัดสงสําเนาสัญญาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสรรพากร 

ขอตรวจพบ: 

 หนวยงานจัดสงสําเนาสัญญาถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือท่ี สธ xxxx และหนังสือถึง

กรมสรรพากร ท่ี สธ xxxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx ซ่ึงปจจุบันไดรับการยกเวนใหสามารถสงในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสได โดยไมตองสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสรรพากร 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

         เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือท่ี กค 0433/ว49 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสงสําเนาสัญญา

หรือขอตกลงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการลดภาระ

ของหนวยงานของรัฐท่ีตองจัดสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ

กรมสรรพากรตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ขอ 164 ดังกลาว กรมบัญชีกลางจึงไดกําหนดวิธีการจัดสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ข้ึนมา โดยหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  ไม

ตองจัดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรตอไปอีก ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

39.หนวยงานไดระบุย่ีหอในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 

ขอตรวจพบ: 

        ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวนเงิน 164,506.08 บาท โดยมี

การระบุยี่หอวัสดุท่ีจะซ้ือซ่ึงอาจเสี่ยงตอการล็อคสเปค  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 การกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ

วัตถุประสงคของการจัดซ้ือจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใด

ยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เวนแตพัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอ

หรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใด ก็ใหระบุยี่หอนั้นได 

40.หัวหนาเจาหนาท่ีเปนผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

ขอตรวจพบ: 

        หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุโดยหัวหนาเจาหนาท่ีไมใชผูใชวัสดุ ซ่ึงผู

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุควรเปนผูใชงานโดยตรง ซ่ึงผูใชงานสามารถทราบลักษณะและการใชงานของ

พัสดุนั้น วาควรมีลักษณะท่ีดีอยางไร แบบไหน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการแตงตั้งผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

เพ่ือใหไดพัสดุท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน 

๔1.การกําหนดคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาไมสัมพันธกัน 

ขอตรวจพบ: 

         ประกาศประกวดราคาซ้ือโปรแกรม xxxxxxxxx จํานวน 6 ชุด ประกาศ ณ วันท่ี xx xxxx xxx กําหนดผูยื่น

ขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แตเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 

xx xxxx xxx  กําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ซ่ึงเอกสารประกวดราคารายละเอียดไมตรงกับประกาศประกวดราคา 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ท่ี กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กําหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนใน

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (electronic Market e-market) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา ท่ีระบุใหการกําหนดคุณสมบัติของผูยื่น

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอเสนอตองตรงกันท้ังในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โดยควรเพ่ิมระบบการสอบทานจาก

หัวหนาเจาหนาท่ี 

42.สัญญาซ้ือขายระบุรายละเอียดหลักประกันสัญญาไมครบถวน 

 ขอตรวจพบ: 

         สัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรเลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx xxx เปนราคา

รวมท้ังสิ้น 1,550,000.- บาท หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ไดนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันสัญญา

ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี xx xxxx  xxx เปนจํานวนเงิน 77,500.- บาท 

โดยไมระบุสาขาของธนาคาร 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญาซ้ือ) ไหถูกตองครบถวนและควร

เพ่ิมระบบการสอบทานจากหัวหนาเจาหนาท่ี 

43.ลงนามในสัญญาไดโดยไมตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ลงวันท่ี 30 มีนาคม 

2563 ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563  หนังสือขอใหไปทําสัญญาซ้ือขายครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563 ซ่ึงเปนกรณีมีผูยื่นขอเสนอและผานการพิจารณาเพียงรายเดียวและเปนผู

ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญา ซ่ึงสามารถลงนามในสัญญาไดโดยไมตองรอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณตาม

หนังสือท่ี กค 0405.2/ว453 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินการกรณีมีผูยื่นขอเสนอรายเดียว   

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        มาตรา 66 วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไม

มีผูใดอุทธรณตามมาตรา 117 

 แตตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค 0405.2/

ว453 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินการกรณีมีผูยื่นขอเสนอรายเดียว         ขอ 161 วรรค

สอง   กําหนดในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูยื่นขอเสนอและผานการพิจารณาเพียงรายเดียวและเปนผูไดรับ

การคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวใหหนวยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาไดโดยไมตอง

รอใหลวงพนระยะเวลาอุทธรณ 

44.ใบส่ังจางไมติดอากรแสตมป 

ขอตรวจพบ: 

      ใบสั่งจางเลขท่ี xxxx ลงวันท่ี xx xxxx xxx เปนกรณีการจางถายเอกสาร แตใบสั่งจางไมติดอากรแสตมป 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

      เห็นควรปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ท่ีไดกําหนดเอาไววา “ตราสารใดไมปดอากรแสตมป

บริบูรณจะใชตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากร

โดยปดแสตมปครบจํานวน” และตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 วาดวยอากรแสตมป ซ่ึงกําหนดให

ใบสั่งจาง/สัญญาจางท่ีมีวงเงินจางไมเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองติดอากรแสตมป ตามมูลคา

ของสัญญาจาง/ใบสั่งจาง แตหากเปนการจางท่ีมีวงเงินเกิน 2 แสนบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) จะตองทําสลักหลัง

ตราสารแทนชําระคาอากรแสตมป สําหรับการคํานวณคาอากรแสตมปหรือตราสาร ใหคํานวณจากคาจางทุกๆ 1 

พันบาท (พันละบาท) หรือเศษของ 1 พันบาท ตองติดอากร 1 บาท างควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ี

ในการตรวจสอบและสอบทานใหถูกตอง ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

45.ผูขายไมมีอํานาจลงนามในใบส่ังซ้ือ 

ขอตรวจพบ: 

         เอกสารเลขท่ี xxxxxx  จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ วงเงิน 41,800.- บาท ใบสั่งซ้ือ

เลขท่ี xxxx  ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ผูขายลงนามใบสั่งซ้ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2563  แตหนังสือมอบ

อํานาจลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563  ซ่ึงผูขายไมมีอํานาจลงนามในใบสั่งซ้ือ เนื่องจากหนังสือมอบอํานาจไมไดลง

วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 เปนการกระทํากอนไดรับมอบอํานาจ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบและสอบทานเอกสารให

ถูกตองครบถวนเพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 

46.กําหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาไมครบถวน 

ขอตรวจพบ: 

        ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี xxxx ลงวันท่ี 2 

กันยายน 2563 การจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 10. ขอสงวนสิทธิ์

ในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ วรรคสอง การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 แลวเทานั้น ซ่ึงเอกสารประกวดราคาจางฯ กําหนดเง่ือนไขไมครบถวน ตาม

หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว. 371 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

เตรียมการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ผูตรวจสอบใบสําคัญ ดานการจัดซ้ือจัดจางควรกําชับเจาหนาท่ีและหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 

0405.2/ว. 371 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง ตาม

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 4. ใหหนวยงาน

ของรัฐท่ีจะจัดซ้ือจัดจางกําหนดเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซ้ือจัดจางไวดวยวา การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะมี

การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. .... มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... จากสํานักงบประมาณ

แลว  และกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงาน

ของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 

47.กําหนดการสงมอบงานไมครบถวน 

ขอตรวจพบ: 

        สัญญาจางเหมาบํารุงรักษาระบบสํารองขอมูล (DR-Site) และระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร เลขท่ี xxxxx  

ลงวันท่ี xx xxxx xxx เปนจํานวนเงิน 1,695,950.- บาท กําหนดคาจางและการจายเงิน เชน 

         งวดท่ี 1 รอยละ 60 ของคาจางตามสัญญา เปนจํานวนเงิน 1,017,570.- บาท ...ระยะเวลาการสงมอบ

งานจายคาจาง ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซ่ึงไมไดระบุวันท่ีสงมอบในแตละงวด

งานใหชัดเจน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรกําชับเจาหนาท่ีในการตรวจสอบและเพ่ิมระบบการสอบทานโดยหัวหนาเจาหนาท่ี ในการกําหนดวันท่ี

ครบกําหนดการสงมอบงานเพ่ือจายคาจางในสัญญาใหชัดเจนในแตละงวดงาน โดยตอทายจาก...ใหแลวเสร็จ

ภายใน.....วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซ่ึงตรงกับวันท่ี....เดือน.........พ.ศ....... เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุทราบวาวันครบกําหนดสงมอบงานตรงกับวันใดในแตละงวดงานเพ่ือควบคุมและติดตามระยะการปฏิบัติงาน

ของผูรับจางไดตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๒๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.ไมพบเอกสารการวิเคราะหระบบของระบบของหนวยงาน(๖) 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซต ไดแก Data Flow Diagram (DFD)และ ER 
Diagram รวมท้ังพจนานุกรมฐานขอมูล เอกสารเหลานี้เปนเอกสารท่ีใชในการพัฒนาระบบในปจจุบันและอนาคต 
หากไมถูกตองการพัฒนาระบบตอยอดหรือประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ อาจดําเนินการผิดพลาดหรือไมสามารถตอยอด
ไดในอนาคต  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานจึงควรจัดทําเอกสารดังกลาวมาจัดเก็บไว เพ่ือการพัฒนาตอยอดในอนาคต 
2.ไมมีการจัดระบบติดตามประเมินผลขอปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติท่ีหนวยงานประกาศดานความม่ันคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ(๖) 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการจัดทําขอปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประกาศใชในหนวยงาน แตไมมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ประกาศใชขอปฏิบัติดังกลาว ซ่ึงการประกาศใชอาจไมถูกปฏิบัติ ทําใหเสี่ยงตอความไมม่ันคงปลอดภัยทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรจัดทําการประเมินขอปฏิบัติดังกลาว เปนรายขอในชวงปลายปงบประมาณ เพ่ือแนใจไดวา
การประกาศใชขอปฏิบัติฯไดมีการปฏิบัติ และขอใดไมมีการปฏิบัติตาม ควรหาสาเหตุและปรับแกไขเปนการ
ทบทวนขอปฏิบัติในปถัดไป เพ่ือใหขอปฏิบัติสามารถปฏิบัติและใชไดจริงตอไป ทําใหม่ันใจไดวาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย 
3.การเช่ือมโยงขอมูลในระบบเว็บไซดไมถูกตอง(6) 
ขอตรวจพบ: 
        การเชื่อมโยงขอมูลในระบบเว็บไซดของหนวยงาน บางรายการไมเชื่อมโยงเวลาคลิกเกิดขอผิดพลาด ซ่ึงหาก
ผูใชงานมีความจําเปนตองเขามาเรียกดูขอมูลในระบบดังกลาว จะไมสามารถนําขอมูลไปใชงานได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรมีการตรวจสอบระบบในการนําเขาขอมูลและเรงประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของแกไขการ
เชื่อมโยงขอมูลใหถูกตอง 
4.มีการจัดเก็บขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใชงานอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคล(5) 
ขอตรวจพบ: 
        การลงทะเบียนขอเขาใชงานอินเทอรเน็ตมีการจัดเก็บเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือจัดเก็บสําเนาบัตร
ประชาชนของรานคาท่ีจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ซ่ึงเปนการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล โดยไมมี
ระบบการใหความยินยอมจากเจาของขอมูล เสี่ยงตอการถูกรองเรียนและบางหนวยงานมีการจัดเก็บสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับบริการ ในฐานขอมูลโดยไมมีการเซ็นยินยอมจากเจาของขอมูล ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 19 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอมูลสวนบุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมไวกอนหรือในขณะนั้น เวนแตบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหกระทําได วรรคสองระบุ การขอความยินยอมตองทําโดยชัดแจง 
เปนหนังสือหรือทําโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจขอความยินยอมดวยวิธีการดังกลาวได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรทบทวนความจําเปนในการจัดเก็บขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใชงานอินเทอรเน็ต    
หากไมมีความจําเปนควรยกเลิกการจัดเก็บขอมูลดังกลาว แตหากมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกทางราชการ    
ควรจัดทําระบบใหการยินยอมจากเจาของขอมูลประกอบดวย 
5.ไมมีแผนการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและไมมีการซักซอมแผนฉุกเฉินฯ(๔) 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีแผนการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและไมมีการซักซอมแผนฉุกเฉินฯ ซ่ึงควรมีแผนการเตรียมความ
พรอมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการซักซอมแผนอยางนอยปละครั้ง และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2553 ขอ 12 ระบุวา “(2) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผนเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ” 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือปองกันความเสี่ยงในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 
6.จัดเก็บขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรไมครบเกาสิบวันตามท่ีพระราชบัญญัติท่ีกําหนด(๔) 
ขอตรวจพบ: 
        เจาหนาท่ีจัดเก็บขอมูลการจราจรคอมพิวเตอรไมครบเกาสิบวัน เนื่องจากไมมี username และ password 
เขาเครื่องแมขายบางหนวยงานฮารดิกสท่ีจัดเก็บเสีย ตามท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2560 มาตรา 26 ระบุ “ผูใหบริการตองรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไม
นอยกวาเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร”  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรพิจารณาทบทวนและติดตามปญหา และแกไขโดยเรงดวน เพ่ือเขาไปบริหารจัดการจัดเก็บขอมูล
ตามท่ีระเบียบกําหนด 
7.ทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีการจัดเก็บคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ(4) 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตไมมีการจัดเก็บคุณลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณ ซ่ึงการจัดทําทะเบียนควบคุมตองมีการจัดเก็บรายละเอียด Spec ของทรัพยสินหรือคุณลักษณะของ
อุปกรณ เพ่ือการตรวจสอบความมีอยูจริงและปองกันการสูญหายของสวนท่ีเปนองคประกอบของทรัพยสิน เชน 
สวนของการประมวลผล(CPU) สวนของหนวยความจํา (RAM/Hard disk) ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของเครื่อง
คอมพิวเตอร หากมีการโจรกรรมเฉพาะบางชิ้นสวนท่ีเปนองคประกอบในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเหลานี้ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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อาจทําใหสมรรถนะการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรเกิดความลาชา หรือ อาจไมสามารถเปดการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครบถวน 
8.ไมมีกระบวนการกล่ันกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีเผยแพรผานเว็บไซด(4) 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการแตงตั้งหรือมอบหมายผูตรวจสอบเอกสารหลังข้ึนเผยแพรในเว็บไซดหนวยงาน ตามประกาศกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องแนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2562 ขอ 4.1 หนวยงานตองกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลบริหารจัดการ
เว็บไซด(web master) อยางนอย 2 คน เพ่ือทํางานทดแทนกันได และขอ 4.2 เจาหนาท่ี Web Master มีหนาท่ี
ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทุกรายการท่ีเผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน หากพบวาครบระยะเวลา
การเผยแพรใหนํารายการนั้นลงจากเว็บไซด และพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 8 (3) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูลมีความถูกตอง 
ครบถวน พรอมใชงาน เปนปจจุบัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรมีการแตงตั้งผูกลั่นกรองขอมูลกอนเผยแพรและผูตรวจสอบการนําเขาขอมูลผานเว็บไซด
หนวยงาน เพ่ือใหขอมูลถูกตองตอไป 
9.ฐานขอมูลไมครบถวนและซํ้าซอน(4) 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานรายงานผลการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว พบวามีขอมูลท่ีซํ้าซอนบางรายการ รายงานเหลานี้
อาจมีผลตอการรายงานผูบริหารหรือการนําขอมูลจัดทําสารสนเทศขององคกร ทําใหรายงานอาจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไมนาเชื่อถือได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรประสานขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพขอมูล และ
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ปละครั้ง ในฟลดท่ีสําคัญตอการออกรายงานท่ีนําเสนอผูบริหารและผูเก่ียวของ 
10.คอมพิวเตอรบางเครื่องไม update โปรแกรมปองกันไวรัสเส่ียงตอการแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน(๓) 
ขอตรวจพบ: 
        คอมพิวเตอรบางเครื่องไม update โปรแกรมปองกันไวรัสเสี่ยงตอการแพรกระจายไวรัสในหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบใหมีการ update โปรแกรมปองกันไวรัส อยางสมํ่าเสมอและควรจัดทําแนวทาง
ในการ update โปรแกรมปองกันไวรัส ไวเปนคูมือในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
11.ไมมีการประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศ(๓) 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานไมมีการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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2553 ขอ 13 (1) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับระบบสารสนเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานจัดการประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ และจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานตอไป 
12.ไมมีการประเมินและวิเคราะหขีดสมรรถนะของเครื่องแมขาย(๓) 
ขอตรวจพบ: 
        การประเมินขีดสมรรถนะของเครื่องแมขาย เปนกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติเปนประจํา เพ่ือประเมินสภาพความ
พรอมใชของเครื่องแมขาย หลังจากประเมินขีดสมรรถนะแลว ผูดูแลระบบตองดําเนินการวิเคราะหแนวโนมสภาพ
ความพรอมใชงานในปจจุบันและอนาคต โดยจัดทําเปนรายงานนําเสนอตอผูบังคับบัญชาอยางนอยปละครั้ง แต
หนวยงานไมมีการประเมินและวิเคราะหของเครื่องแมขาย ซ่ึงอาจเสี่ยงตอความไมพรอมใชงานของอุปกรณ
ดังกลาว  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับใหเจาหนาผูดูแลระบบดําเนินการประเมินและวิเคราะห รวมท้ังจัดทํารายงานผลการวิเคราะห
ขีดสมรรถนะของเครื่องแมขาย เสนอตอผูบังคับบัญชาอยางนอยปละครั้ง 
13.ไมมีการถอดถอนสิทธิผูท่ีโอนยายออกจากฐานขอมูล(3) 
ขอตรวจพบ: 
        ในตารางผูใชงานระบบ มีรายชื่อผูท่ีโอนยายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแลว แตในฐานขอมูลยังจัดเก็บ
และสามารถเขาใชงานในระบบ ตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ.2557 ขอ 5.2.6.1 มีการถอดถอนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานเม่ือสิ้นสุด
การจางหรือมีการเปลี่ยนแปลงโอนยาย และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ 7 (5) 
ตองจัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศอยางนอยปละ1ครั้ง และถอดถอนสิทธิผู
ท่ีโอนยายออกจากฐานขอมูล เพ่ือมิใหมีการเขาใชงานระบบโดยไมไดรับอนุญาต เสี่ยงตอการแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลอันเปนความลับไปเผยแพร 
๑4.จุดวงจรสายสัญญาณรับสงขอมูล (Switch Hub) มีฝุนและการระบายอากาศไมดีเส่ียงตอการลมของ
ระบบเครือขายภายในหนวยงาน(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        จุดวงจรสายสัญญาณรับสงขอมูล (Switch Hub) มีฝุนและการระบายอากาศไมดี เสี่ยงตอการลมของระบบ
เครือขายภายในหนวยงาน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรวางแผนและดําเนินการในการทําความสะอาดและบํารุงรักษา จุดวงจรสายสัญญาณรับสงขอมูล 
(Switch Hub) ใหมีการระบายอากาศดีข้ึน ไมเสี่ยงตอการลมของระบบเครือขายภายในหนวยงาน 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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๑5.ยังไมมีแผนในการสํารองขอมูล(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการสํารองขอมูลท่ีสําคัญในเครื่องแมขาย เชน ระบบเว็บไซดของหนวยงาน เสี่ยงตอการลมและเสียหาย
ของเว็บไซตหนวยงานและไมอาจกูคืนระบบได เนื่องจากไมมี username และ password ในการเขาเครื่องแม
ขาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรจัดหา username และ password เขาเครื่องแมขาย มาทําการสํารองขอมูล กรณีเว็บไซดเสียหาย
ยังสามารถใชขอมูลท่ีสํารองไวกูคืนระบบท่ีสําคัญได 
16.ขีดสมรรถนะ(คาRAM)ของเครื่องแมขายมีคาสูงเกินรอยละ80เส่ียงตอการลมไมพรอมใชงาน(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        การวัดคาขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายเปนการวัดการใชทรัพยากรของเครื่อง ซ่ึงถาคาขีดสมรรถนะเกิน
รอยละ 80 อาจสงผลใหเครื่องแมขายลมและไมพรอมใชงาน ซ่ึงผูรับผิดชอบมีการวัดคาขีดสมรรถนะอยาง
สมํ่าเสมอ แตพบวาเครื่องแมขาย มีการใช RAM เกินรอยละ 80 มาเปนเวลาสองเดือน เสี่ยงตอการไมพรอมใชงาน
ของเครื่องแมขาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงาน ควรประเมินและหาสาเหตุท่ีทําใหคา RAM สูงเกินรอยละ 80 และแกไขปรับปรุงกอนท่ีเครื่องแม
ขายจะไมพรอมใชงาน(ลม) และจัดทําแผนการประเมินขีดสมรรถนะของเครื่องแมขายและไฟรวอลล รวมท้ังควรมี
การจัดทํารายงานผลการวิเคราะหแนวโนมของขีดสมรรถนะตอผูบังคับบัญชา อยางนอยปละครั้ง 
17.การทดสอบขอมูลท่ีสํารองใชกับระบบท่ีใชงานจริงเส่ียงตอการลมของระบบดังกลาว(2) 
ขอตรวจพบ: 
        มีการทดสอบขอมูลท่ีสํารองแตทดสอบกับระบบท่ีใชงานจริง ซ่ึงเสี่ยงตอการทําใหระบบท่ีใชงานจริงลมหรือ
เกิดความเสียหายกับขอมูลหรือโปรแกรมของระบบท่ีใชจริง และตามนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอกําหนดหลักท่ี 8 ความม่ันคงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน ขอ 
8.1.4.2 กําหนดวาตองจัดทําการแยกระบบในการพัฒนาและระบบการตรวจสอบ (ระบบทดสอบ) และระบบการ
ใหบริการออกจากกัน เพ่ือลดความเสี่ยงของการเขาถึงหรือการเปลี่ยนแปลงสําหรับการใหบริการโดยไมไดรับ
อนุญาต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบในการทดสอบขอมูลท่ีสํารองไว ควรทดสอบกับระบบเสมือนจริงเทานั้น ไมใช
ทดสอบกับระบบท่ีใชงานจริง ตองจําลองเครื่องแมขายแลวจึงนําขอมูลท่ีสํารองไวไปทดสอบวาขอมูลท่ีสํารองไวใช
งานไดจริงหรือไม และควรจัดทําข้ันตอนการทดสอบขอมูลท่ีสํารองไวเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานอ่ืน
สามารถดําเนินงานตอได รวมท้ังเม่ือดําเนินการทดสอบขอมูลท่ีสํารองเรียบรอยแลว ควรรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคตอไปดวย 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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18.ไมมีการส่ือสารแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติของหนวยงาน  
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติของหนวยงานท่ีรองรับนโยบายความม่ันคงปลอดภัยดานระบบ
สารสนเทศ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีด/ีขอเสนอแนะ 

        หนวยงานตองมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือใหการประกาศใช
แนวทางปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
19.ไมมีการทบทวนสิทธิผูใชงานเขา-ออกผานระบบเครือขายของหนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการทบทวนสิทธิผูใชงานเขา-ออกผานระบบเครือขายของหนวยงาน อาจเสี่ยงตอการสแกนรหัสผูใชงาน
ท่ีงายตอการคาดเดา และเขาสวมสิทธิหรือสวมรอยเขามาใชงานในเครือขายหรือบุกรุกระบบเครือขายทําใหระบบ
เครือขายเขาใชงานไมได หรืออาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายของขอมูลสารสนเทศขององคกร และไม
เปนไปตามท่ีนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีกําหนด รวมท้ังไมเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ขอ 7 (5) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of user 
access rights) ตองจัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการทบทวนสิทธิผูใชงานระบบเครือขายอยางนอยปละครั้ง 
20.ขอบเขตการจางเหมาบริการในตําแหนงชวยปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรไมชัดเจนและไมครอบคลุม 
ขอตรวจพบ: 
        ขอบเขตการจางเหมาบริการในตําแหนงชวยปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรไมชัดเจน เชนทดสอบคุณสมบัติ
ดานเทคนิคของระบบ ซ่ึงทําใหคณะกรรมการและผูรับจางไมทราบวาจะสงมอบอยางไร รวมท้ังในปจจุบัน
หนวยงาน ไมไดรับผิดชอบในการดูแลระบบเครื่องแมขาย(server) จึงทําใหขอบเขตงานไมครอบคลุมเหมาะสมท่ี
ตองจางผูท่ีจบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรปรับปรุงขอบเขตการจางงานดังกลาวใหเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจท่ีจะเปนประโยชน
ชวยใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
21.มีปายกํากับสายสัญญาณไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 
        สายสัญญาณรับสงขอมูลบางเสนไมมีปายกํากับสายสัญญาณ กรณีเกิดการรับสงสัญญาณขัดของจะไม
สามารถทราบไดวาตองแกไขกับเสนใดอาจเสี่ยงในการดึงสายสัญญาณผิดพลาดและทําใหการแกไขปญหาลาชา 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบติดปายกํากับสายสัญญาณใหครบถวนและจัดทําแผนผังสัญญาณสื่อสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบวาสายสัญญาณเสนใดไปแผนกไหน จะทําใหผู อ่ืนท่ีมาทําหนาท่ีแทน
ผูปฏิบัติงานประจํากรณีไมอยูแกไขปญหาไดถูกตอง รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
๒2.ไมมีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชน 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชน ซ่ึงกรมฯ ไดกําหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ฉบับปรับปรุงป 2553 ขอ 5.4.4 ใหมีการควบคุมการใชโปรแกรมอรรถประโยชนในหนวยงาน 
ผูใชงานหามลงโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีไมมีลิขสิทธิ์ถูกตอง และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน
ของรัฐ ขอ 10 (4) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใช
งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพ่ือปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีได
กําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรกําหนดมาตรการและควบคุมใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน โดยกําหนดไมใหมีการดาวน
โหลดโปรแกรมอรรถประโยชนมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน เพ่ือปองกันการดาวนโหลดโปรแกรม
ไมพึงประสงคตาง ๆ เขามาใชงานและปองกันไวรัสจากการดาวนโหลดโปรแกรมแพรกระจายในหนวยงาน 
๒3.หอง server และอุปกรณมีฝุน เส่ียงตอการเสียหายของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ขอตรวจพบ: 
        หอง server และอุปกรณมีฝุน เสี่ยงตอการเสียหายของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรมอบหมายผูรับผิดชอบทําความสะอาดหองแมขายและอุปกรณเปนระยะท่ีเหมาะสม เนื่องจากอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหากมีฝุนเกาะจะทําใหการทํางานของเครื่องผิดพลาด 
๒4.ไมใชระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการรายงานผลเงินเดือนของบุคลากรหนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานยังมีการจัดซ้ือแบบฟอรมสลิปเงินเดือนคารบอนสําเร็จรูป 3 ชั้น ท่ีใชรายงานผลเงินเดือนของ
บุคลากรหนวยงาน ซ่ึงกรมฯ ไดมีการจัดทําระบบการรายงานผลเงินเดือนของเจาหนาท่ีในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพไวแลว แตหนวยงานไมไดใชระบบเนื่องจากเจาหนาท่ีของหนวยงานบางทานยังไมทราบเก่ียวกับ
ระบบการรายงานผลเงินเดือน และบางทานยังไมคุนชินในการเปดระบบ smart ของกรมฯ ทําใหยังจัดซ้ือ
แบบฟอรมดังกลาวอยู 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เพ่ือประโยชนแกทางราชการและเปนการประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือแบบฟอรมสลิปเงินเดือน 
หนวยงานควรประสานกรม เพ่ือสงขอมูลการรายงานผลเงินเดือนของบุคลากรหนวยงาน และกําหนดเปนนโยบาย
หรือแนวทางปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเพ่ิมการสอนงานในการเปด

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๓ 
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ระบบ smart กรมใหแกบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใหใชเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนและใชงานขอมูล
ในระบบ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒5.ไมพบขอปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือขอปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3. หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน    สาเหตุจากผูรับผิดชอบเขาใจ
คลาดเคลื่อนวามีนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมแลว ไมตองจัดทําของหนวยงาน 
สงผลกระทบใหบางขอของนโยบายกรม หนวยงานจะไมสามารถปฏิบัติตามได เชน การถายโอนสารสนเทศ
หนวยงานไมมีการถายโอนสารสนเทศ หรือการทําธุรกรรมของการบริการสารสนเทศ เปนตน ซ่ึงจะไมสามารถ
ปฏิบัติขอเหลานี้ได ซ่ึงหนวยงานควรจัดทําขอปฏิบัติใหสอดรับกับบริบทและสภาพแวดลอมของหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรจัดทําขอปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวยงาน    โดยให
สอดคลองกับขอปฏิบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดตามบริบทและสภาพแวดลอมของหนวยงานและ
จัดระบบติดตามประเมินผลขอปฏิบัติท่ีประกาศใชในหนวยงาน เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามขอ
ปฏิบัติท่ีประกาศใชนั้น 
๒6.ไมเผยแพรขอมูลขาวสารใหครบถวนตามมติคณะรัฐมนตรี 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเชนสรุปการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน(แบบสขร.) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 
28 ธันวาคม 2547 เรื่อง รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ระบุ “ใหหนวยงานท่ีมี Web site นําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมท้ังผล
การพิจาณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ไดกําหนดใหเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได เผยแพรผาน  Web site ของหนวยงานและใหหนวยงานของรัฐ
ถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะตองสงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด” สาเหตุผูรับผิดชอบไมทราบวาระเบียบ
กําหนดไว ผลกระทบอาจทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการได และไมปฏิบัติเปนไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการเผยแพรขอมูลดังกลาวใหครบถวน เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลได
และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
27.ไมมีแนวทางในการยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานภายนอกองคกรท่ีจะเขามาใชงานระบบเครือขายของ
หนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 
        ไมมีแนวทางการยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานท่ีอยูภายนอกองคกรกอนท่ีจะเขามาใชงานระบบเครือขาย
ภายในองคกร โดยตองมีการทําหนังสือขออนุญาตตามระยะเวลาท่ีกําหนด สาเหตุเนื่องจากสวนใหญจะเปน

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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หนวยงานท่ีเปนเจาภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรีโมทเขามาใชงานในระบบเครือขาย ซ่ึงถือวาเปนบทบาท
หนาท่ีของหนวยงานสวนกลางท่ีจะตองดูแลหนวยงานสวนภูมิภาค จึงไมมีแนวปฏิบัติดังกลาวไว      ซ่ึงหากไมมี
แนวปฏิบัติดังกลาว อาจสงผลใหหนวยงานไมสามารถทราบวาใครเขามาทําอะไร ท่ีไหน อยางไร    โดยไมไดรับ
อนุญาต ถึงแมวาเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีดังกลาวขางตน ก็จําเปนท่ีหนวยงานตองรับรู รับทราบ วาใคร ทํา
อะไร ท่ีไหน อยางไร เพ่ือปองกันผูไมมีสิทธิบุกรุกโดยไมไดรับอนุญาตไปกระทําการ       เชน เปลี่ยนแปลงขอมูล 
หรืออาจทําใหระบบเครือขายไมพรอมใชงานได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบ จัดทําแนวทางปฏิบัติการเขาใชงานระบบเครือขายภายในองคกร สําหรับบุคคลท่ี
อยูภายนอกองคกรท่ีประสงคจะเขามาใชงานระบบเครือขายภายในองคกร 
28.เอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซดไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 
        เอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบเว็บไซต ไดแก ER Diagram ไมถูกตอง เนื่องจากในแผนผัง
ดังกลาว บางตารางไมมีการเชื่อมโยงกับตารางอ่ืน ซ่ึงฐานขอมูลทุกตารางตองมีการเชื่อมโยงสัมพันธกัน เอกสาร
เหลานี้เปนเอกสารท่ีใชในการพัฒนาระบบในปจจุบันและอนาคต หากไมถูกตองการพัฒนาระบบตอยอดหรือ
ประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ อาจดําเนินการผิดพลาดหรือไมสามารถตอยอดไดในอนาคต 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงแกไขเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบของระบบ
เว็บไซตใหถูกตองตอไป 
29.ฐานขอมูลไมมีระบบในการรักษาความลับของขอมูล(3) 
ขอตรวจพบ: 
        ในตาราง users มีการจัดเก็บ username และ password โดยการเขารหัสขอมูลท่ีฟลด password แตมี
การจัดเก็บ password ท่ีไมมีการเขารหัสขอมูลไวท่ีฟลด en_password ซ่ึงถาทําการคัดลอกขอมูล username 
และขอมูลในฟลด en_password ก็สามารถเขาสูระบบไดทุกระดับสิทธิ์ โดยเฉพาะ admin สามารถเขาเรียกดูได
ทุกขอมูลท่ีอยูในระบบ และมีสิทธิ์แกไขขอมูลไดทุกขอมูล ซ่ึงบางขอมูลเปนขอมูลท่ีเปนความลับ จึงควรจัดระบบ
ความปลอดภัยท่ีเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 37 และ 40 ผู
ควบคุมและผูประมวลขอมูลสวนบุคคล ตองจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกัน
การสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรประสานขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหยกเลิกหรือลบฟลด en_password      
และเพ่ิมมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการขอมูลท่ีสําคัญดวย 
๓0.ไมมีผูท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมดําเนินงานจัดทําTOR กรณีมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทําใหอาจเกิดความเส่ียงในการดูแลบํารุงรักษาระบบและการพัฒนาตอยอดในอนาคตไมได 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการพัฒนาสื่ออบรมออนไลน โดยไมมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมดําเนินการดวย 
จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีของหนวยงาน พบวา ระบบสื่ออบรมออนไลนฯ ดังกลาว มีการพัฒนาใหทํา

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียนรู รวมท้ังใหแสดงสถิติผูเขาเรียนประจําเดือน,จํานวนผูเรียนเรียงตามรายวิชาและ
สถิติการวัดและประเมินผลของผูเขาเรียนในแตละเดือน จึงไมใชการพัฒนาสื่อการอบรมอยางเดียว แตเปนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการเรียนรูผานออนไลน ซ่ึงตองใชความรูในการเขียนโปรแกรมและจัดทําฐานขอมูลตาม
หลักวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบในการพัฒนาระบบฯ จึงมีความเสี่ยงดังนี้ 
1.เง่ือนไข/ขอกําหนด(TOR)ในการจางพัฒนาระบบฯ ไมไดกําหนดสิ่งสงมอบท่ีสําคัญตอการพัฒนาระบบในอนาคต 
คือ ไมระบุใหผูรับจางสงมอบเอกสารการวิเคราะหออกแบบระบบ ไดแก Data Flow Diagram ,ER Diagram และ
พจนานุกรมโครงสรางฐานขอมูล ซ่ึงเอกสารเหลานี้เปนพิมพเขียวในการพัฒนาตอยอดในอนาคตและใชในการดูแล
บํารุงรักษาระบบ เม่ือสงมอบและนํามาติดตั้งท่ีหนวยงาน  ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการไมสามารถดูแลบํารุงรักษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไมสามารถพัฒนาตอยอดในอนาคต ราชการอาจเสียประโยชนได 
2.การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดการจางและตรวจรับ ไมมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผูท่ีมีความรูดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมเปนคณะกรรมการ อาจเสี่ยงตอการพัฒนา
ระบบท่ีไมไดประสิทธิภาพ ราชการอาจเสียประโยชน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        1.หนวยงานควรพิจารณาทบทวน การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับเพ่ิมเติม โดยแตงตั้งผูท่ีมีความรูในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศหรือผูท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือทบทวน
กระบวนการพัฒนาระบบใหตรงตามหลักวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและใหการพัฒนาระบบดังกลาวได
ประสิทธิภาพ 

2.ในการดําเนินงานครั้งตอไป กรณีมีการกําหนดเง่ือนไขการจาง (TOR) ควรแตงตั้งผูมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเปนคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเง่ือนไขการจาง(TOR) และตรวจรับประกอบดวย
เพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 
๓1.ระบบการนัดหมายยังเปนระบบ Excel ซ่ึงทําใหการทํางานซํ้าซอน 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานการปฏิบัติงานพบวา ระบบการนัดหมายของหนวยงานในการขอข้ึนทะเบียน เม่ือมี   ผูมา
ขอข้ึนทะเบียน เจาหนาท่ี จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดําเนินการกรอกขอมูล เม่ือครบถวนจะออกใบนัดให
มารับเอกสารการข้ึนทะเบียนในภายหลัง ซ่ึงเจาหนาท่ีตองบันทึกขอมูลในไฟล Excel สงไปใหเจาหนาท่ีอีกฝาย
ตรวจสอบขอมูล และเจาหนาท่ีตรวจสอบเสร็จสิ้น จะลงเลขนัดรับเอกสารในไฟล Excel สงกลับมาอีกครั้ง ซ่ึงเสี่ยง
ตอการบันทึกขอมูลผิดพลาด โดยเจาหนาท่ีตองมีการตรวจสอบขอมูลอีกครั้งทําใหเพ่ิมข้ันตอนและเสียเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แตหากจัดทําเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหมีการออกรายการนัดหมายผานระบบ และมีการ
อนุมัติจากเจาหนาท่ีจะทําใหรวดเร็วและสามารถสืบคนขอมูลการนัดหมายไดอยางอัตโนมัติ ชวยลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรประสานขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ พัฒนาระบบการนัดหมายของผูมาขอข้ึน
ทะเบียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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๓2.กรณีหนวยงานแจงยกเลิกกิจการแลวยังสามารถเขาไปทําธุรกรรมอยางอ่ืนได 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบพบวา ในระบบมีการแจงยกเลิกกิจการซ่ึงสามารถเขาไปดูขอมูลการยกเลิกกิจการได    
แตจากการทดสอบระบบโดยการกดเขาไปในเมนูทําธุรกรรมอ่ืน ๆ ยังสามารถเขาไปใชงานในสวนของกิจการท่ี
ยกเลิกไดปกติ ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลของกิจการท่ีมีการยกเลิกกิจการไปแลวได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขใหกิจการท่ียกเลิกไปแลวไมสามารถมองเห็นไดในเมนูการ
ทําธุรกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือปองกันการเขาไปบันทึกขอมูลได 
๓3.ไมพบคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตยังมิไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ
หรือแตงตั้งคณะทํางานในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบาย
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังการประกาศ
สื่อสารนโยบายและขอปฏิบัติใหผูเก่ียวของทราบโดยการแจงเวียนหรือประชุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ หรือแตงตั้งคณะทํางานในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรตามบริบทและสภาพแวดลอมของหนวยงาน พรอมท้ังการประกาศ
สื่อสารนโยบายและขอปฏิบัติใหผูเก่ียวของทราบโดยการแจงเวียนหรือประชุม และควรมีการทบทวนขอปฏิบัติและ
แนวทางใหเปนปจจุบัน โดยใหหัวหนาหนวยงานลงนาม เม่ือสิ้นปงบประมาณควรมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามขอปฏิบัติหรือแนวทางท่ีหนวยงานประกาศไว 
34.ไมพบแผนทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณจํานวนมาก และภารกิจของหนวยงานจําเปนตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับผูรับบริการ แตจากการสอบทานไมพบแผนทําความสะอาดเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรกําหนดแผนทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ อยางนอยทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือให
เครื่องคอมพิวเตอรมีความพรอมใชงานตลอดเวลาและยืดอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
35.การสํารองขอมูลยังไมสมํ่าเสมอและไมมีการสุมขอมูลท่ีสํารองไว 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการสํารองขอมูลเพียงแหงเดียวในเครื่องของผูดูแลระบบ และการสํารองขอมูลยังไมสมํ่าเสมอ 
เนื่องจากไมมีแผนในการสํารองขอมูล รวมถึงไมมีการสุมขอมูลท่ีสํารองไววาขอมูลนั้นครบถวนหรือไม อาจเสี่ยงตอ
การกูคืนขอมูลท่ีไมครบถวน หรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีมาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานไมได อาจเกิดความเสี่ยงในการท่ี
ไมสามารถนําขอมูลท่ีสํารองไวออกมาไดทันทวงที 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานจัดทําแผนในการสํารองขอมูล โดยกําหนดระยะเวลาในการสํารองขอมูลแตละครั้งใหมี
ความเหมาะสม รวมถึงการสุมขอมูลท่ีสํารองไววามีขอมูลครบถวนหรือไม และมีกําหนดแหลงท่ีสํารองขอมูลไว
อยางนอย 2 แหง เพ่ือใหม่ันใจวาหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถกูคืนขอมูลไดอยางครบถวนและทันทวงทีตามท่ีไดมีการ
สํารองไว 
36.พจนานุกรมโครงสรางฐานขอมูลมีคําอธิบายไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 
        ในพจนานุกรมโครงสรางฐานขอมูล บางตารางเชนตาราง cost ไมมีคําอธิบายแตละฟลดหมายถึงอะไร การ
ประมวลผลหรือพัฒนาระบบในอนาคตจะทําไดยากในการพัฒนาตอยอดระบบ ถาไมมีคําอธิบายฟลดท่ีชัดเจน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรจัดทําพจนานุกรมโครงสรางฐานขอมูลใหชัดเจนครบถวนทุกตาราง เพ่ือประโยชนในการ
ประมวลผลและพัฒนาตอยอดในอนาคต 
37.ไมพบวิสัยทัศน/เปาหมายและกลยุทธของหนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบไมพบวิสัยทัศน/เปาหมายและกลยุทธของหนวยงาน โดยหนวยงานนําวิสัยทัศน/
เปาหมายและยุทธศาสตรระดับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา
กําหนดเปนวิสัยทัศน/เปาหมายและยุทธศาสตรของหนวยงาน ซ่ึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับหนวยงาน มี
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือวิเคราะหองคกรหาจุดออน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคามนํามา
กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธเพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนา โดยมีกรอบการบริหารจัดการ
และดําเนินงานตามภารกิจท่ีชัดเจนนําไปสูเปาหมายหนวยงาน ใหสอดคลองและตอบสนองตอพันธกิจของกรมดาน
การถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองคกร 
38.ไมมีการทบทวนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (CSO) 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบพบวาหนวยงานไมไดทําการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ (CSO) ปปจจุบัน พบแตคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ (CSO) ของปเกา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ CSO ใหเปนปจจุบัน เนื่องจากเนื้อหา/รายละเอียด
หรือผูเก่ียวของในคําสั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงควรปรับปรุงคําสั่งใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน เพ่ือให
คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 
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39.ไมมีการทบทวนนโยบายและขอปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัย 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบพบวาไมมีการทบทวนนโยบายและขอปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัย ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2553 ขอ 3 (4) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ตามท่ีระเบียบกําหนด เพ่ือให
เกิดความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศขององคกร 
40.ในการจางเหมาผูใหบริการภายนอก ไมพบการกําหนดเง่ือนไขในการจางใหรักษาความลับของขอมูลของ
องคกรและไมนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบการกําหนดเง่ือนไขการจาง(TOR)ผูใหบริการภายนอก ไมพบการกําหนดเง่ือนไขในการ
จางงานผูใหบริการภายนอกใหรักษาความลับของขอมูลขององคกรและไมนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตใน
รายละเอียดการจางและสัญญา พบแตการปองกันดานอุปกรณเทคโนโลยี และระบบเครือขาย   ตามแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พ.ศ.2562 กําหนดการควบคุมการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศของผูรับจาง (outsource) ขอ 4.1 ผูรับจาง (outsource) ตองลงนามในสัญญาหรือขอตกลงการ
ไมเปดเผยขอมูลของหนวยงาน โดยสัญญาหรือขอตกลงดังกลาว ตองจัดทําใหเสร็จกอนใหสิทธิในการเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรในการดําเนินการครั้งตอไปใหหนวยงานระบุรายละเอียดในเง่ือนไขการจางและสัญญาจางบริการ
จากบุคคลภายนอกดานการรักษาความลับขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหชัดเจนเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลสําคัญ เปนการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนแกสวนราชการ 
41.การตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขายไมครบถวนทุกหนวยงาน 
ขอตรวจพบ: 
        ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการปฏิบัติงานราชการและการ
บริหารราชการ ดังนั้นจึงจําเปนตองไดรับการดูแล และบํารุงรักษาใหเกิดความม่ันคงปลอดภัย สามารถนําไปใชงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมท้ังเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันแกไขปญหา และลดความเสี่ยงอัน
อาจสงผลกระทบตอฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขายใน
ภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงจากการสอบทานพบวา การปฏิบัติในการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขายไมครบถวนทุกหนวยงาน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบ
เครือขายใหครบถวนตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๓๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

42.ระบบการรับและแกไขปญหา (Help Desk) ยังไมเปนระบบ 
ขอตรวจพบ: 
        1.ระบบการรับแจงปญหา -มีชองทางในการรับปญหาหลายชองทาง ท้ังทางโทรศัพท และไลน และมีจุด
รับปญหาหลายจุด อาจทําใหผูใชบริการเกิดความสับสน ซ่ึงไมมีจุดรับปญหาท่ีเดียว และไมมีข้ันตอนในการ
ใหบริการรับแจงปญหา (Flow chart) แจงใหกับผูรับบริการทราบ ทําใหผูรับบริการอาจโทรหาบุคคลท่ีไมไดแกไข
ปญหาโดยตรง อาจตองใชเวลาในการรอรับการแกไขนาน ลาชา 

2.ระบบการแกไขปญหา ไมมีการจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา ใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติ โดยจาก
การสัมภาษณผูปฏิบัติคิดวาทุกปญหาสําคัญเทากันหมด และถาปญหาเปนการรองขอจากผูบริหารจะดําเนินการ
แกไขใหกอน โดยไมไดพิจารณาถึงระดับของความเรงดวนและผลกระทบกับการดําเนินงานขององคกรหรือลูกคา
หรือไมเพียงใด และไมมีการจดบันทึกปญหาและไมมีระบบวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและไมจัดเก็บเปน
ฐานขอมูลเพ่ือวิเคราะหแกไขปญหาตอไป เชนเปนปญหาจากระบบ Hard ware หรือ Soft ware หรือ Network 
และปญหาใดเปนปญหาท่ีเกิดบอยซํ้าเดิม เพ่ือหาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข   มิใหเกิดปญหานี้ข้ึนมาซํ้า
อีก  

3.ระบบการติดตามปญหา ไมมีระบบการติดตามปญหาอยางเปนระบบ การติดตามปญหาใหเปนหนาท่ีของ
ผูรับเรื่องปญหานั้นๆและผูใชบริการในการทวงถามวาปญหาแกไขถึงไหน ทําใหบางปญหาอาจลาชา และในกรณีท่ี
ผูรับปญหาไมอยูทําใหทีมงานไมทราบสถานะของปญหา 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

1.ระบบการรับแจงปญหา ควรมีจุดเดียว Single Point Of Contact (SPOC) จะชวยใหผูใชบริการไม
สับสน และควรมีข้ันตอนการใหบริการ (Flow chart) แจงใหผูรับบริการทราบ เม่ือมีผูรับบริการจุดเดียวและใหมี
การแยกแยะปญหาไปยังผูดูแลระบบแตละดาน  

2.ระบบการแกไขปญหา ควรจัดใหมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยพิจารณาจากความเรงดวน
และผลกระทบในการแกไขปญหาตอองคกรหรือลูกคา และควรมีการจดบันทึกปญหาและแนวทางแกไขปญหา
จัดเก็บเปนฐานขอมูล เพ่ือการเรียนรูเพ่ิมเติมของทีมงาน และควรมีการนําปญหามาศึกษาวิเคราะหวาปญหาใด
เกิดข้ึนบอยซํ้าๆกัน และหาวิธีการแกไขมิใหเกิดปญหาดังกลาวซํ้าข้ึนมาอีก 

3.ระบบการติดตามปญหา จัดใหมีระบบติดตามปญหา ถาใชระบบ Single Point Of Contact (SPOC) ผูมี
หนาท่ีในการรับปญหาจะสามารถติดตามปญหาไดอยางมีระบบ 
43.ไมมีการเขารหัสตามมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย 
ขอตรวจพบ: 
        กรณีมีการรับ-สงขอมูลผานเครือขาย หากไมมีการเขารหัสขอมูลไว ผูบุกรุกสามารถดักจับขอมูลระหวางการ
รับ-สงขอมูลผานเครือขายได และหากเปนขอมูลท่ีสําคัญ เชน Username และ Password หรือขอมูลอันเปน
ความลับขององคกร จะทําใหผูบุกรุกสามารถทราบขอมูลท่ีสําคัญและสวมรอยเขามาในระบบภายในได อาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือโจรกรรมขอมูลได แตหากมีการเขารหัสขอมูลไวผูบุกรุกดําเนินการดักจับขอมูลได 
แตไมสามารถอานขอมูลได การเขารหัสขอมูลนี้เปนวิธีทางเทคนิค เพ่ือรักษาความปลอดภัยแกขอมูลอันเปน
ความลับขององคกร ซ่ึงนโยบายกรมฯมีการกําหนดใหเขารหัสขอมูลสําหรับขอมูลท่ีสําคัญและเปนความลับของ
องคกร เพ่ือปองกันการดักจับขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย ตามประกาศคณะกรรมการ

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องแนวนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ.2553 ขอ 8 (4)ระบุวา “ผูใชงานอาจนําการเขารหัสมาใชกับขอมูลท่ีเปนความลับ” และกลุมตรวจสอบ
ภายใน ไดดําเนินการดักจับขอมูล UsernameและPasswordของผูใชงาน  โดยโปรแกรมดักจับขอมูลระหวางการ
รับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย(โปรแกรม wire shark) พบวาบางระบบสารสนเทศของกรม ยังไมมีการเขารหัส
ขอมูลระหวางการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขาย ซ่ึงเสี่ยงตอการสวมรอยเขาใชงานในระบบภายใน เขามา
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล หรือโจรกรรมขอมูล หรือทําใหระบบสารสนเทศของกรมเสียหาย หากผูบุกรุกลวงรูขอมูล 
Username และ Password ของผูใชงาน หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงเปนความลับท่ีสําคัญขององคกร 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรดําเนินการใหระบบขอมูลสารสนเทศของกรมเขารหัสขอมูลดวยระบบ Https ทุกระบบ ซ่ึงเปน
เทคโนโลยีท่ีถูกคิดคนข้ึนมา เพ่ือทําใหเว็บแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยจากการดักจับขอมูล  
44.ไมมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในหองปฏิบัติการเครื่องแมขาย 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานพบวาไมมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในหองปฏิบัติการเครื่องแมขาย หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไฟไหมซ่ึงเครื่องดับเพลิงไมพรอมใชงานจะทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหมีความพรอมใชงานเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 
45.เปดประตูหองปฏิบัติการเครื่องแมขายคางไว เส่ียงตอการท่ีผูไมเกี่ยวของสามารถเขาออกหองโดยไมไดรับ
อนุญาต 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสังเกตการณพบวามีการเปดประตูหองปฏิบัติการเครื่องแมขายคางไว เสี่ยงตอการผูท่ีไมเก่ียวของ
สามารถเขาออกหองโดยไมไดรับอนุญาตและหากมีผูไมประสงคดีอาจทําใหทรัพยสินในหองปฏิบัติการแมขายสูญ
หายหรือเสียหายได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบควรปดประตูและล็อคไวเสมอ และหากมีผูปฏิบัติงานจะเขาไปปฏิบัติหนาท่ีตอง
ผานระบบการสแกนนิ้วมือ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพของหองปฏิบัติการเครื่องแมขาย 
46.กําหนดขอปฏิบัติ/แนวปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานเกี่ยวกับรหัสผานไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานขอปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน พบวา มีการกําหนดให
ผูใชงานของหนวยงานกําหนดรหัสผาน แตไมระบุใหกําหนดรหัสผานอยางมีคุณภาพ ตามท่ีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกําหนดวารหัสผานตองมีความยาวอยางนอย 8 ตัวอักษรและตองมีอักขระปน ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการท่ีผูไม
ประสงคดี จะคาดเดารหัสผานไดงาย และสามารถสวมรอยเขาใชงานในระบบเครือขายหรือระบบสารสนเทศของ
หนวยงานได 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานทบทวนขอปฏิบัติ/แนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหถูกตองเหมาะสมปองกัน
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามในปจจุบัน 
47.หนวยงานไมมีระบบการยืม-การคืนครุภัณฑคอมพิวเตอรออกนอกสํานักงาน 
ขอตรวจพบ: 
        จาการสอบทาน พบวา เม่ือมีความจําเปนตองนําคอมพิวเตอรโนตบุกคออกไปใชนอกสํานักงาน ไมมีระบบ
การบันทึกการยืมคืนอยางเปนลายลักษณอักษรเสี่ยงตอการสูญหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนท่ี 2 หมวดท่ี 9 การบริหารพัสดุ ขอ 208 การยืมพัสดุ
ประเภทใชคงรูปใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและกําหนดการสงคืนโดยมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้ (2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกันจะตองไดรับการอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับการอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐ และ 211 เม่ือครบกําหนดยืมผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ี
ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานกําหนดแนวทางปฏิบัติในการนําคอมพิวเตอรออกไปใชนอกสํานักงาน และจัดระบบ
การยืม-คืนใหเปนระบบ รวมท้ังประกาศใหถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ดานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
การควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

๑.การจัดทําตารางวิเคราะหความเส่ียง 
ขอตรวจพบ: 

๑.การจัดลําดับความเสี่ยงในตารางวิเคราะหความเสี่ยงไมถูกตอง เชน คะแนนความเสี่ยง 15 คะแนน   
จัดไวเปนลําดับท่ี 1 สวนคะแนนความเสี่ยง 20 คะแนน จัดเปนลําดับท่ี 2 และคะแนนความเสี่ยง 10 คะแนน 
จัดเปนลําดับท่ี 3 เปนตน  

๒.การจัดระดับความเสี่ยงยังไมถูกตอง เชน คะแนน ๘ แตจัดระดับความเสี่ยงเปนความเสี่ยงต่ํา 
         ๓.จากการสอบทานตารางวิเคราะหความเสี่ยงพบวามีการระบุความเสี่ยงไมสอดคลองกับวัตถุประสงค จึง
อาจทําใหไมสามารถประเมินวาการกําหนดกิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในไดหรือไม 

๔.ความเสี่ยงท่ีหนวยงานวิเคราะหและจัดอันดับมา อาจยังมิใชความเสี่ยงท่ีแทจริงของหนวยงานเนื่องจาก
สามารถควบคุมไดในระดับหนวยงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหนวยงานไดมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

1. การจัดลําดับความเสี่ยงในตารางวิเคราะหความเสี่ยงจะจัดลําดับจากคะแนนท่ีมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 
และลําดับคะแนนท่ีไดนอยลงมาเปนลําดับรองลงมา ผูรับผิดชอบควรศึกษาวิธีการวิเคราะหตารางความเสี่ยงเพ่ือ
จัดทําไดอยางถูกตอง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานตามลําดับความสําคัญ 

2. การจัดลําดับตองปฏิบัติตามเกณฑท่ีกรมฯกําหนด ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง   ชวงคะแนน 
ระดับความเสี่ยงต่ํา  1-3 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง  4-9 
ระดับความเสี่ยงสูง  10-16 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก  17-25 

 ๓. ผูรับผิดชอบตองศึกษาเพ่ิมเติมการจัดทําตารางวิเคราะหความเสี่ยง เชน การกําหนดวัตถุประสงค การ
ระบุความเสี่ยง และปจจัยของความเสี่ยง เพ่ือกําหนดกิจกรรมควบคุมไดเหมาะสมเพียงพอ ท้ังนี้หากหนวยงาน
วิเคราะหความเสี่ยงไดถูกตองเหมาะสม จะชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผล 

๒.จัดทํา Flow Chart  
ขอตรวจพบ: 
          ๑. จัดทํา Flow Chart ไมครบถวนทุกกระบวนงาน 

๒. การจัดทํา Flow chart ไมระบุจุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลากําหนดเปนวัน/ชั่วโมง ไมกําหนด
วัตถุประสงค และผูรับผิดชอบ ซ่ึงยังไมเปนไปตามรูปแบบของการควบคุมภายใน  
 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ๑. เห็นควรกําหนดใหผูรับผิดชอบจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือ Flow Chart ใหครบถวนทุกกระบวนงาน
ท้ังภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โดยมีการระบุจุดควบคุมความเสี่ยง เพ่ือเปนการสนับสนุนใหหนวยงานมีระบบ
การควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนด เพ่ือลด
ความเสี่ยงในดานการปฏิบัติงาน และเปนแหลงขอมูลใหเจาหนาท่ีท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน  ซ่ึงจะ
ชวยลดระยะเวลาและข้ันตอนรวมถึงขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 

๒.เห็นควรใหเพ่ิมเติมรายละเอียดใหครบถวน เปนไปตามรูปแบบของการควบคุมภายใน เพ่ือใหนําไปใช
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 
๓.การกํากับติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ขอตรวจพบ: 

๑. แบบติดตาม ปค. 5 สวนงานยอย ยังไมระบุวิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมินควบคุมภายในวามี
เพียงพอหรือไม โดยสามารถลดความเสี่ยงหรือจุดออนลงไดหรือไมอยางไร 

๒. ผูลงนามในแบบติดตาม ปค.๕ สวนงานยอย ไมใชประธานคณะติดตามประเมินผลท่ีไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง 

๓. ติดตามไมครบถวนทุกกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 สวน
งานยอย) 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

๑. คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระบุวิธีการท่ีใชในการติดตามอยางเปนรูปธรรม 
พรอมประเมินวากิจกรรมท่ีกําหนดไวเพียงพอ เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงหรือจุดออนใหอยูใน
ระดับท่ีหนวยงานสามารถยอมรับได และหากยังไมสามารถลดความเสี่ยงไดเห็นควรใหหัวหนา
หนวยงานพิจารณาสั่งการหรือกําหนดมาตรการท่ีมีความเหมาะสมตอไป 

๒. แบบติดตามประเมินผล ผูลงนามในแบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานควบคุมภายใน ตองเปน
ประธานคณะติดตามประเมินผลใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลในทุกกิจกรรมท่ีไดกําหนดการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในไว ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) เพ่ือใหทราบวา
กิจกรรมการปรับปรุงท่ีกําหนดข้ึนนั้น มีความเพียงพอเหมาะสมหรือไมและสามารถควบคุมจุดออนหรือ
ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เรื่องนั้นๆ หรือภารกิจนั้นๆ ไดมากนอยแคไหนอยางไร หรือยังมีความ
เสี่ยงหลงเหลืออยูหรือไมเพียงใด 

๔.การประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
ขอตรวจพบ: 
        การประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (5 องคประกอบ 17 หลักการ) เปนแบบแนวทางเดิมท่ี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจัดทําไว ซ่ึงไมสอดคลองกับ แบบ ปค.4 สวนงานยอย ตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรจัดใหมีการทบทวนการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน(5 องคประกอบ 17 หลักการ) 
ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยขอมูลตองมีความสอดคลองกับแบบ ปค.4 สวนงานยอย 
๕.การจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ขอตรวจพบ: 
        การจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายใน ยังไมครอบคลุมท้ังภารกิจหลักและสนับสนุนตาม Flow chart /
คูมือกระบวนงานท่ีกําหนด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

    เห็นควรจัดทําแบบสอบถามใหครอบคลุมกระบวนงานตามโครงสรางของหนวยงาน และกําหนด
แบบสอบถามเพ่ิมเติมในภารกิจหลักเพ่ือใหเกิดกระบวนการวิเคราะหและควบคุมความเสี่ยงภารกิจหลักของ
หนวยงาน 

๖. การส่ือสารยังไมเพียงพอ 
ขอตรวจพบ: 
        ๑.ไมพบการสื่อสารแจงเวียน แบบ ปค. 5 สวนงานยอย ใหแกบุคลากรในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากการควบคุมภายในของหนวยงานสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติไดตามกิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนด 

7.การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ขอตรวจพบ: 
        การระบุประเมินผลการควบคุมภายใน โดยตองระบุผลการดําเนินงานประกอบวากิจกรรมท่ีควบคุมไปแลว
ผลการดําเนินงานเปนอยางไร ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยูในเรื่องอะไร เปนตน และมีบางกิจกรรมระบุไวในปท่ี
ผานมาวาดําเนินการเสร็จ แตนํากิจกรรมมาควบคุมในปปจจุบัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรณี
กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปท่ีผานมา และสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ไมควรนํามา
ควบคุมในปปจจุบัน ซ่ึงจะสอดคลองกับแบบติดตามผลการดําเนินงาน ท้ังนี้หากหนวยงาน พบวา ยังมีความเสี่ยง
หลงเหลืออยู ควรอธิบายเพ่ิมเติมรายละเอียดไวในแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยวาดําเนินกิจกรรมควบคุมแลว 
แตไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน เพ่ือหาวิธีการหรือมาตรการในลักษณะอ่ืนๆ 

8.การปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดใน Flow chart 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสุมสอบทานกระบวนงาน พบวายังไมปฏิบัติงานตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดใน Flow chart 
เพ่ือเปนการควบคุมภายในท่ีดี ผูเก่ียวของควรถือปฏิบัติตามกระบวนการทํางานท่ีกําหนดเนื่องจากในแตละข้ันตอน
มีการระบุจุดควบคุมความเสี่ยงไว เพ่ือเปนการลดจุดออนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบถือปฏิบัติตามกระบวนงานท่ีกําหนดไวใน Flow chart เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

๙.ระบุวันท่ีไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 

รายงานผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) ระบุวันท่ี 30 
เมษายน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังกําหนดใหมีการประเมิน ณ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกป 

การควบคุมภายในระดับองคกร  
ขอตรวจพบ: 
        ในปท่ีผานมายังคงพบปญหาความลาชาในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดย
มีการจัดประชุมในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ซ่ึงตามระเบียบฯ กําหนดใหจัดสงรายงานภายใน 90 วันนับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ  ซ่ึงข้ันตอนของการประเมินการควบคุมภายในมีหลายข้ันตอน ตองใชระยะเวลาในการพิจารณา 
เชนการประเมินวากิจกรรมใดมีความเสี่ยงมากนอยพียงใด และการกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงนั้น ใหลดลง
อยูในระดับท่ีองคกรยอมรับไดเหมาะสมหรือไม และจากการตรวจสอบยังพบประเด็นท่ีตองปรับปรุงเพ่ิมเติม ไดแก 
       1. มิไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีแทจริงขององคกร  โดยตารางวิเคราะหความเสี่ยงยังมิไดมีการจัดทําใน
ภาพขององคกร แตนําความเสี่ยงของแตละหนวยงานท่ีจัดสงมาใสในตารางวิเคราะหความเสี่ยง รวมถึงมิไดมีการ
จัดลําดับความเสี่ยงตามผลคะแนนท่ีไดมีการประเมิน และไมพบการวิเคราะหความเสี่ยงดานการเงิน อาจทําใหไม
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการควบคุมภายในซ่ึงมีท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานกฎระเบียบและดาน
การดําเนินงาน 
       2. ยังไมมีระบบการควบคุมกํากับติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน เนื่องจากมิไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกรมฯ แจงใหหนวยงานรายงานจํานวน 2 รอบคือรอบ 
6 เดือนและรอบ 12 เดือน อีกท้ังรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
เปนการรายงานขอมูลของหนวยงานวามีก่ีกิจกรรมในแบบ ปค. 5 สวนงานยอย แตมิไดลงรายละเอียดวาแตละ
กิจกรรมไดดําเนินการแลวผลเปนอยางไร สามารถลดจุดเสี่ยงไดหรือไมเพียงใด และบางกิจกรรมท่ีมิไดดําเนินการ 
หรืออยูระหวางดําเนินการ มีสาเหตุจากอะไร และจะตองมีแนวทางหรือการดําเนินงานตออยางไรหรือไมเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 
       3. แบบติดตาม ปค. 5 ไมระบุวิธีการติดตาม และสรุปการประเมินหรือขอคิดเห็นของคณะกรรมการ        
วาความเสี่ยงลดลงหรือไมอยางไร อีกท้ังผูลงนามในแบบติดตาม ปค. 5 ยังไมถูกตอง 
       4. การระบุความเสี่ยงยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงค สวนใหญจะนําสาเหตุมาระบุเปนความเสี่ยง อีกท้ัง
กิจกรรมท่ีกําหนดใหมีการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงมิไดสอดคลองกับความเสี่ยงตามท่ีระบุ การกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จ จะกําหนดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ซ่ึงบางกิจกรรมสามารถกําหนดระยะเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน
ได เพ่ือใชสําหรับการกํากับติดตามใหการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักดานการควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานใหชัดเจน และมีการควบคุมกํากับติดตามใหดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากสองป
ท่ีผานมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงเอกสารการประเมินลาชา ซ่ึงอาจทําใหเสียภาพลักษณของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ รวมถึงการพิจารณาเอกสารท่ีตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหขอมูล เชน การระบุวัตถุประสงค
ของแตละกิจกรรมหรือภารกิจ สามารถวัดไดหรือไม การระบุความเสี่ยงตองสอดคลองกับวัตถุประสงค การควบคุม
ภายในท่ีมีอยูคืออะไร รวมถึงการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีกําหนด สามารถลดความเสี่ยงในระดับท่ีองคกร
ยอมรับไดจริงหรือไม สิ่งเหลานี้ลวนเปนขอมูลท่ีผูรับผิดชอบตองศึกษาและมีความรูทักษะในการจัดทําใหถูกตอง 
ตรงตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดังนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก ตองมีการเตรียมความพรอม ซ่ึงจะ
ทําใหการควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน
การจัดทําตารางวิเคราะหความเสี่ยง ควรจัดทําเกณฑการประเมินในภาพขององคกรใหชัดเจนเพ่ือประเมินโอกาส
และผลกระทบไดอยางแทจริง 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๑.ผูบริหารหนวยงานควรมีการกํากับดูแลใหบุคลากรในหนวยงานเห็นความสําคัญของการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน เชน การชี้แจง การฝกอบรมหรือการประชุมเก่ียวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน เห็นควรใหผูบริหาร
หนวยงานสงเสริมเรื่องการควบคุมภายในใหแกบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
๒.ผูบริหารมีการกําหนดมาตรการท่ีเพียงพอ เชน นโยบายหรือรายงานการประชุมท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการ
ควบคุมภายในท่ีหนวยงานกําหนด 
๓.ควรมีหลักฐานขอสั่งการของผูบริหารท่ีเก่ียวของกับรายงานผลการติดตาม เพ่ือปรับปรุงแกไขจุดออนหรือ
ขอบกพรองอยางเปนลายลักษณอักษรเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ดานการดําเนนิงาน 

๑.การจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการรับมอบหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม จํานวน 500 ฉบับ ตั้งแตเลขท่ี 019001 ถึงเลขท่ี 
019500 และมีการจัดทําบันทึกขอเบิกใชเปนรายครั้ง โดยผูรับผิดชอบจัดเก็บหลักฐานมิไดจัดทําทะเบียนคุมวามี
การรับครั้งแรก จํานวนเทาใด ตั้งแตเลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และมิไดมีการบันทึกการจายทุกครั้งทําใหไมทราบยอดใน
ทะเบียนคุมวาคงเหลือเอกสารจํานวนเทาใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทะเบียนคุมหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม โดยอาจนําแนวทางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 203 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับ
มอบพัสดุแลว ใหลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการตามตัวอยางท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย พรอมเก็บ
รักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน และสําหรับการเบิกจาย
พัสดุ ตามระเบียบขอ 204 และ 205 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานท่ีตองใช
พัสดุนั้นเปนผูเบิก โดยหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย ซ่ึง
หนวยงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือใหม่ันใจวาหลักฐานการชําระ
คาธรรมเนียมมีการจัดเก็บอยางครบถวนและปลอดภัยสามารถตรวจสอบได 

๒.การยกเลิกเอกสารโดยไมประทับตรา 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการยกเลิกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมแตไมประทับตรายกเลิกในเอกสาร ซ่ึงอาจเสี่ยงตอ
การนําไปใชใหม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานกําหนดหลักเกณฑแนวทางเก่ียวกับการยกเลิกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม เชน
หากมีการยกเลิกตองมีการชี้แจงเหตุผลและไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน พรอมประทับตรายกเลิก เพ่ือ
ปองกันมิใหมีการนํากลับไปใชใหม รวมถึงอาจตองมีการเก็บขอมูลถึงสาเหตุท่ีตองมีการยกเลิกวาสวนใหญเกิดจาก
อะไร โดยหนวยงานจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางปองกันแกไขตอไป 

๓.ไมพบการตรวจสอบการออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม และมีการระบุชองทางการรับ
ชําระเงิน เชน ใบเสร็จเลมท่ี/เลขท่ี หรือ ระบุ KTB หากมีการชําระผานระบบธนาคาร แตจากการตรวจสอบพบวา
ทะเบียนคุมมีการออกหลักฐานชําระคาธรรมเนียมแตไมระบุชองทางการชําระเงิน ซ่ึงจากการสอบถามเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ แจงวาเปนการโอนเปลี่ยนแปลงรายการซ่ึงมิไดเปนอํานาจของหนวยงาน และอยูในชวงการประกาศ

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ยกเวนคาธรรมเนียมรายปซ่ึงมีผลบังคับใชวันท่ี 18 มีนาคม 2564 แตจากการสังเกตพบวาวันท่ีท่ีปรากฏใน
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมรายปของปท่ีผานมาคือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงยังมิไดรับการยกเวนการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมรายป โดยมีการเรียกหาเอกสารเพ่ิมเติมพบวามีการรับชําระคาธรรมเนียมรายปซ่ึงเปนของป 
2563 แตเจาหนาท่ีมิไดมีการบันทึกเลขท่ีใบเสร็จในทะเบียนคุมออกหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมรายป จึง
ทําใหไมปรากฏเลขท่ีใบเสร็จในทะเบียนคุมดังกลาว การบันทึกเลขท่ีใบเสร็จจะทําใหทราบวามีการรับชําระเงิน
ครบถวนถูกตอง จึงไดออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม ซ่ึงเอกสารจะตองมีชื่อตรงตามใบเสร็จท่ีรับชําระ ท้ังนี้
เพ่ือปองกันมิใหมีการออกหลักฐานโดยมิไดมีการชําระเงิน ซ่ึงหนวยงานไดมีการออกแบบจุดควบคุมความเสี่ยงไว 
แตยังมิไดมีการสอบทานทําใหผูตรวจสอบเห็นถึงจุดออนของการดําเนินงานดังกลาวได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานตรวจสอบทะเบียนคุมการออกหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม โดยอาจมีการสุมตรวจ
เอกสารหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายละเอียดการโอนเงินผาน KTB เปนครั้ง
คราววามีรายชื่อและจํานวนเงินถูกตองตรงกัน เพ่ือเปนการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีตอไป 

๔.ขาดขอมูลอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ขอตรวจพบ: 
        ๑.หนวยงานมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต (รายใหม) แตขาดขอมูลจํานวนเงินท่ีตองเรียกเก็บจากผู
มาชําระเงิน (กรณีผูประกอบการมาชําระเอง) โดยตองมีการประสานกับหนวยงานเจาของเรื่องทุกครั้งท่ีมีการรับ
ชําระเงิน ซ่ึงอาจทําใหเสียเวลาและมีความผิดพลาดหากสื่อสารไมชัดเจน  
 ๒.มีการรับเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาติเปนผูดําเนินการ โดยผู ท่ีสอบผานไดนําเงินสดมาชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต โดยเจาหนาท่ีไดเขาไปตรวจสอบรายชื่อผูท่ีสอบผานใน Website ของหนวยงานผูจัดสอบ 
และนําขอมูลมาจัดเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสะดวกในการคนหากรณีท่ีผูสอบผานมาชําระเงินเอง ทํา
ใหเจาหนาท่ีตองใชเวลาในการบันทึกขอมูลและอาจเกิดขอผิดพลาดได 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของหาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือลดระยะเวลาข้ันตอนการดําเนินงาน
ใหประชาชนผูมารับบริการไดรับประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ควรมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน เชน การแจงขอมูล
อัตราคาธรรมเนียมท่ีไดรับอนุญาตแลว เพ่ือเปนขอมูลในการรับชําระคาธรรมเนียม กรณีผูประกอบการมาชําระเอง 
หรือการแจงขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ท่ีตองมีการรับชําระเงิน ซ่ึงรวมถึงการกําหนดรูปแบบการใชขอมูลตาง ๆ 
รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตองมีการจัดทําทะเบียนคุมเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ แยกตามประเภทท่ีไดรับ และมีระบบการสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันมิใหเอกสารสูญหาย 

๕.การเพ่ิมและการประชาสัมพันธชองทางการรับบริการ 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทาน Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบวามีการประชาสัมพันธเรื่องการรับชําระเงิน
ผานชองทางออนไลน Biz Portal  มีระบบการจองคิวลวงหนา รวมถึงมีชองทางการสื่อสารผาน Facebook และ
สื่อประชาสัมพันธภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชน โทรทัศนวงจรปด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจท่ีจะให
ผูรับบริการไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แตเนื่องจากขอจํากัดดานตาง ๆ เชน บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๔๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูขอมูลของผูรับบริการโดยเฉพาะผูดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีมี
จํานวนมาก อาจจะยังทําใหการสื่อสารผานชองทางดังกลาวยังไมเพียงพอ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรพิจารณาทบทวนการประชาสัมพันธโดยเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ 
การรับชําระเงินผาน Biz Portal ใน Website ของหนวยงานหลัก รวมถึงระบบการจองคิวออนไลนใน Website 
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยประชาสัมพันธใหมีการใชระบบออนไลนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้หนวยงานท่ีรับชําระอาจ
มีการพิจารณานําระบบการยื่นคําขอ และชําระเงิน ผานระบบ Line Official มาใชในการดําเนินงานเพ่ือลด
ผลกระทบดานอาคารสถานท่ีของกรมฯ  ในอนาคตท่ีจะตองมีการกอสรางอาคารเพ่ิมเติม อาจทําใหผูรับบริการ
ไมไดรับความสะดวก และเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเพ่ิมชองทางการ
รับบริการใหแกประชาชนมากยิ่งข้ึนและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดิจิตอลตอไป 

๖.การเผยแพรวารสารวิชาการยังไมครอบคลุมหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการจัดสงเลมวารสารวิชาการใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ สวนราชการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีตั้งอยูในภูมิภาค และมีการเผยแพร
ผาน Page Facebook ของหนวยงาน ผาน Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเปนการเชื่อมลิงคเขาไปท่ี 
Website ของหนวยงานกอน ซ่ึงอาจเกิดความไมสะดวกและลาชา อีกท้ังยังมิไดมีการเผยแพรใหหนวยงานภายใน
รับทราบ ซ่ึงหนวยงานมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการความรูและการขับเคลื่อนใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู รวมถึงวัตถุประสงคของการจัดทําวารสารคือเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม งานวิจัย
ดานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงงานดานการแพทยและสาธารณสุขตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของใหกวางขวางและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ ท้ังนี้การเผยแพรงานวิชาการในวงกวางจะชวย
ทําใหมีผูเขาถึงมากข้ึน มีโอกาสท่ีจะถูกนําไปใชตอ ไปตอยอดหรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเพ่ิมชองทางการสื่อสารวารสารวิชาการใหมากข้ึน โดยมิตองใชงบประมาณ เชน การจัดทํา
หนังสือแจงเวียนพรอมคิวอารโคดเลมวารสารวิชาการกรม  การเผยแพรผาน Website กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพโดยมิตองเชื่อมตอลิงคเขาไปท่ี Website ของหนวยงาน รวมถึงเผยแพรผาน Page Facebook          
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือใหมีผูเขาถึงไดมากข้ึนและสามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดพัฒนาใหดีข้ึน 

๗.บทความท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการสวนใหญเปนของหนวยงานอ่ืน 
ขอตรวจพบ: 
        จากการเก็บขอมูลวารสารวิชาการกรม ตั้งแตป ๒๕๖๑ ถึงปจจุบัน จํานวน ๑๐ เลม พบบทความท่ีเผยแพร
ท้ังสิ้น จํานวน ๖๔ เรื่อง โดยมีบทความของกรมฯ จํานวน ๑๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๗.๑๙ ของเรื่องท่ีมีการ
เผยแพรท้ังหมด ท้ังนี้ตั้งแตป ๒๕๖๓ ถึงปจจุบันไมพบบทความของกรมฯ ท่ีไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
แตมีขอสังเกตวาตั้งแต ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ กรมฯ มีงานวิจัยท่ีแลวเสร็จจํานวน ๓๙ เรื่อง ดังนั้นจึงควรมีการ
เผยแพรงานวิจัยท่ีแลวเสร็จในวารสารวิชาการกรมฯ  ซ่ึงจะชวยประชาสัมพันธผลงานวิจัยของกรมฯ ไปสูหนวยงาน
ภายนอก และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนพันธกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในขอท่ี ๕ การพัฒนาการวิจัย     

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

องคความรู นวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีดานระบบบริการสุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน 
โดยการเผยแพรงานวิจัยจะทําใหมีโอกาสท่ีจะนําไปใชประโยชนหรือตอยอดงานวิจัยใหดียิ่งข้ึนอีกดวย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการเก็บขอมูลงานวิจัย จํานวน ๓๙ เรื่องวาไดมีการเผยแพรไปแลวก่ีเรื่องผาน
ชองทางใด และสาเหตุท่ีนักวิจัยไมเลือกท่ีจะเผยแพรผานชองทางวารสารวิชาการกรมฯ มาจากอะไร เพ่ือจะไดนํา
ขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาและผลักดันใหงานวิจัยของกรมฯ มีการเผยแพรผานวารสารวิชาการมากยิ่งข้ึน 

๘.การกํากับติดตามการดําเนินงานยังไมเพียงพอ 
ขอตรวจพบ: 
        1.นักวิจัยรายงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน หนวยงานเจาของทุนไดกําหนดรูปแบบการรายงานเปน
เอกสารใหหนวยงานบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน ซ่ึงจากเอกสารดังกลาวจะพบวาชองรอยละของเงินท่ีใชไป 
นักวิจัยบางคนคํานวณจากเงินท่ีใชไปเปรียบเทียบกับเงินงวดท่ีไดรับ และบางคนคํานวณจากเงินท่ีใชไป
เปรียบเทียบกับเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด รวมท้ังการบันทึกขอมูลของนักวิจัยบางคนยังไมครบถวน
ถูกตอง  

2. การเบิกจายเงินงบประมาณนอยกวาแผนท่ีกําหนด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 โดยตองปฏิบัติตามเอกสารแนบทายคํารับรอง 1-7 ซ่ึงจากการพิจารณา
เอกสารแนบ 3 วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและแผนการใชจายงบประมาณ ไดกําหนดรายละเอียดการใช
งบประมาณแยกรายไตรมาส โดยมีการกําหนดแผนการจายเงินไตรมาสท่ี 1 รอยละ 30  ไตรมาสท่ีสองรอยละ 
30 ไตรมาสท่ีสามรอยละ 30 และไตรมาสท่ี 4 รอยละ 10 ดังนั้นในรอบไตรมาสท่ี 2 ตองใชจายใหไดรอยละ 60 
เทากับจํานวนเงินงวดท่ีไดรับโอนมา จํานวน 2,116,380.-บาท แตจากการสอบทานรายงานผลการใชจาย
งบประมาณพบวาสามารถเบิกจายไดเพียง 854,438.68.-บาท คิดเปนรอยละ 27.32 ทําใหการเบิกจาย
งบประมาณนอยกวาแผนท่ีกําหนดคอนขางมาก 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลงานวิจัยพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานงานวิจัย ตามท่ีไดรับ
งบประมาณรวมท้ังแผนการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ในลักษณะเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
รายจายประจําป เพ่ือใชในการติดตามกํากับการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน พรอม
กํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจมีการรวบรวมขอมูลท่ีนักวิจัยรายงานรอบ 6 เดือนท่ีผานมาแตยัง
ไมครบถวนถูกตองมาพิจารณาหาแนวทางการบันทึกขอมูลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ท้ังนี้หากโครงการใดมี
ปญหาในการปฏิบัติใหหนวยงานทําหนังสือเพ่ือขอคําแนะนําหรือคําวินิจฉัย ไปยังหนวยงานท่ีเปนเจาของทุน โดย
ตองถือปฏิบัติตามขอตกลงของแตละหนวยงานอยางเครงครัด 

๙.งานวิจัยบางโครงการไมผานหนวยงานท่ีกํากับดูแลงานวิจัย 
ขอตรวจพบ: 
        โครงการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ไดรับ
งบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จํานวนเงิน 1,350,500.-บาท โดยมิไดแจงใหหนวยงานท่ี

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กํากับดูแลฯ และจากการสอบถามเจาหนาท่ีพบวามีบางหนวยงานท่ีแจงประชาสัมพันธใหทุนในการจัดทํางานวิจัย 
ซ่ึงนักวิจัยจะดําเนินการขอทุนโดยการสมัครผานระบบของหนวยงานเจาของทุน และเม่ือไดรับทุนแลวจึงจะมาแจง
หนวยงานท่ีกํากับดูแลฯ เพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานท่ีกํากับดูแลงานวิจัยควรมีการกําหนดรูปแบบแนวทางในการดําเนินงานการทําวิจัย ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือใหนักวิจัยปฏิบัติเปนไปตามรูปแบบแนวทางท่ีกําหนด ซ่ึงจะทําใหสามารถกํากับ
ติดตามงานวิจัยของกรมฯ ไดอยางครบถวนและทันเวลา 

๑๐.งานวิจัยแลวเสร็จไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานพบวา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๒ โดยมีโครงการวิจัยท่ียังไมเสร็จตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ จํานวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๗,๙๙๖,๐๐๐ บาท โดยนักวิจัยบางทาน
เกษียณอายุหรือโอนยายไปหนวยงานอ่ืนแลว แตยังไมมีการปดโครงการในระบบของสํานักงานวิจัยแหงชาติ สงผล
เสียตอชื่อเสียงของนักวิจัยและหนวยงาน รวมท้ังการอนุมัติใหงบประมาณในปตอไป 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานงานวิจัยโดยมุงเนนดานการจัดการ หวงโซคุณคา (Value Chain 
Management) โดยเริ่มตั้งแต 
- ตนน้ํา การคัดเลือกนักวิจัยท่ีมีความพรอม ไดแก มีความรูดานการทําวิจัย แผนงานโครงการชัดเจน ซ่ึง
ประกอบดวยแผนการใชจายงบประมาณท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับในแตละชวงเวลาตามท่ีกําหนด การจัด
กิจกรรมการดําเนินงานตางๆ   รวมถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ อีกท้ังควรใหหัวหนา
หนวยงานของนักวิจัยอนุมัติกอน เพ่ือยืนยันวานักวิจัยมีศักยภาพท่ีจะทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย   
- กลางน้ํา การกํากับติดตามการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
โดยการประชุมรวมกับคณะกรรมการวิชาการของกรมฯ ซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เพ่ือจะได
แลกเปลี่ยนเรียนรู รับทราบปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไขรวมกัน (การประชุมสามารถประชุมผานระบบ
ออนไลนได)  
- ปลายน้ํา ผลงานวิจัยแลวเสร็จตามเวลา การนําเสนอและเผยแพรงานวิจัยผานชองทางตาง ๆ เชน การประชุม
วิชาการ วารสารวิชาการ ตลอดจนชองทางอ่ืนท่ีไดรับความเชื่อถือ เพ่ือใหมีการนําไปใชประโยชนตอไป 
ตลอดจนการสรางแรงจูงใจใหแกนักวิจัย เชน การใหผลตอบแทนการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมข้ึน การใหรางวัลจาก
ผูบริหารผานเวทีการประชุมกรมฯ หรือการประชุมวิชาการของกรมฯ เปนตน ท้ังนี้หากมีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและการสรางแรงจูงใจท่ีชัดเจน ก็จะสามารถชวยใหงานวิจัยแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือ
หากนักวิจัยไมสามารถดําเนินการตามแผนได ก็อาจจะขอขยายระยะเวลาหรือยกเลิกโครงการและคืนเงิน
งบประมาณท่ีเหลือกลับไป ซ่ึงจะทําใหโครงการไมคางอยูในระบบ  

ท้ังนี้ควรสรุปผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาเสนอในเวทีการประชุมกรมฯ พรอมชื่นชมนักวิจัยและ
หนวยงานท่ีนักวิจัยสังกัดท่ีสามารถปดงานวิจัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงแจงหนวยงานท่ีนักวิจัยสังกัดใหชวย
ติดตามงานวิจัยท่ียังคางอยูในระบบ  รวมถึงควรมีการรายงานความกาวหนาเปนระยะ ๆ ผานเวทีประชุมกรมฯ 
(รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน เพ่ือเปนการกํากับการดําเนินงานของนักวิจัยผานผูบริหารหนวยงาน) ในกรณีท่ี

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ไมสามารถปดงานวิจัยไดตามท่ีสํานักงานวิจัยแหงชาติแจงมา เห็นควรใหประสานหาแนวทางแกไขรวมกับสํานัก
งานวิจัยแหงชาติตอไป 

๑๑.โครงการสนับสนุนงบประมาณองคกรเอกชนสาธารณประโยชน  (NGO:Non-Governmental 
Organizations) 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสุมสอบทานเอกสาร NGO ปงบประมาณพ.ศ.2562 ไมพบหลักฐานการตรวจสอบหรือสอบทาน
เอกสารเบิกจายของโครงการ NGO ตามหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองคกรเอกชน
สาธารณประโยชน และเอกสารปงบประมาณพ.ศ.2563 เอกสารทุกโครงการยังอยูระหวางการเก็บรวบรวม และ
จากการสุมสอบทานเอกสารเบิกจายพ.ศ.2562 พบวาการเบิกจายบางสวนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนว
ทางการสนับสนนุงบประมาณองคกรเอกชนสาธารณประโยชนและตามการบันทึกบัญชีในระบบ  GFMIS ของกรม
สนับสนุนบรกิารสุขภาพ   
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายของกรมฯ ควรมอบหมายผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและสอบทานเอกสารเบิกจายโครงการ NGO เพ่ือใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดและตามหลักการบันทึกบัญชีในระบบ  GFMIS และแจงขอมูลดังกลาวใหหนวยงานเจาของ
เรื่องปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ครบถวน ลดความเสี่ยงจากการทักทวง หรือเรียกเงินคืนจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ในภายหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ดานการเงิน 

ขอตรวจพบดานเงินยืมราชการ 

1.ระบุรายละเอียดกําหนดยืมเงินราชการคลาดเคล่ือน 

ขอตรวจพบ: 

        สัญญาท่ี 14/63 ยืมเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมถอดบทเรียนวันท่ี 25 กันยายน 2563 ระบุชดใช 

15 วันนับแตวันท่ีไดรับเงิน ท่ีถูกตองกรณียืมเงินเพ่ือจัดประชุมตองสงใชภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับเงิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ ๖๕ ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนด

ระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับ

ภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม

ภายในสิบหาวันนับแตวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับเงิน เห็นควรชี้แจงแนวทางปฏิบัติดานเงินยืมใหผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน 

2.สัญญาเงินยืมเงินมีการใหเจาหนาท่ีผูรับเงินลงลายมือช่ือรับเงินยืมในแบบสัญญาการยืมเงิน 

ขอตรวจพบ: 

        สัญญาเงินยืมมีการใหเจาหนาท่ีผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินยืมในแบบสัญญาการยืมเงิน ซ่ึงเปนการจายเงิน

ยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดรับยกเวนใหผูมีสิทธิรับเงินไมตองลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืม 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี 0402.2/ว103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 ขอ 1.5 ระบุ

เม่ือผูมีสิทธิรับเงินแจงขอรับเงินจากสวนราชการ ใหขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร และให

ดําเนินการโอนเงินเต็มจํานวนตามสิทธิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินผานระบบ KTB Corporate 

Online และเม่ือการโอนเงินสําเร็จ ระบบจะมีการสงขอความแจงเตือนผานโทรศัพทมือถือ(SMS) หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส(e-mail) ตามเบอรโทรศัพท หรือ e-mail address ท่ีผูมีสิทธิรับเงินไดแจงไว กรณีท่ีผูมีสิทธิรับเงิน

แจงขอรับเงินตามแบบคําขอเบิกสวัสดิการ คาตอบแทน หรือสัญญาเงินยืม เม่ือไดรับเงินโอนเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารจากสวนราชการแลว ผูมีสิทธิรับเงินไมตองลงลายมือชื่อรับเงินในแบบคําเบิกเงินดังกลาวอีก 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๔ 
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3.หนวยงานไมไดแยกจัดเก็บสัญญาเงินยืมท่ียังไมไดชดใชใหชัดเจน 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานไมไดแยกจัดเก็บสัญญาเงินยืมท่ียังไมไดชดใชใหชัดเจน ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๖๗ กําหนดใหสวนราชการเก็บรักษาสัญญาการ
ยืมเงินซ่ึงยังมิไดชําระคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นไวในท่ีปลอดภัยอยาใหสูญหาย 

4.หนวยงานมีการอนุมัติใหยืมเงิน โดยผูยืมยังไมไดชําระคืนเงินยืมสัญญาเกาใหเสร็จส้ินไปกอน 

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานลูกหนี้เงินยืม พบวาสัญญายืมเงินท่ี บย.  13/63 ยืมเงินเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ติดตามสรุปผลการดําเนินงานความกาวหนาถอดบทเรียนวันท่ี 22-25 กันยายน พ.ศ.2563 จํานวน 102,080.- 

บาท โดยมีการอนุมัติยืมเงินวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงผูยืมยังไมไดชดใชเงินยืมสัญญาเงินยืมเกา  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบหลักฐานกอนการอนุมัติยืมเงินใหถูกตอง ครบถวน และหามมิให

อนุมัติใหยืมเงินรายใหม กรณีผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จสิ้น เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การยืมเงินราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการเก็บ

รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๕๙ การอนุมัติใหยืมเงินเพ่ือใชในราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติใหยืมเฉพาะเทาท่ีจําเปน และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเม่ือผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาใหเสร็จ

สิน้ไปกอน ควรใหความสําคัญในเรื่องการยืมเงินใหมีการปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด และรายงานลูกหนี้เงิน

ยืมเสนอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน เพ่ือทราบและบริหารจัดการดานเงินยืม 

5.การรับหลักฐานการจายและหรือเงินเหลือจายท่ียืมยังปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ 

ขอตรวจพบ: 

        ผูยืมสงหลักฐานการจายและหรือเงินเหลือจายท่ียืม แตเจาหนาท่ีผูรับคืนมิไดบันทึกการรับคืนเงินในสัญญา

การยืมเงิน และยังมิไดมีการออกหลักฐานการรับเงินและหรือออกใบรับใบสําคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐานในทันที ซ่ึง

เจาหนาท่ีจะบันทึกดานหลังสัญญาการยืมเงินและออกใบเสร็จภายหลัง ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 66 เม่ือผูยืมสง

หลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายท่ียืม (ถามี) ใหเจาหนาท่ีบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมท้ัง

พิมพหลักฐานการรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและหรือออก

ใบรับใบสําคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรทบทวนแนวทางการรับหลักฐานการจายและหรือเงินเหลือจาย โดยใหเจาหนาท่ีมีการบันทึก

ดานหลังสัญญาการยืมเงินรวมท้ังออกใบเสร็จและหรือใบรับใบสําคัญทันทีเม่ือผูยืมสงหลักฐานการจายและหรือเงิน

จายท่ียืม (ถามี) เพ่ือเปนหลักฐานแกผูยืมวาไดมีการสงหลักฐานและหรือเงินเหลือจายแลว แสดงใหเห็นถึงความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูยืมไดสงหลักฐานการจาย เพ่ือสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง ให

สวนราชการผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามขอทักทวงภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีไดรับการทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผลใหสวนราชการผูใหยืมทราบ ให

สวนราชการผูใหยืมดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยืม โดยถือวาผูยืมยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนท่ี

ทักทวงนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนํา

เงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 65 และเพ่ือเปนการควบคุมภายในตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.2/ว 

589 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 การควบคุมท่ัวไป ขอท่ี 5. การกําหนดนโยบายและข้ันตอนเก่ียวกับการรับเงิน

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมหรือการเวียนหนังสือแจงเจาหนาท่ี

การเงินการบัญชีเก่ียวกับนโยบายการควบคุมภายในของงานการเงินและการบัญชีเปนประจําทุกป รวมถึงการออก

ขอปฏิบัติใหผูรับชําระเงินแจงผูชําระเงินใหเก็บใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการจายเสมอหรือการติดปายประกาศให

ผูชําระเงินเก็บใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานการจาย 

6.การรับคืนเงินยังปฏิบัติตามระเบียบไมครบถวน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสังเกตการณปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงิน ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 เวลา 14.00 น. 

พบวามีเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนแจงความประสงคจะขอคืนเงินยืม จํานวนประมาณสามแสนบาท โดยเอกสาร

ใบสําคัญจะตามมาภายในวันเดียวกัน (วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564) แตเจาหนาท่ีการเงินแจงใหมาสงคืนใน

วันรุงข้ึนพรอมเอกสารใบสําคัญ ซ่ึงจากการสอบถามเจาหนาท่ีผูรับเงินแจงวาการสงคืนเงินยืมจะปดรับในเวลา 

14.30 น. แตหากเปนเงินประเภทอ่ืนจะปดรับในเวลา 15.00 น. เนื่องจากตองมีการนําเงินเขาบัญชีธนาคารใน

เวลา 15.00 น. ท้ังนี้ผูตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานกับหัวหนางานการเงินแจงวาจากมติท่ีประชุมในสังกัด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดใหรับเงินไดถึงเวลา 15.00 น. ท้ังนี้อาจมิไดมีการสื่อสารแกผูปฏิบัติจึงทําให

การปฏิบัติงานไมสอดคลองกับมติท่ีประชุม ทําใหเจาหนาท่ี  ผูปฏิบัติอาจยังไมทราบมติดังกลาว โดยผูตรวจสอบได

แจงหัวหนางานการเงิน ใหกําชับเจาหนาท่ีการเงินใหปฏิบัติตามมติท่ีประชุมเพ่ือความคลองตัวของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        การประชุมทุกครั้งควรมีรายงานการประชุม และหากเรื่องท่ีประชุมมีมติท่ีตองปฏิบัติ ตองแจงเวียน
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ลดขอขัดแยงหรือความเขาใจท่ี
คลาดเคลื่อน จากผูท่ีเขารับการประชุมเนื่องจากการตีความท่ีอาจแตกตางกันของแตละบุคคล อีกท้ังหากหนวยงาน

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

มีการรับเงินผานระบบ อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) จะชวยลดภาระในการจัดเก็บเงินสดและลดขอจํากัดดาน
เวลาในการนําฝากเงินท่ีธนาคาร หากหนวยงานไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบได   โดยการรับเงินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
คลัง พ.ศ. 2562 ขอ 81 ไดกําหนดวิธีการรับเงินหลังจากกําหนดเวลาปดบัญชี ใหบันทึกขอมูลการรับเงินนั้นใน
ระบบในวันทําการถัดไป  เพ่ือเปนการควบคุมภายใน กรณีดังกลาวหนวยงานอาจระบุวาเปนการรับเงินหลังปด
บัญชีไวก็ได 

ขอตรวจพบการควบคุมดานบัญชี 

๑.เงินฝากธนาคาร(๔) 

ขอตรวจพบ: 

 1. เงินฝากธนาคารในงบประมาณธนาคารกรุงไทย ใบแจงยอดเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือ ไมเทากับ

บัญชีแยกประเภทยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณในงบทดลอง  

 2. การจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารไมเปนปจจุบัน  

 3. จากการสุมสอบทานเงินบํารุงของหนวยงาน พบวา เงินบํารุง มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ไมเทากับยอดเงินในงบทดลอง 

 4. ไมพบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บางบัญชี 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชีเงินฝากธนาคารให
ถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือใชเปนขอมูลในการสอบทานความถูกตอง  ครบถวนของเงินฝากธนาคารหากพบขอ
แตกตาง จะไดหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขไดอยางทันกาล 

2.บันทึกทะเบียนคมุหลักประกันสัญญาคลาดเคล่ือน  

ขอตรวจพบ: 

              (1) หลักประกันสัญญาของบริ ษัทแอพพลิแคดจํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย  เลขท่ี                   

47690294921000 จํานวน 77,500.-บาท เริ่มวันท่ี 16 เมษายน 2563 ครบกําหนดวันท่ี 16 พฤษภาคม 

2564 แตบันทึกวันครบกําหนดเปน 16 พฤษภาคม 2563 

              (2 )  หลักประ กันสัญญาของบริ ษัทคอมพิว เตอร ยู เนี่ ยน  จํ า กัด  ธนาคารกรุ ง เทพ เลข ท่ี 

2101191001522 จํานวน 82,470.-บาท เริ่มวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ครบกําหนดวันท่ี 2 พฤศจิกายน 

2563 แตบันทึกวันครบกําหนดเปน 30 ตุลาคม 2562 

              (3) หลักประกันสัญญาของบริษัท เค แอนด โอ ซิสเต็มส แอนด คอนซัลติ้งจํากัด ธนาคารกรุงเทพ 

เลขท่ี 02101191000990 จํานวน 82,470.-บาท เริ่มวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ครบกําหนดวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2564 แตบันทึกวันครบกําหนดเปน 15 มีนาคม 2563 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท้ังนี้การบันทึกวันครบกําหนดไมถูกตองอาจสงผลใหมีการคืนหลักประกันสัญญาเร็วกวากําหนด ซ่ึงอาจจะยังมิไดมี

การตรวจสอบความชํารุดบกพรอง ทําใหรัฐเสียผลประโยชนได ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว.117 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ขอ 3. 

กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วันสําหรับหลักประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลา

ของการประกันไมเกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน สําหรับหลักประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาของการประกันตั้งแต 

6 เดือนข้ึนไป ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของ

รัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏวามีความชํารุดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐรีบแจงใหผูขายหรือ  ผูรับจางมา

ดําเนินการแกไข หรือซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรอง ตามหลักประกันสัญญา

พรอมกับแจงใหผูคํ้าประกัน (ถามี) ทราบดวย โดยการเงินมีหนาท่ีเบิกจายตามท่ีไดรับแจง เพ่ือจะไดนับวันสงคืน

หลักประกันสัญญาท่ีถูกตองปองกันมิใหรัฐเสียผลประโยชนและเปนธรรมกับผูรับจางและปองกันความเสี่ยงจาก

การถูกรองเรียนกรณีสงคืนเงินหลักประกันสัญญาลาชาเปนระยะเวลานาน กลุมตรวจสอบภายในไดแจงเจาหนาท่ี

ใหดําเนินการแกไขทะเบียนคุมใหถูกตองเรียบรอยแลว 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหจัดใหมีระบบการควบคุม สอบทานความถูกตองของทะเบียนคุมใหเปนไปตามระเบียบกําหนด 

3.หลักประกันสัญญาครบกําหนดยังไมไดสงคืน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน พบวามีหนังสือคํ้าประกันท่ีครบกําหนดสงคืน หลายรายการแตยังมิได

มีการสงคืนหลักประกันสัญญา โดยมีหลักประกันสัญญายางสวนรท่ีมิไดเก็บในตูนิรภัยเนื่องจากรอใหบริษัทมา

ติดตอขอรับคืน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 

170. ใหหนวยงานของรัฐคืนหลักประกันแก คูสัญญา หรือผูคํ้าประกัน โดยเร็วและอยางชาไมเกิน 15 วันนับถัด

จากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว การคืนหลักประกันสัญญาท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร 

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ในกรณีท่ีคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตนใหรีบสงตนฉบับ

หนังสือคํ้าประกันใหแกคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกันทราบดวย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใหคืนแก

ธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีบันทึกทะเบียนคุมวันครบกําหนดคืนหลักประกันสัญญาไมถูกตอง สาเหตุอาจเปนเพราะขาดระบบ

การตรวจสอบ และเจาหนาท่ี ท่ีทําหนาท่ีบันทึกทะเบียนคุมยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงไมทราบวาการซ้ือหรือจาง

ประเภทใดท่ีตองมีการคํ้าประกันสัญญาในระยะเวลาเทาใด รวมถึงไมทราบวิธีการท่ีจะสงคืนหลักประกันสัญญาเม่ือ

ครบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        จากการสอบทานสองปท่ีผานมา ไดใหคําแนะนํา ใหมีการกําหนดแนวทางเรื่องของการนําฝากและสงคืน
หลักประกันสัญญาใหหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน ซ่ึงกรมควร
พิจารณามอบหมายใหงานพัสดุเปนผูควบคุมกํากับการนําสงหลักประกัน และการคืนหลักประกัน เนื่องจาก
เจาหนาท่ีพัสดุไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท้ังนี้หากยังยืนยันใหงานการเงินเปนผูควบคุมกํากับ
หลักประกันสัญญา เห็นควรใหเพ่ิมระบบการตรวจสอบและควบคุมกํากับการนําสงหลักประกันและการคืน
หลักประกันสัญญา พรอมใหความรูความเขาใจแกผูรับผิดชอบ ใหสามารถปฏิบัติเปนไปตามระเบียบไดอยาง
ครบถวนถูกตอง 

4.บันทึกบัญชีแยกประเภทคลาดเคล่ือน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับบัญชีแยก

ประเภทเงินประกันอ่ืน มียอดแตกตางกัน ท้ังนี้จากการสอบทานพบวามีการบันทึกบัญชีเงินประกันอ่ืน (รหัสบัญชี

แยกประเภท 2112010199) เปนเงินรับฝากอ่ืน (รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199) จึงทําใหมียอดเงิน

ท่ีแตกตางกันระหวางทะเบียนคุมเงินประกันสัญญากับบัญชีแยกประเภทเงินประกันอ่ืน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        กลุมตรวจสอบภายในไดแจงผูเก่ียวของปรับปรุงบัญชีใหถูกตองเรียบรอยแลว  โดยผูเก่ียวของไดแกไขได
อยางรวดเร็วหลังจากท่ีไดรับคําแนะนํา แตท้ังนี้ขอใหหนวยงานกําชับผูรับผิดชอบในการสอบทานการบันทึกบัญชี
แยกประเภทของแตละวัน ใหตรงกับผังบัญชีมาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยมีการเปรียบเทียบทะเบียน
คุมตางๆ กับรายงานงบทดลอง เปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหขอมูลทางบัญชีและงบการเงินภาพรวมของหนวยงานมี
ความถูกตอง สามารถนําไปใชในการจัดทํารายงานการเงินประจําประดับกรมใหมีความถูกตอง ครบถวนและ
นาเชื่อถือตอไป 

5.โอนเงินผิดบัญชี  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือน มกราคม 2564  พบวา บัญชี มีเงินโอนเขา

ผิดบัญชีจํานวน xxxxxx บาท 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายการ และปรับปรุงแกไขใหถูกตองโดยเร็ว เพ่ือใหงบ
การเงินภาพรวมมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และนาเชื่อถือ และวิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือกําหนดมาตรการ
ในการควบคุม ปองกัน ไมใหเกิดเหตุการณซํ้าอีก 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๕๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6.จายคาบัตรเครดิตใหเจาหนาท่ีเกินจํานวน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือน มกราคม 2564   พบวา บัญชีเงินใน

งบประมาณ มีการจายบัตรเครดิตใหเจาหนาท่ีเกินไปจํานวน xxxxxx บาท 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ปรับปรุงแกไขใหถูกตองโดยเร็ว และวิเคราะหหาสาเหตุ         
เพ่ือกําหนดมาตรการในการควบคุม ปองกัน ไมใหเกิดเหตุการณซํ้าอีก 

7.บันทึกบัญชีลาชาไมเปนปจจุบัน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือน มกราคม 2564  บัญชีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ  และสอบทานการบันทึกบัญชีพบวาการบันทึกบัญชียังลาชาไมเปนปจจุบันโดยเงินโอนเขาบัญชีของกรม

แลวแตยังไมไดบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกรายการรับเงินทางบัญชีในระบบ GFMIS     
ใหครบถวน ถูกตอง เพ่ือสงผลใหงบการเงินภาพรวม ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันและนาเชื่อถือ 

ขอตรวจพบดานการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

1.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินไมเปนไปตามระเบียบกําหนด(2) 

ขอตรวจพบ: 

         1. หนวยงานมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินเปนรายสัปดาห ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

เบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ ๘๒ เม่ือสิ้น

เวลารับจายเงิน ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินสดหรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอ่ืนท่ีไดรับ 

พรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันนั้นท้ังหมดสงตอเจาหนาท่ีการเงินของสวนราชการนั้น 

และขอ ๘๓ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนราชการตรวจสอบ

จํานวนเงินท่ีจัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในระบบวาถูกตองครบถวนหรือไมเม่ือได

ตรวจสอบความถูกตองตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและ/หรือ

รายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Payment)ท่ีไดรับในวันนั้นทุกฉบับ ไวในสําเนา

ใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซ่ึงเปนหลักฐานการรับชําระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ฉบับสุดทาย 

และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย รวมท้ังผูไดรับแตงตั้งใหตรวจสอบใบเสร็จรับเงินไมปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับ

มอบหมาย  

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีการเงินปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด และทบทวนกระบวนการข้ันตอนการทํางาน 
(Flow chart) ใหถูกตอง ครบถวน โดยเพ่ิมจุดควบคุมความเสี่ยง 

2.รายงานการใชใบเสร็จรับเงินลาชา 

ขอตรวจพบ: 

        รายงานการใชใบเสร็จรับเงินลาชา บางหนวยงานไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณพ.ศ.

2563 ตามหนังสือท่ี สธ xxxxxx ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงถือวาลาชาไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๔ เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซ่ึง
รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินรายงานใหผูอํานวยการกองคลัง หรือหัวหนาสวนราชการในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบ 

3.หนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการใชใบเสร็จซ่ึงมีรายละเอียดยังไมครบถวน และไมไดรายงานการใช

ใบเสร็จตอนส้ินปงบประมาณ 

ขอตรวจพบ: 

        บางหนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมการใชใบเสร็จซ่ึงมีรายละเอียดยังไมครบถวน และไมไดรายงานการใช

ใบเสร็จตอนสิ้นปงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการ

เก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๑ ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพ่ือให

ทราบ และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด ใหหนวยงาน

ใด หรือเจาหนาท่ีผูใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเม่ือวัน เดือน ปใด และขอ ๗๔ เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนา

หนวยงานซ่ึงรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินรายงานใหผูอํานวยการกองคลัง หรือหัวหนาสวนราชการใน

ราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใช

ใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยางชาไมเกินวันท่ี ๓๑ ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีการเงินปฏิบัติตามท่ีระเบียบกําหนดอยางเครงครัด 

4.สําเนาใบเสร็จรับเงินระบุรายการรับเงินโดยไมไดอางอิงเลขท่ีสัญญาท่ีเกี่ยวของ 

ขอตรวจพบ: 

        ใบเสร็จรับเงิน xxxxxx รับเงินคํ้าประกันสัญญาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 14,450.- บาท แตไมได

อางอิงเลขท่ีสัญญาในใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกรณีรับเงินคํ้าประกันสัญญาใหเจาหนาท่ีการเงินระบุอางอิงเลขท่ีสัญญาไวดวยเพ่ืองายตอการสอบ
ยันขอมูลเม่ือถึงกําหนดคืนเงินตามสัญญา และใหเปนไปตามแนวทางการควบคุมภายในดานการรับเงิน โดยการ
จัดทําเอกสารการรับเงินควรมีการอางอิงกับเอกสารตนทางท่ีชัดเจนและเปนระบบ 

5.การควบคุมใบเสร็จรับเงินไมเปนไปตามระเบียบ 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานมีการควบคุมใบเสร็จรับเงินโดยเจาหนาท่ีการเงิน เปนผูควบคุมและตัดจายเอง จึงอาจเกิดความ

เสี่ยงในเรื่องการบันทึกท่ีไมถูกตองและขาดระบบการสอบทาน ตลอดจนวิธีการเบิกใบเสร็จและจายใบเสร็จให

หนวยงานในสังกัดยังไมถูกตอง รวมถึงการเบิกจายพัสดุไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 205 การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับ

การควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ โดย

ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ(ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมี

การจายและเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายงานพัสดุจัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพจากโรงพิมพ ขอมูลการเบิกใชใบเสร็จรับเงิน พรอมท้ังมอบหมายผูเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินใน
คลงัพัสดุอยางเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ผูท่ีดูแลทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินในคลังพัสดุตองไมใชเจาหนาท่ีรับชําระ
เงิน โดยใบเสร็จรับเงินท่ีเบิกมาจากคลังพัสดุแลว หัวหนางานการเงินตองทําหนาท่ีควบคุมดูแลการใชใบเสร็จรับเงิน
รวมถึงการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.2/ว 589 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 
2562 เรื่องแนวทางการควบคุมภายในดานการรับเงิน ขอ 10. และขอ 11. ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ และ
ลดความเสี่ยงในการบันทึกผิดพลาด หรือสูญหาย และชวยลดโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตในการนําใบเสร็จไปใช
เนื่องจากผูปฏิบัติเปนบุคคลคนเดียวกัน 

6.รูปแบบการรายงานการใชใบเสร็จยังไมถูกตอง 

ขอตรวจพบ: 

        การเสนอรูปแบบการรายงานตออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนลักษณะของเอกสารแนบ ซ่ึงมีการ

ระบุเลมท่ี และเลขท่ี  และมีรายละเอียดยังไมชัดเจน อีกท้ังการรายงานการใชใบเสร็จของหนวยงานในสังกัดกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ มีความหลากหลาย ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน บางหนวยงานรายงานลาชา จึงทําให

ยากตอการควบคุมและการตรวจสอบในอนาคต ซ่ึง ณ ปจจุบัน มิไดมีการเก็บขอมูลจากการรายงานของแตละ

หนวยงานมาจัดทําสรุปผลการใชใบเสร็จในแตละป และทําใหไมทราบวาใบเสร็จท่ีหนวยงานเบิกใชไป ณ สิ้นป

คงเหลือจํานวนเทาใด โดยมีหลายหนวยงานไดมีการขออนุญาตใชใบเสร็จตอจากปงบประมาณเดิมซ่ึงเหลืออยู 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ควรจัดทําแนวทางการรายงานการใชใบเสร็จ ซ่ึงตองกําหนดรูปแบบการรายงานการใชใบเสร็จ ระยะเวลาท่ี
ตองจัดสง การขอใชใบเสร็จท่ีเหลืออยูวากรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวทางอยางไร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 74.  และทํา
การสรุปขอมูลเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม เพ่ือจะไดทราบวามีการใชใบเสร็จตลอดท้ัง
ปงบประมาณเปนจํานวนเทาใด   ใชสําหรับเงินอะไรบาง และคงเหลือใบเสร็จท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานจํานวนก่ีเลม เลมใดถึงเลมใด เพ่ือเปนการควบคุมปองกันมิใหมีการนําใบเสร็จไปใชในทางท่ีมิชอบ แสดง
ใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 

7.เก็บคาใชหองประชุม ระบุรายละเอียดไมชัดเจน  

ขอตรวจพบ: 

        เลขท่ีใบเสร็จ xxxxxx ไดรับเงินจาก รายการคาสนับสนุนการใชหองประชุม จํานวน xxxx บาท และใบเสร็จ

เลขท่ี xxxxxx วันท่ี 29 กันยายน 2563 ไดรับเงินจาก รายการคาสนับสนุนการใชหองประชุม จํานวน xxxx  

บาท โดยไมไดระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน เชน คาหองประชุมขนาดเทาไหร หรือคาอุปกรณเครื่องฉาย  ตามประกาศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2551 เรื่อง การปรับอัตราคาท่ีพัก หองประชุม

และคาบริการอ่ืนๆ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหกรมฯ พิจารณาทบทวนประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 

2551 เรื่อง การปรับอัตราคาท่ีพัก หองประชุมและคาบริการอ่ืนๆ ของศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาค

ประชาชน เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน และรองรับหนวยบริการของศูนย

สนับสนุนบริการสุขภาพ ท้ัง 12 เขต ในการนําไปใชเปนเกณฑในการรับเงินคาหองประชุมใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

ขอตรวจพบดานระบบ GFMIS 

1.คําส่ังมอบหมายบุคคลผูมีสิทธิใชงานและรหัสผานระบบ GFMIS ไมครบถวน (2) 

ขอตรวจพบ: 

        1. คําสั่งมอบหมายบุคคลผูมีสิทธิใชงานและรหัสผาน GFMIS ไมครบถวน เชนขาดเจาหนาท่ีอนุมัตินําเงิน 

สงคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว87 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เรื่อง การเบิกจาย รับและ

นําสงเงินในระบบ GFMIS ผาน Web Online กําหนดใหหัวหนาสวนราชการจัดทําคําสั่งหรือการมอบหมายไวเปน

ลายลักษณอักษรเพ่ือกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิใชรหัสผูใชงาน และรหัสผาน ในการทําหนาท่ีบันทึกขอมูล ขอเบิก

เงินจากคลัง อนุมัติการจายเงิน นําสงคลัง และเรียกรายงานในระบบ โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ มาตรการ

ในการควบคุมตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา GFMIS Token Key และรหัสผาน หรือคําสั่งกําหนดให

เจาหนาท่ี มีหนาท่ีอนุมัติการเบิก (P1) และอนุมัติเบิกจาย (P2) เปนคนเดียวกัน  

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการทบทวนคําสั่งใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบกําหนด 

2.ไมไดจัดทําทะเบียนคุมการใชงาน GFMIS  

ขอตรวจพบ: 

        การดําเนินงานในระบบ GFMIS พบวาไมไดจัดทําทะเบียนคุมการใชงาน และการเก็บรักษาอุปกรณ Token 

key 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานปฏิบัติตามหนังสือท่ี กค 0409.3/ว98 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2547 ท่ีกําหนดใหสวน
ราชการตองกําหนดวิธีการเก็บรักษาบัตรกําหนดสิทธิการใช ( GFMIS Smart card) (Token key) รหัสผูใชงาน 
(User Log-in) และรหัสผาน (Password) ใหเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและความปลอดภัยเพ่ือใชเปนแนว
ทางการควบคุมภายในดานการเงินการคลัง ใหแกผูมีสิทธิถือบัตรถือปฏิบัติ รวมถึงจัดทําทะเบียนคุมการเบิกใช 
และการเก็บรักษาบัตรแตละประเภทของการใชงาน ใหถูกตองครบถวนและปลอดภัย 

3.ไมพบการยืนยันขอมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตามท่ีระเบียบกําหนด  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานไมพบการยืนยันขอมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS สงคลังจังหวัดตามระเบียบ

กําหนด 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0409.3/ว261 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2557 กําหนดให
เรียกรายงานขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบและนําสงคลังจังหวัดภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

4.ไมมีการทบทวนการมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเขาใชงานในระบบ GFMIS ใหเปนปจจุบัน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสอบทานการมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเขาใชงานในระบบ GFMIS Terminal 

พบวาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีการยายออก แตยังไมไดทบทวนคําสั่งใหเปนปจจุบันและการอนุมัติยังไมครอบคลุม 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการทบทวนคําสั่งมอบหมายการปฏิบัตงิานในระบบ GFMIS ดังนี้ 

1. กําหนดใหผูมีสิทธิใชงาน GFMIS Token Key โดยมีรหัสผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password)    

ใหทําหนาท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติการขอเบิกเงิน 

2. กําหนดใหผูมีสิทธิใชงาน GFMIS Token Key โดยมีรหัสผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password)    

ใหทําหนาท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินและอนุมัติการนําเงินสงคลัง 

3. กําหนดใหผูมีสิทธิใชงาน GFMIS Token Key โดยมีรหัสผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password)    

ใหทําหนาท่ีบันทึกขอมูลและเรียกรายงาน 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท้ังนี้หามมิใหหัวหนาหนวยเบิกจายตามขอ 1. มีการมอบหมายใหบุคคลเพียงคนเดียวทราบรหัสผานและสามารถ

ดําเนินการในระบบ GFMIS ไดเองทุกข้ันตอน เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมอบหมายให

บุคคลเพียงคนเดียวดําเนินการในระบบ GFMIS ทุกข้ันตอน 

ดานการกําหนดมาตรการควบคุมภายในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

1. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกใชและการสงเก็บบัตรกําหนดสิทธิแตละประเภทของการใชงานในระบบ GFMIS 

Token Key และเก็บรักษาไวสถานท่ีปลอดภัย 

2. ใหผูมีสิทธิใชรหัสผูใชงาน ผูใชงาน (User Name) และรหัสผาน (Password) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจอนุมัติเบิก 

อนุมัติการจายเงินและนําสงคลัง และผูบันทึกขอมูลและเรียกรายงานในระบบ GFMIS ตองดําเนินการเปลี่ยน

รหัสผานทุกๆ 3 เดือน เพ่ือปองกันมิใหผูอ่ืนทราบ 

3. ใหมีการตรวจสอบการรับ – จายเงินเปนประจําภายในทุกสิ้นวันทําการถัดไป โดยใหหนวยเบิกจายเรียกรายงาน

สรุปรายการขอเบิกเงินเปนรายวัน เพ่ือตรวจสอบกับขอมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ของหนวยเบิกจาย 

การตรวจสอบ ใหหนวยเบิกจายดําเนินการตรวจสอบขอมูลการขอเบิกเงินของหนวยเบิกจายโดยรายงานแบงเปน 

3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 กรณีจายตรงผูขาย ใหตรวจสอบวาเปนรายการขอเบิกของหนวยเบิกจายจริงหรือไมรายชื่อผูขายคือ

คูสัญญาของหนวยเบิกจายท่ีไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน เลขท่ีบัญชีธนาคารตรงกับขอมูลหลักผูขายท่ีไดแจงไวตอ

กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด จํานวนท่ีขอเบิกและรายการหักตางๆ ระบบ GFMISไดตัดเงินงบประมาณ

หรือเงินฝากคลังถูกตองหรือไม 

สวนท่ี 2 กรณีจายผานสวนราชการ ใหตรวจสอบวาเปนรายการขอเบิกของหนวยเบิกจายจริงหรือไม จํานวนเงินท่ี

ขอเบิกและรายการหักตางๆ ระบบ GFMIS ไดตัดเงินงบประมาณหรือเงินฝากคลังถูกตองหรือไม 

สวนท่ี 3 สรุปรายการขอเบิก จํานวนเงินสุทธิ เม่ือหนวยเบิกจายตรวจสอบขอมูลในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 

เรียบรอยแลว ใหหัวหนาหนวยเบิกจายลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองและเก็บไวท่ีหนวยงานในกรณีพบ

ขอผิดพลาดในรายงานสรุปรายการขอเบิกของหนวยเบิกจาย ใหประสานงานกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักคลัง

จังหวัด (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาสาเหตุของความผิดพลาดและดําเนินการแกไขตอไป 

ขอตรวจพบดาน KTB Corporate Online 

๑.ดาน KTB Corporate Online หนวยงานไมไดพิมพรายงานผลการโอนเงินและการรับเงินมาตรวจสอบ

ตอนส้ินวัน  

ขอตรวจพบ: 

        ตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ี กค 0402.2/ว103 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2559 กรณีท่ีผูมีสิทธิรับเงิน

แจงขอรับเงินตามแบบคําขอ เม่ือไดรับเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารจากสวนราชการแลว ผูมีสิทธิรับเงินไมตอง

ลงลายมือชื่อรับเงินในแบบคําขอ ขอ 1.6 ทุกสิ้นวันทําการใหสวนราชการจัดใหมีการตรวจสอบการจายเงิน ดังนี้ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. การโอนเงินใหเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน Detail repost และ Summary repost/Transaction 

History รายการสรุปเคลื่อนไหวทางบัญชี E-Statement เพ่ือตรวจสอบกับทะเบียนคุมการโอนเงิน 

2. การรับเงิน ใหเรียกรายงานระหวางวัน Receivable information Online กับรายการสรุปเคลื่อนไหวทาง

บัญชี E-Statement ใหถูกตองตรงกัน เม่ือในวันทําการถัดไป ใหหนวยงานตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งโดยเรียก

รายงาน Receivable information Download และเก็บรักษา รายงาน Receivable information Download 

เพ่ือเปนหลักฐานการรับเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี) ไวตรวจสอบ 

3. การนําสง พิมพรายงานจากหนาจอการทํารายการสําเร็จ กับรายงานสรุปเคลื่อนไหวทางบัญชี E-Statement 

และจัดเก็บไวตรวจสอบกับทะเบียนคุมการจัดเก็บและนําสง ตอไป 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีการเงินปฏิบัติตามระเบียบกําหนดอยางเครงครัด เพ่ือเปนการสอบทานขอมูลการ
ดําเนินงานในแตละวัน หากพบขอผิดพลาดจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขไดทันกาล 

2.หนวยงานไมไดจัดทําคําส่ังมอบหมายใหมีผูทําหนาท่ีตรวจสอบการโอนเงินผานระบบ KTB corporate 

online  

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานยังไมไดจัดทําคําสั่งมอบหมายใหมีผูทําหนาท่ีตรวจสอบการโอนเงินผานระบบ KTB corporate 

online 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรจัดทําคําสั่งเพ่ิมเติมมอบหมายใหมีผูทําหนาท่ีตรวจสอบการโอนเงินผานระบบ KTB corporate 
online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน(Detail Report และ Summary Transaction History) รายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี(E-Statement/Account Information) ตอนสิ้นวันทําการ โดยผูตรวจสอบการโอนเงิน 
ตองไมใชบุคคลคนเดียวกับผูโอนเงิน 

3.หนวยงานมีการจัดทําคําส่ังในการดําเนินงานในระบบ KTB corporate online  ผูปฏิบัติหนาท่ี 

Company User Maker แตเม่ือเขาใชงานในระบบเปนรหัสของบุคคลท่ีไมไดกําหนดไวตามคําส่ังแตงตั้ง 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานมีการจัดทําคําสั่งในการดําเนินงานในระบบ KTB corporate online  ผูปฏิบัติหนาท่ี Company 

User Maker แตเม่ือเขาใชงานในระบบเปนรหัสของบุคคลท่ีไมไดกําหนดไวตามคําสั่งแตงตั้ง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการประสานกลุมคลังและธนาคารกรุงไทยเพ่ือปรับปรุงแกไขการเขาใชงาน
ในระบบใหถูกตอง และเปนไปตามคําสั่งท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4.การแตงตั้งมอบหมายผูปฏิบัติหนาท่ีใน KTB corporate online ไมเปนปจจุบัน  

ขอตรวจพบ: 

        ตามคําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี xxxxxx เรื่องแตงตั้งขาราชการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในระบบ KTB 

corporate online ไมเปนปจจุบันเนื่องจาก มีเจาหนาท่ี เกษียณอายุราชการไปแลวแตยังปรากฏชื่อในคําสั่ง

ดังกลาวอยู สงผลใหผูปฏิบัติงานในระบบ KTB corporate online ปฏิบัติงานโดยยังไมไดรับมอบหมาย และไม

เปนไปตามคําสั่งท่ีแตงตั้ง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานเรงดําเนินการทบทวนคําสั่งมอบหมายผูปฏิบัติหนาท่ีในระบบ KTB corporate 

online ใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบันตามเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจริง ใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว.109 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2559 เรื่องการกําหนดตัวบุคคล ผูมีสิทธิเขาใชในระบบ 

KTB corporate online 

5.ทะเบียนคุมขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB corporate online ไมเปนปจจุบัน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมสอบทานทะเบียนคุมการรับเงินโอนผานระบบ KTB corporate online พบวายังไมเปนปจจุบัน

มีขอมูลเจาหนาท่ีท่ีปรากฏในทะเบียนคุมจํานวนมาก สาเหตุจากเปนขอมูลของเจาหนาท่ีของปงบประมาณเดิมท้ัง

ขาราชการ ลูกจางประจํา จางเหมาบริการ ซ่ึงไดลาออก โอน ยาย และเกษียณอายุราชการไปแลว แตยังไมไดลบ

ขอมูลออกจากทะเบียนคุมรับเงินโอนผานระบบ KTB corporate online 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการทบทวนทะเบียนคุมขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB corporate 
online และปรับปรุงแกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน ตามจํานวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจริง เพ่ืองายตอการตรวจสอบ
ขอมูลของผูสิทธิรับเงินตามอัตราเจาหนาท่ีท่ีเบิกเงินจากหนวยงาน 

6.หนวยงานอยูระหวางดําเนินการในระบบ KTB corporate online ดานการรับเงิน  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสอบทานพบวาหนวยงานอยูระหวางดําเนินการในระบบ KTB corporate online ดานการรับเงิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรเรงดําเนินการในระบบ KTB corporate online ดานการรับเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวน
ท่ีสุดท่ี กค 0402.2/ว.494 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 และตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดตามตัวชี้วัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน และกํากับติดตามการดําเนินงานของทุกหนวยเบิกจายภายในกรม เพ่ือชวยลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาในการติดตอธนาคาร ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดหรือเช็ค และเพ่ิม
ชองทางอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีและประชาชนในการธุรกรรมทางการเงิน มีความปลอดภัยและมีระบบ
ฐานขอมูลรองรับ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอตรวจพบดานการควบคุมเงินทดรองราชการ 

1.การควบคุมเงินทดรองราชการยังไมครบถวน (6) 

ขอตรวจพบ: 

        1. หนวยงานมีจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและรายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ แตยังไม

ครบถวนถูกตอง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.3/ว61 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 เรื่องการบัญชี

และการควบคุมเงินทดรองราชการ 

 2. ไมไดรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ โดยผูรับผิดชอบควรปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง 

ท่ี กค 0410.3/ว61 เรื่องการบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง                 

ท่ี กค 0409.3/ว 540 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแนวทางการควบคุมภายในดานการจายเงิน ซ่ึง

กําหนดใหหนวยงานจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของกับเงินทดรองราชการเสนอผูบริหาร ประกอบดวย รายงานลูกหนี้เงิน

ทดรองราชการ และรายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ และกําหนดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

หลักฐานกับทะเบียนคุมอยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 3. ไมไดจัดทํารายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกําหนด 

 4. ใชแบบฟอรมเดิมในการรายงานแสดงฐานะเงินทดรองราชการ 

 5. ไมพบการบันทึกดอกเบี้ย ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

 6. หนวยงานมีการจายเช็คและรับเงินสด ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ  

พ.ศ.2562 ขอ 16. ในการจายเงินใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานในสังกัดจายเงินทดรอง

ราชการจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยผานระบบ อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ไปเขาบัญชีของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ

รับเงิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบเงินทดรองราชการท่ีกําหนด 

ขอตรวจพบดานการควบคุมดานเงินสด 

1.ไมพบการจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ในวันท่ีมีการรับ-จายเงินสด  

ขอตรวจพบ: 

        ใบเสร็จเลขท่ี xxxxxx รับเงินคาประกันสัญญา  จํานวน xxxxx บาท แตไมไดจัดทํารายงานเงินสดคงเหลือ

ประจําวัน ในวันท่ีมีการรับเงินดังกลาว 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 92 ใหสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณีจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวันท่ีมีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัว

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เงินอ่ืน ในกรณี ท่ีวันใดไมมีรายการรับจายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสําหรับวันนั้นก็
ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวันถัดไปดวย 

2.การเก็บรักษาเงินไมเปนไปตามระเบียบ  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสอบทานรายงานเงินคงเหลือประจําวันและการสังเกตการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงิน  พบวา

เจาหนาท่ีการเงินมีการจัดเก็บและนําสงเงินจากศูนยบริการในรอบเวลา 15.00 น. แตในชวงเวลาระหวางเวลา 

15.00 – 16.30 น. มีการรับเงินเจาหนาท่ีผูรับเงินจะนําเงินสดฝากไวท่ีหัวหนางานการเงิน โดยมิไดจัดเก็บในตู

นิรภัย  ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน 

และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 93 เม่ือสิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาท่ีการเงินนําเงินท่ีจะเก็บรักษาและ

รายงานเงินคงเหลือประจําวันสงมอบใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกัน

ตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เม่ือปรากฏวาถูกตองแลว ใหเจาหนาท่ี

การเงินนําเงินและเอกสารแทนตัวเงิน เก็บรักษาในตูนิรภัย และใหกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคน ลงลายมือชื่อใน

รายงานเงินคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐาน  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานทบทวนแนวปฏิบัติดานการรับเงิน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ ท้ังนี้การบันทึกขอมูล
การรับเงินในระบบจะตองบันทึกภายในวันท่ีไดรับเงิน ในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับ
วันนั้นแลว ใหบันทึกขอมูลการรับเงินในวันทําการถัดไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 81 โดยเงินท่ีนําสงหลังปดบัญชี
ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 93 อยางเครงครัด 

ขอตรวจพบดานเช็คราชการ 

1.เช็คหมดอายุการใชงานยังไมนําไปข้ึนเงิน 

ขอตรวจพบ: 

        จากสุมสอบทาน พบวาเช็คเลขท่ี xxxxxxx ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563  หมดอายุการใชงานแลว แตยังไมได

ไปข้ึนเงิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบติดตอประสานเจาของเช็ค ทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร เพ่ือนําเช็คมา
เปลี่ยนและออกเช็คฉบับใหม โดยระบุกําหนดวันท่ีตอบกลับใหชัดเจนและหากพนกําหนดดังกลาวแลวไมมารับเช็ค 
จะนําสงเปนรายไดแผนดินตอไป 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๖๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอตรวจพบดานคาสินบนเงินรางวัล 

1. มิไดจัดทํารายงานการใชจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานสงใหกระทรวงการคลัง 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานมีการรับเงินคาปรับตาง ๆ แตมิไดรายงานผลการใชจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจายในการ

ดําเนินงาน ใหกระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. 2546 ขอ 6. ใหสวน

ราชการรายงานผลการใชจายเงินสินบนรางวัลและเงินในการดําเนินงานใหกระทรวงการคลังทราบทุกวันสุดทาย

ของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ซ่ึงจากการสอบทานเจาหนาท่ีแจงวาอยูระหวางดําเนินการ  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานตองรายงานการใชจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานใหกระทรวงการคลังทราบ
ทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน  เห็นควรใหหัวหนาหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังกําชับผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

ขอตรวจพบดานการควบคุมบัตรเครดิตราชการ 

1.การควบคุมการจายเงินดวยบัตรเครดิตยังปฏิบัติไมครบถวน  

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานจัดทําทะเบียนคุมบัตรเครดิตราชการ แตมิไดมีการตรวจสอบรายชื่อผูถือบัตรเครดิตภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  ซ่ึงตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0409.3/ว. 540 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง

แนวทางการควบคุมภายในดานการจายเงิน ขอ 3. การควบคุมการมีบัตร (3.1.2 มีการสํารวจความจําเปนในการ

ขอมีบัตร มีการทบทวนความจําเปน และตรวจสอบสถานการณใชบัตรของผูถือบัตรใหเปนปจจุบัน เชน รายชื่อ

บัตรท่ีหมดอายุ สูญหายหรือชํารุด รายชื่อผูถือบัตรท่ีมีการโยกยาย การเกษียณหรือลาออก และหรือการบรรจุใหม 

เปนตน เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม เชน การยกเลิกบัตรของบุคลากรท่ีเกษียณและบันทึก

ทะเบียนคุมบัตร และขอ 3.1.3 กําหนดใหผูถือบัตรตองมีหนาท่ีรับผิดชอบสงคืนบัตรทันทีเม่ือพนจากหนาท่ีตองใช

บัตรอีกตอไป รวมท้ังผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของผูถือบัตรตองมีหนาท่ีท่ีรับผิดชอบติดตามกํากับดูแลใหมีการ

สงคืนบัตรโดยเร็ว) และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0407.2/ว. 56 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 

2559 กําหนดหลักเกณฑการใชบัตรเครดิตราชการ ขอ 33.1.2 และขอ 45.2 จัดทําทะเบียนคุมบัตรเครดิต

ราชการ เพ่ือใชในการนับและตรวจสอบรายชื่อผูถือบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานมีการควบคุมการจายเงินดวยบัตรเครดิตราชการใหเปนปจจุบัน โดยนําแนวทางการ

ควบคุมภายในดานการจายเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว. 540 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2563 ไปปรบัใชในการปฏิบัติงานดานการจายเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เพ่ือใหหนวยงานของรัฐมีการ

ควบคุมภายในดานการจายเงินท่ีเหมาะสม  เพียงพอและสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ดานหลักฐานใบสําคัญ 
1.เอกสารหลักฐานในการตรวจสอบสิทธิเกี่ยวกับการเบิกคาเลาเรียนบุตรไมครบถวน(5) 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานพบวา หลักฐานในการตรวจสอบสิทธิเก่ียวกับการเบิกคาเลาเรียนบุตรไมครบถวน เชน   
ไมพบใบทะเบียนสมรส ไมพบใบสูติบัตร เปนตน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรของหนวยงาน และตรวจสอบเอกสารกอน
เบิกจายใหครบถวนถูกตอง 
2.ทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตรรายละเอียดยังไมครบถวน(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        ทะเบียนคุมคาเลาเรียนบุตรไมมีอัตราคาเลาเรียนบุตรท่ีกฎหมายกําหนดใหเบิกได ทําใหยากตอการ
ตรวจสอบหรือยากตอการสอบทานความถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับอัตราท่ีกฎหมายกําหนดใหเบิกได เพ่ือสะดวกและงายในการสอบทานและ
ปองกันขอผิดพลาดในการเบิกจายเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
3.เบิกคาเลาเรียนบุตรไมถูกตอง(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        เบิกคาเลาเรียนบุตร ซ่ึงบุตรศึกษาในระดับปริญญาตรี ของเอกชน ภาคเรียนท่ี 1/2563 จํานวน 
25,000.- บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 การ
เบิกหลักสูตรปริญญาตรี ของสถานศึกษาเอกชนใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีไดจายไปจริงของคาเลาเรียน ป
การศึกษาละไมเกิน 25,000.- บาท ซ่ึงตามใบเสร็จรับเงินคาเลาเรียน จํานวน 25,000.- บาท ตองนําไปหารครึ่ง 
จะเบิกได จํานวน 12,500.- บาท เนื่องจากผูรับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายมีความเขาใจคลาดเคลื่อน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรเรียกเงินคืนเพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน จํานวน 12,500.- บาท และกําชับผูรับผิดชอบใหศึกษา
ระเบียบท่ีเก่ียวของพรอมเพ่ิมความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายใหถูกตองตาม
ระเบียบกําหนด 
4.เบิกคารักษาพยาบาลไมถูกตอง(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        เบิกคารักษาพยาบาล โดยเบิกคารักษาพยาบาลไดตามสิทธิ จํานวน xxxx บาท แตเบิกเงินเกินไปจํานวน 
xxxx บาท เห็นสมควรเรียกคืนเงินเปนรายไดแผนดิน จํานวน xxxx บาท 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใบสําคัญดวยความระมัดระวังรอบคอบ กอนเบิกจายเงินใหแกผู
มีสิทธิรับเงิน ใหเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน 
 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.ทะเบียนคุมคารักษาพยาบาลบันทึกขอมูลไมครบถวน(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        ทะเบียนคุมคารักษาพยาบาลบันทึกขอมูลไมครบถวน เชนเจาหนาท่ีบางรายเบิกคารักษาพยาบาลแตไมได
บันทึกไวในทะเบียนคุมคารักษาพยาบาล หรือ บางรายการบันทึกขอมูลไมครบถวน เชน ไมมีเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน เพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบสิทธิการเบิกกับขอมูลของกรมบัญชีกลาง  สาเหตุเนื่องจากผูรับผิดชอบขาด
การสอบทานทะเบียนคุมอยางสมํ่าเสมอ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จัดทําทะเบียนคุมใหมีรายละเอียดครบถวนถูกตอง และควรเพ่ิมระบบ
การสอบทานทะเบียนคุมเปนระยะ เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล ตามผูใช
สิทธิท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการสอบยันขอมูลและงายตอการตรวจสอบใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 
6.ไมมีการทบทวนสิทธิของผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลใหเปนปจจุบัน 
ขอตรวจพบ: 
        เบิกคารักษาพยาบาล ในฐานขอมูลของกรมบัญชีกลาง ปรากฏวาไมมีสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล ดวย
สาเหตุสิทธิยังเปนรัฐวิสาหกิจ   จากการสอบถามผูรับผิดชอบ ผูเบิกนั้นไดเกษียณอายุมาแลวประมาณสองป และ
ยังไมไดมีการทบทวนสิทธิในระบบของกรมบัญชีกลางใหเปนปจจุบัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรมอบหมายผูรับผิดชอบซ่ึงเปนนายทะเบียนของฐานขอมูลสิทธิคารักษาพยาบาลดําเนินการทบทวน
สิทธิคารักษาพยาบาลของเจาหนาท่ีในระบบฐานขอมูลรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ใหถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน และกําหนดแนวทางในการทบทวนสิทธิ เพ่ือแจงใหเจาหนาท่ีทราบและถือปฏิบัติใหถูกตอง เปนแนวทาง
เดียวกันตอไป 
7.ดานคารักษาพยาบาล เบิกคารักษาพยาบาลใชแบบฟอรมไมถูกตอง 
ขอตรวจพบ: 
        เบิกคารักษาพยาบาลใชแบบฟอรม 7105 ซ่ึงถูกยกเลิกใชงานแลว ปจจุบันเปลี่ยนเปนแบบ 7131 ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.2/ว379 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 
0422.2/1482 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 ระบุการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใหใชแบบพิมพแบบ 7129-
7140 มาใชบังคับในการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับผูรับผิดชอบปรับเปลี่ยนใชแบบฟอรมตามแบบ 7131 ตามท่ีระเบียบกําหนด และชี้แจง
ผูเก่ียวของทราบใหถือปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน เปนแนวทางเดียวกัน 
8.การจัดสงหลักฐานการขอเบิกเงินมีความเส่ียงตอการสูญหาย 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบถามวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงิน แจงวาผูเบิกจะนําหลักฐานการขอเบิกเงินมาให
เจาหนาท่ีการเงิน แตหากไมพบเจาหนาท่ีการเงินจะวางเอกสารไวบนโตะทํางานแทน และบางคนจะมีการแจง
เจาหนาท่ีการเงิน เนื่องจากเอกสารมีเปนจํานวนมากซ่ึงเสี่ยงตอการสูญหายหรือติดไปกับเอกสารชุดอ่ืน 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหจัดหาอุปกรณสําหรับสงเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงิน ซ่ึงอาจมีการวางระบบควบคุมภายใน
เพ่ิมเติมเพ่ือปองกันเอกสารสูญหาย โดยมีการจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เม่ือผูเบิกสงเอกสารหลักฐาน
จะตองมีการลงทะเบียนคุมทุกครั้ง และเจาหนาท่ีการเงินสามารถตรวจสอบเอกสารกับทะเบียนคุมวาถูกตอง
ตรงกัน และลงชื่อกํากับหากไดมีการนําไปดําเนินการตามลําดับการขอเบิก 
9.เบิกจายคาจัดประชุมแนบเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
ขอตรวจพบ: 
      1 จัดประชุมคณะทํางาน ไมพบหนังสือเชิญประชุมของผูรวมประชุม  
      2 จัดประชุม ไมพบวาระการประชุม 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เอกสารใบสําคัญประกอบการเบิกจายดังกลาวเปนเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายตามท่ีระเบียบ
กําหนดใหมี ซ่ึงตองใชประกอบในการจัดประชุม หนวยงานจึงควรกําชับผูรับผิดชอบในการแนบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายใหครบถวน และผูตรวจสอบ ควรเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบหลักฐานใหถูกตอง 
ครบถวนตามระเบียบกําหนด ซ่ึงอาจกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในดานเอกสารประกอบเบิกจายในการ
ประชุม อบรม เพ่ือลดจุดออนจากการดําเนินงาน 
๑0.อนุมัติข้ึนเครื่องบินเปนกรณีพิเศษดวยเหตุผลเดินทางเปนหมูคณะ 
ขอตรวจพบ: 
        เดินทางไปราชการของพนักงานราชการเดินทางโดยเครื่องบินเปนกรณีพิเศษ โดยเหตุผลเดินทางเปนหมู
คณะ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 มาตราท่ี 22 การเดินทาง
ไปราชการ โดยปกติใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะ
ประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกทางราชการใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางไปราชการ
จะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานขอเบิกคาพาหนะนั้น 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

         ในการขออนุมัติข้ึนเครื่องบินเปนกรณีพิเศษ เห็นควรเปรียบเทียบคาใชจายท่ีสามารถประหยัดได
ประกอบดวย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูบริหารในการอนุมัติกรณีท่ีตองเดินทางโดยเครื่องบินเปน
กรณีพิเศษ 
๑1.การจัดอบรมบางโครงการจัดหองพักในการอบรมใหพักเดี่ยวโดยไมสมเหตุสมผล 
ขอตรวจพบ: 
        โครงการอบรม มีการพักเด่ียว 2 คน นาง ก พักวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 และนาง ข พักวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงการจัดหองพักไมเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี
3) พ.ศ.2555 ขอ 16. (1) การจัดท่ีพักใหแกผูเขารับการฝกอบรมสําหรับการฝกอบรมขาราชการประเภท ข และ
การฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแตสองคนข้ึนไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสม
หรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได หัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรเรียกเงินคืน เพ่ือสงเปนรายไดแผนดินและควรกําชับผูรับผิดชอบของทุกหนวยงานใหเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารเบื้องตนกอนสงเบิกและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ โดยควรเพ่ิมระบบการ
สอบทานเอกสารหลักฐานใบสําคัญเพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสงใบสําคัญเบิกจายเงิน 
๑2.ไมประทับตราจายแลวและไมลงลายมือช่ือรับรองการจายในใบเสร็จน้ํามันเช้ือเพลิง 
ขอตรวจพบ: 
        เดินทางไปประชุม ไมประทับตราจายแลวในใบเสร็จน้ํามันเชื้อเพลิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 42.    
ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายดวยตัวบรรจง พรอม
ท้ังวัน เดือน ป ท่ีจายกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ และปองกันไมใหนํา
เอกสารมาเบิกซํ้า  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรกําชับผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารกอนเบิกจายใหครบถวนถูกตองและแจงผูเก่ียวของทราบ
เพ่ือถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันตามระเบียบดังกลาวตอไป 
๑3.เอกสารหลักฐานไมถูกตองตามขอเท็จจริง 
ขอตรวจพบ: 

 เบิกจายเอกสารหลักฐานไมถูกตองเชน จัดประชุมหารือการปฏิบัติงาน ใบเสร็จคาอาหาร ระบุคาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม จํานวน  xxxx บาทและคาอาหารกลางวัน จํานวน xxxxx บาท รวมเปนเงิน xxxxx บาท ซ่ึงได
สอบถามเจาของรานคา พบวารานคาใหบริการเฉพาะอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมไดใหบริการอาหารกลางวัน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรเรียกเงินคืนเพ่ือนําสงเปนรายไดแผนดิน และกําชับผูรับผิดชอบเพ่ิมความละเอียด รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหถูกตอง ครบถวนตรงตามขอเท็จจริง เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเบิก
จายเงิน 
๑4.คาผานทางพิเศษมิใชคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ขอตรวจพบ: 
        เดินทางไปประชุม นําคาผานทางพิเศษ จํานวน xxxx บาท รวมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว.96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการคาใชสอยตามขอ 
12. ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการบรหิารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 ระบุวา
คาผานทางดวนพิเศษเปนคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ ซ่ึงไมถือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ผูตรวจสอบตองเพ่ิมความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารใบสําคัญกอนการเบิกจายใหถูกตองตาม
ระเบียบ และควรแจงเวียนประเด็นท่ียังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการเบิกจายเพ่ือสื่อสารใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบและถือปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบกําหนด 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๔ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ดานการบริหาร 

ดานการบริหารงบประมาณ 

1.การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกรมกําหนด(3) 

ขอตรวจพบ: 
การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามเกณฑท่ีกรมฯกําหนด ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ 

0701.7.3/806  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจงขอสั่งการหลักเกณฑและแนวทางการติดตามประเมินผล 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของปฏิบัติและกํากับติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายงบลงทุน ใหเปนไป

ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี สธ 0701.7.3/806 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ดังกลาว กรณีสง

มอบของครบถวน ตรวจรับถูกตองตามสัญญาแลว ใหเรงดําเนินการเบิกจายเงินใหเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกรม

กําหนด รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณในระบบ SMART ใหตรงกับ ระบบ 

GFMIS ใหถูกตอง ครบถวน ตรงกัน เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการ

ดานงบประมาณไดอยางทันกาลและมีประสิทธิภาพ 

2.บันทึกงบประมาณในระบบ SMART ไมตรงกับระบบ GFMIS(๒) 

ขอตรวจพบ: 

        ในระบบ SMART การเบิกจายงบลงทุนผลการเบิกจายไมครบรอยละ 100 มีงบเหลือจาย แตไมไดบันทึกใน

ชองสงคืนงบประมาณในระบบ SMART จึงทําใหผลเบิกจายงบลงทุนไมตรงกับระบบ GFMIS 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานตรวจสอบและบันทึกขอมูลผลการเบิกจายในระบบ SMART ในปงบประมาณ ถัดไป 

ใหครบถวนตามชองรายการท่ีกําหนด เพ่ือสงผลใหผลการเบิกจายในระบบ SMART ถูกตองตรงกับ ระบบ GFMIS 

เพ่ือใหผูบริหารใชขอมูลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน บริหารจัดการดานงบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.การบันทึกขอมูลในระบบ SMART ไมครบถวน(๒) 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงาน ไมไดบันทึกแผนงานโครงการ และผลการดําเนินงานในระบบ SMART ใหครบถวน ซ่ึงสงผลให

ขอมูลงบประมาณในระบบ SMARTไมเปนปจจุบัน ไมสามารถนําขอมูลมาใชตัดสินใจไดอยางทันกาล 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหมีการบันทึกขอมูลดานงบประมาณใหครบถวน เปนปจจุบันทุก

แผนงานโครงการ  และมีการสอบทานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณในระบบ SMART 

กับระบบ GFMIS หากไมตรงกันใหหาสาเหตุเพ่ือปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง ตรงกัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญเพ่ือใชใน

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๕ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การติดตามการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานไดอยางทันเวลา สงผลทําใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ

ทราบขอมูลและสามารถติดตามการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณภายใตระบบ SMART ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.ไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขอตรวจพบ: 
จากการสอบทานพบวาหนวยงานไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 
เห็นควรใหผูรับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือให

หนวยงานใชแผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณ และใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการ กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

5.บันทึกการเบิกจายงบประมาณป 2563 ในระบบ SMART มากกวาเงินท่ีไดรับจัดสรร 

ขอตรวจพบ: 

        ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จากการสอบทาน พบวาบางหนวยงานมีการบันทึกการเบิกจายงบประมาณ         

งบดําเนินงานมากกวาเงินท่ีไดรับจัดสรร 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรเพ่ิมระบบการสอบทานการบันทึกขอมูลในระบบ SMART หากเกิดขอจํากัดดานการบันทึกขอมูล

ควรประสานกลุมแผนงาน สํานักเลขานุการกรมเพ่ือทราบขอมูลและหาแนวทางปรับปรุงแกไขรวมกัน เพ่ือปองกัน 

และควบคุมการเบิกจายมิใหมีการใชจายงบประมาณเกินกวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

6.จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณไมครบทุกโครงการ 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานมีแผนงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน xxxxx โครงการ แตพบวาหนวยงานไม

จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณใหครบทุกโครงการ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหกําชับผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณใหครบถวนถูกตองทุกแผนงานโครงการตามท่ี

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือประโยชนในการติดตามกํากับการเบิกจายงบประมาณของผูบริหารในกรณีท่ี

ระบบ SMART หรือ ระบบ GFMIS มีขอมูลไมตรงกัน โดยสามารถนําขอมูลไปใชในการจัดทํารายงานสรุปการ

เบิกจายงบประมาณประจําปและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการขอจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 

 

 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๖ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7.จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือนไมครบถวน 

ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานมีการจัดทํารายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณเปนบางเดือน และไมไดเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ

ขอมูล 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        หนวยงานควรมีการกําหนดระบบการรายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือน และเสนอ

ผูบริหารรบัทราบเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อีกท้ังเปนการกํากับติดตามให

การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยอาจจัดทําการเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณท่ีบันทึกใน

ทะเบียนคุมกับรายงานในระบบ SMART หรือ ระบบ GFMIS วาถูกตองตรงกันหรือไม ซ่ึงหากกรณีพบปญหาหรือ

ความคลาดเคลื่อน ก็จะไดรีบดําเนินการแกไขไดทันเวลา 

8.หนวยงานยังไมไดรับการกําหนดศูนยตนทุน 

ขอตรวจพบ: 

        จากการสอบทานพบวา การดําเนินงานของศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จยังใชศูนยตนทุนเดียวกับกอง

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงยังไมไดแยกศูนยตนทุนเปนของหนวยงานเอง อาจทําใหยุงยากใน

การบริหารจัดการดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณ ดานบริหารทรัพยสิน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหหนวยงานจัดทําหนังสือถึงกลุมคลัง สํานักเลขานุการกรม เพ่ือขอเพ่ิมศูนยตนทุนเปนของ

หนวยงาน โดยแยกออกมาจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพ่ือการบริหารจัดการดาน

งบประมาณ ดานบริหารทรัพยสิน หรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เกิดความสะดวกคลองตัว และรวดเร็วมากข้ึน 

ดานการบริหารทรัพยสิน 

1.ตรวจนับวัสดุในบัญชีคุมไมตรงกับความมีอยูจริง(๕) 

ขอตรวจพบ: 

      จากการตรวจสอบพบวาจํานวนความมีอยูจริงของวัสดุไมตรงกับบัญชีคุม ตัวอยางเชน 

 -ลวดเย็บ MAX เบอร 10 ในบัญชีระบุไว 23 กลอง มีอยูจริง 35 กลอง 

 -คลิปดําหูโลหะเบอร 112 ในบัญชีระบุไว 18 กลอง มีอยูจริง 20 กลอง 

-น้ํายาลบคําผิด Pentel 4.2 มิลลิลิตร ในบัญชีระบุไว 7 อัน มีอยูจริง 5 อัน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

      เห็นควรใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลวัสดุกรณีท่ีมีการจัดซ้ือและกรณีท่ีมีการเบิกจายวัสดุทุกครั้ง ลงในทะเบียน

คุมวัสดุใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันตามหนังสือท่ี กค (กวพ) 0408.4/ว129 เรื่องการลงทะเบียนควบคุม

พัสดุของทางราชการ  รวมท้ังการมีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุใหเรียบรอย ปลอดภัย เพ่ือปองกันการสูญหาย และงายตอ

การตรวจสอบและตรวจนับวัสดุคงเหลือ เพ่ือปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นปงบประมาณ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๗ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2.ไมติดหมายเลขรหัสครุภัณฑท่ีไดจากระบบ GFMIS(๕)  

ขอตรวจพบ: จากการสุมสอบทานครุภัณฑ พบวายังไมไดติดหมายเลขครุภัณฑ ตัวอยางเชน 

            รหัสgf 100000010178 กลอง IP ยี่หอ SUNELL 

           -รหัสgf 100000011411 Printer แบบท่ี 2 

 - รหัสgf 100000010351 โตะทํางานขนาด 1.20 x 0.60 

  -รหัสgf 100000010354 โตะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

  -รหัสgf 100000013950 ผามานปรับแสงพรอมราง 

  -รหัสgf 100000009813 เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU 

           -รหัสgf 100000009813 เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบุหมายเลขรหัสสินทรัพยท่ีไดจากระบบ GFMIS ลงในทะเบียนคุม

ครุภัณฑควบคูกับหมายเลขครุภัณฑของสํานักงานใหถูกตอง ครบถวนและดําเนินการใหเปนไปตามหนังสือ

กระทรวงการคลังท่ี กค (กวพ) 0408.4/ว129 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 เรื่องการลงทะเบียนควบคุมพัสดุของ

ทางราชการ เพ่ืองายตอการตรวจสอบในระบบ GFMIS และปองกันทรัพยสินสูญหาย 

3.ขอมูลอายุการใชงานครุภัณฑไมตรงกับระบบ GFMIS(๔) 

ขอตรวจพบ: 

      จากการสุมสอบทานพบวามีครุภัณฑหลายรายการบันทึกอายุการใชงานในทะเบียนคุมไมตรงกับระบบ 

GFMIS เชน 

-ครุภัณฑเลขท่ี 100000013227 เครื่องปรับอากาศ ทะเบียนคุมระบุอายุการใชงาน 8 ป ในระบบ GFMIS 

ระบุ 1 ป 

-ครุภัณฑเลขท่ี 100000013246 เครื่องปรับอากาศ ทะเบียนคุมระบุอายุการใชงาน 8 ป ในระบบ GFMIS 

ระบุ 4 ป 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

      เห็นควรใหผูรับผิดชอบตรวจสอบอายุการใชงานของครุภัณฑใหถูกตองในกรณีท่ีบันทึกในระบบ GFMIS 

ผิดพลาด หนวยงานควรติดตอประสานงานกับกลุมคลัง เพ่ือปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตองตรงกัน 

4.การบันทึกขอมูลในใบเบิกพัสดุยังไมครบถวนถูกตอง(๒) 

ขอตรวจพบ: 

          - หนวยงานมีการออกเลขท่ีใบเบิกซํ้ากัน  

 - ขาดลายมือชื่อของหัวหนางานในใบเบิกพัสดุ 

  

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๘ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- วันท่ีในใบเบิกพัสดุไมสัมพันธกัน ตัวอยางเชน ใบเบิกพัสดุเลขท่ี 11/2563 ผูสั่งจายลงวันท่ี 4 

พฤศจิกายน 2563 แตใบเบิกเลขท่ี 12/2563 ผูจายลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ซ่ึงการระบุวันท่ีของใบเบิกท้ัง

สองฉบับมิไดมีการเรียงลําดับใหถูกตอง โดยใบเบิกของวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ควรอยูกอนใบเบิกของวันท่ี 4 

พฤศจกิายน 2563 เปนตน 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 204 
และ 205 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก โดยหัวหนา
หนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนา
หนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย ดังนั้นหนวยงานควรกําชับผูจาย
พัสดุเพ่ิมความระมัดระวังใหรอบคอบ โดยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของใบเบิกทุกครั้ง รวมถึงการจายพัสดุ
ตองไดรับการอนุมัติจากผูสั่งจายพัสดุกอนทุกครั้ง รวมถึงรูปแบบทะเบียนคุมพัสดุใหปฏิบัติตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี 
กค 0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 ขอ 2.2 และหนังสือท่ี กค 0410.3/ว43 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2562 หัวขอหลักการบันทึกบัญชี วรรค 2 กรณีสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา 10,000.- บาท และมีอายุการ
ใชงานของสินทรัพยนั้นเกินกวา 1 ป ใหรับรูเปนคาใชจายในชื่อบัญชี “คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ” และจัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพยสินไวเพ่ือใชในการควบคุมและตรวจสอบ อยางเครงครัด 
5.ครุภัณฑชํารุดไมไดรายงานในรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป  

ขอตรวจพบ: 

        จากการสุมตรวจสอบความมีอยูจริงของครุภัณฑพบครุภัณฑบางรายการชํารุดหรือไมไดใชประโยชน       

แตไมไดรายงานขอมูลครุภัณฑเหลานี้ไวในรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป  

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีตามคําสั่งแตงตั้งตรวจสอบพัสดุ

ประจําปใหตรวจสอบพัสดุใหครบถวน ถูกตองตามความมีอยูจริง สภาพความพรอมใชงาน จํานวนครบถวน ถูกตอง 

และจัดทํารายงานตามขอเท็จจริง ใหหัวหนาหนวยงานทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ กรณีมีครุภัณฑชํารุดหรือไมไดใช

ประโยชน หนวยงานอาจดําเนินการซอมแซมเพ่ือใชประโยชนหรือหากไมคุมคาควรจําหนายตามระเบียบเพ่ือลด

ภาระการเก็บรักษาตอไป 

6.จัดทํารายงานตรวจสอบพัสดุประจําป เกินกําหนด 

ขอตรวจพบ: 

        จากการสอบทานพบวารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2563 จัดทําเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 2563 ตามคําสั่งเลขท่ี 49/2563  ลงวันท่ี 

24 กันยายน 2563 แต ณ วันท่ีเขาตรวจสอบ (วันท่ี 2 ธันวาคม 2563) หนวยงานจัดทํารายงานตรวจสอบพัสดุ

ประจําป 2563 ไมแลวเสร็จ 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๗๙ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 213 ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ให

หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใชเปน

เจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคง

เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น  

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณ

เปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด 

เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

7.ไมบันทึกการคืนครุภัณฑตามกําหนด 

ขอตรวจพบ: 

        จากการตรวจสอบพบวามีการยืมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ระหวางวันท่ี 30 มีนาคม 2563 – 30 

กันยายน 2563 หมายเลขครุภัณฑ xxxxxxxxx ยืมโดยเจาหนาท่ีของหนวยงาน มีบันทึกการรับของวันท่ี 30 

มีนาคม 2563 แตไมพบหลักฐานการสงคืนในวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนท่ี 2 การยืม ขอ ๒๐๗ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชน

ของทางราชการจะกระทํามิได 

 ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและ

กําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

(๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซ่ึง

รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

อยางเครงครัด 

 ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอยหากเกิด

ชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ

ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ี

เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ กรณีราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๐ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 ขอ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือหนวยงานของ

รัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐผูใหยืมมี

พัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลาย

ลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกัน

สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

ขอ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน  

นับแตวันครบกําหนด 

8.การควบคุมวัสดุปฏิบัติไมครบถวนตามระเบียบกําหนด 
ขอตรวจพบ: 

        หนวยงานมีการจัดซ้ือวัสดุท่ีใชในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา –19 แตไมไดบันทึก
ทะเบียนคุมและไมพบหลักฐานการจาย 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 203 
เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดง
รายการตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบ
รายการดวย พรอมเก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
และสําหรับการเบิกจายพัสดุ ตามระเบียบขอ 204 และ 205 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ 
ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก โดยหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความ
ถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไว
เปนหลักฐานดวย เห็นควรใหมีการควบคุมกํากับการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีกําหนดฯ 
ดานการบริหารยานพาหนะ 
1.การบันทึกการใชรถยนต แบบ 3และแบบ 4 บันทึกไมครบถวนสมบูรณ(๔) 
ขอตรวจพบ: 
1.1 บางรายการไมมีการขออนุญาตใชรถราชการ (แบบ 3)  
1.2 บางรายการไมมีลายเซ็นผูอนุมัติ (แบบ 3) 
1.3 (แบบ 4) ไมระบุเวลาไป-กลับ 
1.4 แบบขออนุญาตใชรถราชการ (แบบ 3) และสมุดบันทึกการเดินทางไปราชการ (แบบ 4) ไมสัมพันธกัน  
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 โดยตองจัดทําใบขออนุญาตใชรถราชการ (แบบ 3) บันทึกรายการในแบบ 4 ทุกครั้ง เม่ือมีการใช
รถยนตของหนวยงานไปปฏิบัติราชการ โดยบันทึกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพ่ืองายตอการตรวจสอบและการ
จัดทํารายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 ขอ 14 
กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ 4) แตละคัน และตามหนังสือกรมสนับสนุน

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๑ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

บริการสุขภาพท่ี สธ 0701.6.4/53 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 กําหนดใหผูมีหนาท่ีควบคุมพนักงานขับรถยนต
ของหนวยงานจดบันทึกการใชรถยนตตามแบบ 4 อยางเครงครัด 
2.ทะเบียนคุมน้ํามันระบุรายละเอียดไมครบถวน(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานพบวารายละเอียดในทะเบียนคุมน้ํามันยังขาดการบันทึกการใชน้ํามันหลอลื่น กรณีเติม
น้ํามันท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนหนวยงานอ่ืน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตองเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการบริหารดาน
ยานพาหนะตอไป 
3.หนวยงานจัดทําแผนบํารุงรักษารถยนตประจําปไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน(๒) 
ขอตรวจพบ: 
        จากการสอบทานพบวาแผนบํารุงรักษารถยนตของหนวยงานไมไดแยกเปนรายคันและระบุรายละเอียด
ระยะเวลาซอมบํารุงครอบคลุมท้ังป ซ่ึงอาจทําใหอุปกรณชิ้นสวนรถยนตไมไดรับการบํารุงรักษาใหเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม สงผลถึงสมรรถนะของยานพาหนะ ความปลอดภัย และอายุการใชงานของทรัพยสิน 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับและควบคุมกํากับใหผูเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติม ขอ 18 และซอมบํารุงรักษารถตามรอบระยะเวลาการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยในการใชรถ ซ่ึงในการวางแผนบํารุงรักษายานพาหนะท่ีเปนระยะๆนั้น จะทําใหยานพาหนะ มี
อายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน สามารถประหยัดคาใชจายในการซอมบํารุงในอนาคต เปนประโยชนแกสวนราชการ 
4.ไมมีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุในรายงานอุบัติเหตุรถยนต (แบบ 5) 
ขอตรวจพบ: 
        จากตรวจสอบพบวา รถ มีรอยบุบบริเวณกันชนดานทายตัวรถ แตหนวยงานไมมีการรายงานอุบัติเหตุ
รถยนตตามแบบ 5 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรกําชับและกํากับติดตามใหผูเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
2523 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ ขอ 19 ใหครบถวนเพ่ือใหการบริหาร
จัดการดานยานพาหนะของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 
5.แผนบํารุงรักษายานพาหนะยังไมสอดคลองกับขอมูลท่ีมีอยู 
ขอตรวจพบ: 
        หนวยงานมีการจัดทําแผนบํารุงรักษายานพาหนะแตขอมูลรายละเอียดในแผนฯ ยังไมสอดคลองกับขอมูลท่ี
มีอยู เนื่องจากการจัดทําแผนฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมไดนําขอมูลจาก แบบ 6 หรือ แผนฯ ในป 
2563 หรือระยะตรวจเช็คของศูนยบริการรถยนตยี่หอนั้นๆ มาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนฯ ของปงบประมาณ 
2564  จึงทําใหการกําหนดระยะเวลาบํารุงรักษายานพาหนะไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีควรจะเปนบางรายการ
อาจไมตองทํา หรือบางรายการอาจมีชวงระยะเวลาท่ีเร็วเกินไปหรือชาเกินไปในแผนฯ เปนตน 
 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 



๘๒ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดแผนบํารุงรักษาใหครบถวนถูกตอง เพ่ือสามารถนําแผนฯ 
ไปปฏิบัติไดจริง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2-6 
หมวด 4 การเก็บรักษาและซอมบํารุง ขอ 18 สวนราชการมีหนาท่ีรับผิดชอบซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถ
สวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดดีอยูเสมอ 
6.จัดทําทะเบียนคุมดานยานพาหนะไมครบทุกคัน 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบพบวาหนวยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑดานยานพาหนะไมครบทุกคันเนื่องจาก
ทะเบียนคุมทรัพยสินดานยานพาหนะ ไมมีการบันทึกใหเปนปจจุบันยังไมบันทึกรถยนตท่ีซ้ือมาใหม จากการ
สอบถามผูรับผิดชอบยังไมทราบขอมูลเลขครุภัณฑในระบบ GFMIS ของรถแตละคันจึงยังทําใหไมสามารถบันทึกลง
ในทะเบียนคุมดังกลาวไดอยางถูกตอง 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานกลุมคลังเพ่ือเช็คเลขครุภัณฑของรถยนตแตละคันและทําการ
บันทึกลงในทะเบียนคุมครุภัณฑดานยานพาหนะตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2544 อยางเครงครัด 
7.ไมพบสรุปรายงานการใชน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนประจําป 
ขอตรวจพบ: 
        จากการตรวจสอบพบวาหนวยงานไดมีการจัดทํารายงานสรุปดังกลาวประจําเดือน แตไมพบการจัดทําสรุป
รายงานฯประจําป 2563 
ขอกฎหมาย/ระบบควบคุมภายในท่ีดี/ขอเสนอแนะ 

        เห็นควรใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นใหครบถวน ถูกตอง 
เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารดานยานพาหนะไดและเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2-6 หมวด 1 บทท่ัวไป ขอ 10. ในแตละปงบประมาณ 
สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจาย
เชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบ 
 

 

 

 
 
  
 

 

 *หมายเหตุ () จํานวนหนวยรับตรวจท่ีพบในประเด็นน้ี 


