สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจําป ๒๕๕๘
กลุมตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข

ขอมูลทั่วไป
ความเปนมาของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในภาคราชการเริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
พ.ศ. 2505 ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการในหนวยงาน 1 คน หรือหลายคนเปนผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจายเงินรวมทั้งการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายของเจาของ
งบประมาณนั้นๆ และตรวจสอบงานดานอื่นตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนการภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงตอหัวหนาสวนราชการอยางนอยเดือนละครั้งและตอมาในป พ.ศ. 2516 ขอกําหนด
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในไดถูกนําไปกําหนดไวในระเบียบการรับจาย การเก็บรักษา และการนําสงเงินของ
สวนราชการ พ.ศ. 2516 แทน โดยกําหนดใหหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการซึ่ง
ไมต่ํากวาชั้นตรีอยางนอย 2 คน เปนกรรมการตรวจสอบการเงินประจําเดือนทุกเดือนและมีการแกไขปรับปรุง
ในป พ.ศ.2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในจากเดิมที่กําหนดใหทํางาน
ในลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบการเงินเปนแตงตั้งขาราชการอยางนอย 1 คน เปนผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการนั้น หรือของสวนราชการในสวนภูมิภาคในจังหวัดนั้น แลวแตกรณี
ป พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของทางราชการเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรี
มีมติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 กําหนดใหสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่เทียบ
เทารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตําแหนงอัตรากําลัง เพื่อทําหนาที่ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและของ
จังหวัด โดยใหมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแต กรณีและ
มอบหมายใหกระทรวงการคลัง ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการแกผูตรวจสอบภายใน ซึ่งตอมา
กระทรวงการคลังไดออกระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2532 โดยปรับปรุงแกไข
ฉบับลาสุด พ.ศ. 2551 กําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการและจังหวัด รวมทั้งหนาที่ของผูตรวจสอบภายในเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปจจุบัน การตรวจสอบภายในภาคราชการไดรับการปรับปรุงและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับระบบการตรวจสอบภายในอยางมาก เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งเปนยุทธศาสตร
หลักของรัฐบาลที่นํามาใชในการบริหารแผนดิน ดังนั้นจึงเปนเหตุผลสนับสนุนที่สําคัญที่หัวหนาสวนราชการ
ตองมีกลไกหรือผูชวยที่จะใหความเชื่อมั่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ของการบริหารจัดการตอไป

การตรวจสอบภายในคืออะไร

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน
อิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้นการตรวจสอบภายในจะ
ชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ

งานตรวจสอบภายในใหอะไรแกองคกร

เสริมสรางความมั่นใจแกผูบริหารตอการดําเนินงานของสวนตางๆภายในองคกร วาเปนไป
อยางมีคุณภาพ คุมคาและมีประสิทธิภาพชวยใหองคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและชวยผูบริหารใหสามารถ
รับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
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ใครบางที่มีบทบาทสําคัญตองานตรวจสอบภายใน

1. ผูบริหารระดับสูง จะเปนผูกําหนดทิศทางงานตรวจสอบภายในขององคกร รวมทั้งใหการ
สนับสนุนงานตรวจสอบภายในดานตางๆ
2. เจาหนาที่ทุกคนขององคกร งานตรวจสอบภายในจะเกิดคุณคาตอองคกร เมื่อเจาหนาที่ทุกคน
ภายในองคกรใหการยอมรับและใหความรวมมือ
3. ผูตรวจสอบภายใน ตองพัฒนาความรูใหทันสมัยและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอทุกฝายที่เกี่ยวของ

ผูตรวจสอบภายในทํางานอะไรและอยางไร

ผูตรวจสอบภายในนอกจากทํางานตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีแลว ยังมีกิจกรรมการให
หลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องคกรใหดีขึ้นการตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว ดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปน
ระเบียบ (ที่มา The Institute of Internal Auditors IIA ) ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในจึงมีขอบเขตการทํางานที่
ตองครอบคลุมทุกภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ ซึ่งอาจจําแนกการตรวจสอบภายใน
เปนประเภทใหญ ไดแก
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได
ของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลปองกัน
ทรัพยสินและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆวามีเพียงพอทีจ่ ะมั่นใจไดวา
ขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียนและเอกสารตางๆถูกตองและสามารถสอบทานไดหรือเพียงพอที่จะ
ปองกันการรั่วไหลสูญหายของทรัพยสินตางๆได
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานดานตางๆของสวนราชการใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
3. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการตางๆ ของสวนราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือมาตรฐาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสวนราชการ
4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เปนการพิสูจน
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการ
เขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดาน
ตางๆของสวนราชการวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานตางๆที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารงาน
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม
และความโปรงใส

-2-

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เปนการตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากฝาย
บริหารหรือกรณีมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอ
ไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของผูมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงตอไป
พึงสังเกตวางานของผูตรวจสอบภายในแตกตางจากงานของคณะกรรมการสอบสวนหรืองานของ
เจาหนาที่ตํารวจเพราะงานของคณะกรรมการสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจมีวัตถุประสงคที่จะสอบสวนเพื่อ
คนหาตัวผูกระทําผิดหรือรวมรับผิดชอบไมวาจะเปนทางแพง ทางอาญาหรือทางวินัย แตงานของผูตรวจสอบ
ภายในมุงที่จะคนหาขอบกพรองของระบบงานวามีจดุ ใด ที่เปนชองทางใหเกิดการรั่วไหลหรือการปฏิบัติงาน
ขาดประสิทธิภาพ ลาชา เปนตน และพยายามหาทางแกไขใหดีขึ้น ฉะนั้น การที่ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติ
งานดังกลาวขางตนใหไดดีและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหผูตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆของสวนราชการ
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ การปฏิบัติงานของหนวยงานและผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ ตลอดจนการบริหารดานตางๆ ของสวนราชการ
3. ประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให
คําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสวนราชการมีการบริหารจัดการที่ดี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่กําหนด
4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อขอรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไขงานตรวจสอบภายในอันกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน คืออะไร

การปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของหนวยงานและบุคลากรที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบภายใน
2. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะงานตรวจสอบภายในและ
บรรทัดฐานที่สามารถใชประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ไดแก
2.1. การมีจุดยืนอันมั่นคง หมายถึง ความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบ
2.2. การรักษาความลับ หมายถึง การเคารพตอสิทธิแหงขอมูลที่ไดรับทราบ
2.3. ความเที่ยงธรรม หมายถึง การไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆในอันที่จะทําใหมี
ผลกระทบตอความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
4.4. ความสามารถในหนาที่ หมายถึง ความรู ทักษะและประสบการณในงานที่ทํา ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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แนวคิด และหลักการของการตรวจสอบภายใน

1. แนวคิด
1.1 การตรวจสอบภายในมีความจําเปนสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน โดยถือวาเปน
เครื่องมือของผูบริหารในการบริหารงาน ซึ่งเดิมจะเนนเฉพาะการตรวจสอบทางดานการเงิน การบัญชี สําหรับ
หนาที่งาน 3 ลักษณะ คือ
- การตรวจสอบ
- การติดตาม
- การประเมินผล
1.2 ในปจจุบันไดเนนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ จึงเพิ่มการตรวจสอบภายในดาน
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบการบริหาร
2. หลักการ
การตรวจสอบภายในของสวนราชการ จะยึดถือหลักการเพื่อใหปฏิบัติงานตรวจสอบไดบรรลุตาม
แนวคิดขางตน 3 ประเภท ดังตอไปนี้
2.1 สิทธิที่จะเขาถึง หมายความวา ผูตรวจสอบภายในจะตองมีสิทธิที่จะเขาสังเกตหรือตรวจสอบ
บันทึกรายงานและทรัพยสินตางๆ รวมทั้งผูปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ตรวจสอบไดทั้งหมด
2.2 เสรีภาพในการตรวจสอบ หมายความวา ผูตรวจสอบภายในจะตองมี “อิสระ” เพียงพอในการ
ตรวจสอบทุกๆ ดาน โดยไมมีอุปสรรคหรือไดรับการขัดขวางหรือแทรกแซงจากผูหนึ่งผูใด หรือกลุมบุคคลใดๆ
ทั้งในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบและมิใหเปนคณะกรรมการใดๆ ของ
สวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความ
คิดเห็น
2.3 การมีสวนไดสวนเสีย หมายความวา ผูตรวจสอบภายในจะตองไมมีอํานาจและความรับผิด
ชอบโดยตรงกับงานที่ตรวจสอบนั่นคือ ตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนหรือรับมอบหมายหนาที่
ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของงานหรือของหนวยงานที่ตนจะตองตรวจสอบผลการตรวจสอบจึงออกมาโดย
ปราศจากความลําเอียงใดๆ ในขณะเดียวกันก็ไมควรมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในลักษณะ
บริหารและควบคุม (Line Function) อาทิเชน เปนผูวินิจฉัยและสั่งการขั้นสุดทายของความถูกตองหรือขอ
บกพรองในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานที่ตรวจสอบหรือมอบหมายงานดานบริหารใหผูตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติ (ยกเวนในหนวยงานของผูตรวจสอบภายในเอง) หรือเปนกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ทางวินัยหรืองานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในเพราะการมอบหมายดังกลาวจะเปนการทําให
ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาตามสายงาน ซึ่งจะทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความ
เปนอิสระและเที่ยงธรรมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบและจะทําใหไมไดรับการสนับสนุนหรือ
ความรวมมือในการตรวจสอบตามหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูบริหารระดับรองหรือเจาหนาที่ในหนวยงาน
ปฏิบัติการ
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กรอบอัตรากําลังกลุมตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ขาราชการ 3
- หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 1
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 2
- พนักงานราชการ 1
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค

1. เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชีและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจวา
เพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงานตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ใหมีการบริหารจัดการที่ดี
5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ

ขอบเขตการตรวจสอบ

- หนวยรับตรวจในสวนภูมิภาค คือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทั้ง 14 ศูนย
- หนวยรับตรวจในสวนกลาง คือ หนวยงานตามกฎกระทรวง รวมทั้งหนวยงานที่ตั้งขึ้น
เปนการภายใน
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กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบประจําปของกลุมตรวจสอบภายใน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป ดังนี้

ขอบเขตการตรวจสอบ

หนวยรับตรวจ
1. หนวยรับตรวจในสวนกลาง จํานวน 4 หนวย
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 นนทบุรี
- กองแผนงานและวิชาการ
- สํานักพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
- สํานักงานเลขานุการกรม
2. หนวยรับตรวจสวนกลางตั้งอยูในภูมิภาค จํานวน 14 หนวย
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ชลบุรี
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครสวรรค
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุดรธานี
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงราย
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สุราษฎรธานี
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ภูเก็ต
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุบลราชธานี
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย พิษณุโลก
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ตรัง
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สมุทรสงคราม
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สงขลา
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รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินทดรองราชการ

จากตรวจสอบเงินทดรองราชการหนวยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2558
พบวาเจาหนาที่หนวยรับตรวจบางหนวยงานยังไมเขาใจวิธีการใชจาย ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมเงินทดรองราชการที่มีอยูในความรับผิดชอบ โดยมีขอสังเกต ขอผิดพลาดที่ตรวจพบและเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในใหขอเสนอแนะและใหแกไขขอผิดพลาดที่ตรวจพบพอสรุปได ดังนี้
ขอตรวจพบ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
1. การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ชอง “เงินฝากธนาคาร” ไมตรงกับสมุดคูฝาก
เนื่องจากเจาหนาที่ไมไดใชสมุดคูฝากออมทรัพยมาเปนหลักฐานในการบันทึกรายการทําใหยอดเงิน ชอง “เงิน
ฝากธนาคาร”แตละวันไมตรงกับสมุดคูฝากออมทรัพยและไมไดนําสมุดคูฝากออมทรัพยที่มีรายการเคลื่อนไหว
แตละวันไปใหธนาคารบันทึกรายการใหเปนปจจุบัน
2. ไมไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน สําหรับสั่งจายเงินทดรองราชการ
3. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการมีการจัดทําแตรูปแบบไมถูกตองตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4. ไมมีคําสั่งแตงตัง้ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
5. มีคําสั่งแตงตั้งใหเจาหนาที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
แตผูที่ไดรับแตงตั้งไมไดทําการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ ภายหลังการรับหรือจาย
เงินทดรองราชการแตละวัน
6. เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งใหตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการทําหนาที่
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว เดือนละครั้ง
ขอเสนอแนะ
1. สมุดคูฝากออมทรัพยเงินทดรองราชการที่มีรายการเคลื่อนไหว แตละวันตองใหธนาคารบันทึก
รายการเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการแตละวัน
2. ใหเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันสําหรับสั่งจายเงินทดรองราชการ
3. ใหจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4. หนวยงานตองจัดใหมีเจาหนาที่ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการขึ้นไปทําหนาที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
5. ทุกสิ้นวันหลังการรับ – จายเงินทดรองราชการใหปดยอดทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
6. เจาหนาที่ผูที่ไดรับแตงตั้งตองตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการและเงินคงเหลือใหถูกตองตรงกันแลวลงลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
7. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2547 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
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ขอตรวจพบ
หนวยงานไดรับเงินจัดสรรจากคลัง จํานวน 20,000 บาท แตทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
มียอดเงิน 25,000 บาท ทําใหยอดเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการสูงกวาเงินที่ไดรับจัดสรร จํานวน 5,000
บาท เนื่องจากเจาหนาที่ของหนวยงานยืมเงินทดรองราชการ โดยทําสัญญายืมเงิน 5,000 บาท
เมื่อไดรับเงินตามสัญญายืมเงินแลวบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ดังนี้
1. บันทึกรายการ “ชอง” ลูกหนี้ 5,000 บาท
2. บันทึก “ชอง” เงินสดคงเหลือ 5,000 บาท
ขอเสนอแนะ
1. เงินทดรองราชการจะตองมียอดเงินเทากับจํานวนเงินที่หนวยงานไดรับจัดสรร คือ 20,000 บาท
เมื่อมีการจายลูกหนี้เงินยืมตามสัญญายืมตองบันทึกรายการในชองลูกหนี้
2. ใหแกไขการบันทึกรายการในทะเบียนคุมใหถูกตอง
3. ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ขอตรวจพบ
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการจัดทําดวยคอมพิวเตอรและจัดทําไมครบทุกชอง เชน “ชอง”
หนวยงานยอยไมไดจัดทํา กรณี ที่จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการดวยคอมพิวเตอรไมไดพิมพหมายเลข
หนากํากับเรียงกันไปทุกหนา
ขอเสนอแนะ
1. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตองใชตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกําหนด
2. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตองประกอบดวยชองตางๆ รวม 10 ชอง
3. หมายเลขหนาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตองพิมพกํากับเรียงกันไปทุกหนา
4. ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0123.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ขอตรวจพบ การควบคุมการรับ – จายเงินทดรองราชการ
สัญญายืมเงินไมไดกรอกรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญใหครบถวน เชน วันครบกําหนดชําระหนี้
เงินยืม
ขอเสนอแนะ
1. สัญญายืมเงินตองกรอกรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญใหครบถวน เชน ชองวันครบกําหนด
2. เพื่อติดตามเรงรัดการสงใชหนี้เงินยืม
3. เพื่อใหผูยืมเงินทราบกําหนดวันที่ตองสงคืนเงินยืม
4. ใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
ขอ 60
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ขอตรวจพบ
การรับคืนเงินยืมตามสัญญายืมเงินทดรองราชการกรณีรับคืนเปนเงินสดมีการออใบเสร็จรับเงิน
ใหผูยืมเงินแตใบเสร็จรับเงินไมไดแยกเลมออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
1. ใบเสร็จรับเงิน สําหรับกรณีที่มีการรับคืนเงินสดเงินทดรองราชการใหแยกเลมออกจาก
ใบเสร็จรับเงินตามปกติของหนวยงาน
2. ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราการ
พ.ศ. 2547 และหนังสือการบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 อยางเครงครัด
ขอตรวจพบ
ใบเสร็จรับเงินทดรองราชการไดแยกเลมออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของหนวยงาน แตขึ้น
ปงบประมาณใหมยังใชใบเสร็จรับเงินเลมเดิม
ขอเสนอแนะ
1. เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม
2. ใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาและนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 70
ขอตรวจพบ
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการไมไดจัดทํา แตมีการจัดทําเฉพาะ
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเทานั้น
ขอเสนอแนะ
1. ทุกสิ้นเดือนใหจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการและ
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
2. สงใหสํานักงานการตรวจเงินการตรวจเงินแผนดินภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป
3. ใหปฏิบัติตามระเบียบกระรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2552
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ดานพัสดุ

ขอตรวจพบ ทะเบียนคุมทรัพยสิน
1. มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน แตไมเปนปจจุบัน
2. บันทึกขอมูลที่เปนสาระสําคัญไมครบถวน เชน มูลคาของสินทรัพยเปนตน
3. บันทึกรายทรัพยสิน ชอง วัน เดือน ป ที่ไดมา และชอง ราคา ตอหนวยไมตรงกับขอมูลในระบบ
GFMIS และขอเท็จจริง
4. ครุภัณฑสํานักงานจากระบบ GFMIS ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน รถเข็นไดมาเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2540 ระบบ GFMIS บันทึกไว 1 คัน ความเปนจริงไดมา 7 คัน
ขอเสนอแนะ
1. พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใดใหอยูในความควบคุมฯ ตามระเบียบฯ
2. เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม
3. เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
4. ลงทะเบียนคุมทรัพยสินที่ไดมาใหครบถวนเปนปจจุบัน
5. ใหงานพัสดุสํารวจขอมูลสินทรัพยจากระบบ GFMIS กับครุภัณฑที่มีอยูทั้งหมด เมื่อตรวจสอบ
ความถูกตองเรียบรอยแลว หากขอมูลไมตรงกันใหทําหนังสือแจงสํานักงานเลขานุการกรมแกไขใหถูกตองตาม
ขอเท็จจริง
6. ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 151 ขอ 152 และ
แนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
7. ใหงานพัสดุเพิ่มเติมขอมูลสินทรัพยรายตัวจากระบบ GFMIS โดยระบุรหัสสินทรัพยไวคูกับ
หมายเลขครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสิน หากมีการโอนหรือตัดจําหนายสินทรัพยรายการใดใหแจงรหัส
สินทรัพยใหสํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการโอนหรือหรือตัดจําหนายในระบบ GFMIS ดวย
ขอตรวจพบ
ทะเบียนคุมทรัพยสินจัดทําเปนปจจุบันแตลงทะเบียนคุมทรัพยสินยังไมครบถวนทุกรายการ เชน
ครุภัณฑสํานักงานไดมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ราคา 5,000 บาท ไมไดลงทะเบียนคุมทรัพยสิน
ขอเสนอแนะ
1. พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใดใหอยูในความควบคุมฯ ตามระเบียบฯ
2. เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม
3. เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
4. ใหลงทะเบียนคุมทรัพยสินที่ไดมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหครบถวนเปนปจจุบัน
5. ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 151 และ ขอ 152
6. ใหงานพัสดุเพิ่มเติมขอมูลรายตัวจาก ระบบ GFMIS โดยใหระบุรหัสสินทรัพยไวคูกับหมายเลข
ครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสิน หากมีการโอนหรือตัดจําหนายสินทรัพยรายการใดใหแจงรหัสสินทรัพย
ใหสํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการโอนหรือหรือตัดจําหนายในระบบ GFMIS ดวย
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ขอตรวจพบ การเบิก – จายพัสดุพบบางหนวยงาน
ใบเบิกพัสดุ จัดทําสองฉบับแตเก็บไวที่งานพัสดุทั้งสองฉบับ
ขอเสนอแนะ
1. เมื่อผูเบิกไดรับพัสดุตามใบเบิกแลวลงลายมือชื่อผูรับพัสดุทั้งสองฉบับ พรอมมอบใหงานพัสดุเก็บ
ไวหนึ่งฉบับ ใหผูเบิกเก็บไวหนึ่งฉบับเพื่อเปนหลักฐานการจาย
2. ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2553 ขอ 153 ขอ 154
ขอตรวจพบ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป จัดสงไมทันตามระยะเวลาที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 155
ขอเสนอแนะ
1. การตรวจสอบพัสดุประจําป คณะกรรมการจะตองดําเนินการตั้งแตวันแรกของเดือนตุลาคม
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอรายงานตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหนาสวนราชการและสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน 30 วันทําการ
2. ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ
155
ขอตรวจพบ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป จัดทําไมทันตามระยะเวลาตามที่ระเบียบกําหนดและจํานวน
ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสิน เชน โทรศัพทเคลื่อนที่แบบมือถือในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป มี 1 เครื่อง แตทะเบียนคุมทรัพยสินมี 4 เครื่อง
ขอเสนอแนะ
1. ใหเรงดําเนินการแกไขรายงานดังกลาวใหถูกตองตามขอเท็จจริง
2. ใหสงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 155
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การใชรถราชการ

ขอตรวจพบ
สมุดบันทึกการใชรถ มีการจัดทําแตไมครบทุกเดือนและกรอกรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ
ไมครบถวน เชน“ชอง” พนักงานขับรถไมไดลงลายมือชื่อ
ขอเสนอแนะ
1. สมุดบันทึกการใชรถตองบันทึกทุกครั้งที่มีการใชรถและกรอกรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ
ใหครบถวน เพื่อควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามเปนจริง
2. ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
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การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและขอบังคับ

ขอตรวจพบ
การเบิกเงินชดเชยคาพาหนะ กรณี ใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการไมไดแนบหลักฐานการ
คํานวณระยะทางของกรมทางหลวง
ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ขอ11
กําหนดไว วาการใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการใหเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหแก
ผูเดินทางโดยใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ในกรณี
ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใดใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่น ที่ตัดผาน เชน เสนทางของ
เทศบาลถาไมมีใหผูเดินทางรับรอง
ขอตรวจพบ
เจาหนาที่ผูจายเงินไมไดประทับตราขอความวา“จายเงินแลว” และไมลงลายมือชื่อรับรองการจายไว
ในหลักฐานการจาย
ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 37
กําหนดวา ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว”โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายเงิน
และระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่จายกํากับไวเปนหลักฐานในการจายเงินทุกฉบับ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปนการปองกันการนําหลักฐานเดิมมาเบิกซ้ํา
ขอตรวจพบ
การสงเอกสารซื้อ/จาง เพื่อเบิกจายเงินลาชา
ขอเสนอแนะ
1. ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 24
วรรคทาย กําหนดวา การซื้อทรัพยสินจางทําของหรือเชาทรัพยสินใหสวนราชการดําเนินการขอเบิกเงิน
จากคลังโดยเร็วอยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว
2. ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุควบคุม กํากับติดตามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 24 อยางเครงครัด
ขอตรวจพบ
ใบสั่งซื้อวัสดุของหนวยงานกําหนดวา มีการคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคา
สิ่งของที่ยังไมไดรับมอบแตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 134
วรรคหนึ่ง กําหนดวาการทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือนอกจากการจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแต การจางซึ่งตองการ
ผลสําเร็จของงานทั้งหมด พรอมกันใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตามตัวในอัตรา
รอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนั้นแตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
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ขอตรวจพบ
การจางเหมาบริการบุคคลภายนอกวงเงินไมเกิน 10,000 บาท ไดมีการแตงตั้งผูจัดจางเปนกรรมการ
ตรวจรับ
ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 35 วรรคทาย
กําหนดวา การซื้อ การจางวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึง่ ซึ่งมิใช
ผูจัดซื้อ/จาง เปนผูตรวจรับ
ขอตรวจพบ
มีการจางเหมาบริการที่เปนการจางบุคคลธรรมดาเจาหนาที่ไดจัดการทํา PO ในระบบ GFMIS และ
ดําเนินการในระบบ e-GP ดวย
ขอเสนอแนะ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว. 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549
ไดกําหนดวาการจางเหมาบริการที่เปนการจางบุคคลธรรมดาไมตองจัดทํา PO และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0421.4/ว. 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP
กรณีการจางบุคคลธรรมดาไมตองดําเนินการในระบบ e-GP
ขอตรวจพบ
ผูอํานวยการศูนย เบิกคารักษาพยาบาลของตนเองและเปนผูอนุมัติการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
ขอเสนอแนะ
การอนุมัติจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา พยาบาล ,การศึกษาบุตร และคาเชาบาน ถือเปน
คําสั่งทางปกครอง ดังนั้น จึงตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เนื่องจากคูกรณีเปนตนเองและมีสวนไดเสียในคําสั่งทางปกครอง จึงไมสามารถเปนผูพิจารณาคําสั่งทางปกครอง
ดังกลาวไดตองใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมเปนผูอนุมัติ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0422.3/ว 114 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 )
ขอตรวจพบ
กําหนดวันครบกําหนดสงใชคืนเงินยืมไมถูกตอง กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ นับวันครบ
กําหนด 30 วัน
ขอเสนอแนะ
1. ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 60
กําหนดวา
(1) เดินทางไปประจําตางสํานักงานฯ คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับเงิน
(2) ไปราชการชั่วคราวคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง
(3) นอกจาก (1) หรือ (2) ใหสงคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับเงิน
2. ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 60
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ขอตรวจพบ
การเดินทางไปราชการเพื่อเขารับการอบรมและการอบรมครั้งนี้ มีการจายคาลงทะเบียนดวยและ
เจาหนาที่นําคาลงทะเบียนมาเบิกเปนคาใชจายในการเดินทาง โดยเบิกเปนคาใชจายอื่นในการเดินทาง
ขอเสนอแนะ
การเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. เปนคาใชจายที่จําเปนตองจายหากไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทางไป
ปฏิบัติราชการได
2. ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังกกําหนดไวเปนการเฉพาะ
3. ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ สวนคาลงทะเบียนใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการ
จัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอตรวจพบ
ใบขออนุมัติการซอมบํารุงรถราชการมีรายละเอียดไมครบถวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 27
ขอเสนอแนะ
กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี เจาหนาที่พัสดุตองจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ตามรายการ ขอ 27
ขอตรวจพบ
พบวามีการเก็บสัญญายืมเงินไวที่งานการเงินทั้งสองฉบับ
ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 56
กําหนดวาสัญญายืมเงินใหจัดทําขึ้นสองฉบับ เมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืมแลวใหลงลายมือชื่อรับเงิน
ในสัญญาการยืมเงิน เงินทั้งสองฉบับ พรอมทั้งกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บรักษาไวเปนหลักฐานฉบับหนึ่ง
ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ
ขอตรวจพบ
มีการนําบิลเงินสดมาเบิกซึ่งไมมีชื่อ ที่อยูของผูรับเงินมาเปนหลักฐานการจาย
ขอเสนอแนะ
1. ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 43
กําหนดวา กรณีขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการจายเงินไปโดยไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม
ครบถวนตาม ขอ 41 หรือซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น
ทําใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารการประกอบการขอเบิก สวนราชการเมื่อมีการจายเงินแลว
ใหขาราชการหรือลูกจางนั้นทําใบสําคัญรับเงินและลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐาน
2. ใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายฯ ขอ 43 คือ ตองใหขาราชการหรือลูกจางผูจายเงิน
ไปทําใบรับรองการจายเงินเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินเมื่อมีการจายเงินแลวใหขาราชการลงชื่อ
ในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐานการจาย
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ขอตรวจพบ
การใชโทรศัพทประจําสถานที่ของทางราชการ ไมมีการขออนุมัติใชโทรศัพททางไกล สวนการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ใชเปนสวนกลางไมไดจัดทําทะเบียนควบคุมการใชตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอเสนอแนะ
ตามหลักเกณฑการติดตั้งและใชโทรศัพทของราชการกําหนดวาการใชโทรศัพทเพื่อโทรทางไกล
ในประเทศหรือตางประเทศ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูไดรับมอบหมาย
ตามขอ 1.5 สวนการใชโทรศัพท เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ใชเปนสวนกลางใหปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ขอ 3.2 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 13828 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553
สิ่งที่สงมาดวย 3)
ขอตรวจพบ
การเบิกจายเงินคาใชจายในการประชุมราชการแนบหลักฐานการเบิกจายไมครบถวน
ขอเสนอแนะ
การเบิกจายเงินคาใชจายในการประชุมราชการใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0409.6/ว 102 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เอกสารที่แนบประกอบการเบิกจายมี ดังนี้
1.1 หนังสืออนุมัติใหจัดประชุม
1.2 หนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม
1.3 หลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ ไดแก ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
1.4 เอกสารรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขาประชุม โดยเจาหนาที่ผูจัดการประชุม
ขอตรวจพบ
มีการปดอากรแสตมปที่หนังสือสั่งจาง โดยคํานวณคาอากรแสตมปจากราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
เขาไวดวย
ขอเสนอแนะ
การจางทําของตามามตรา 587 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยผูรับจางตองเสียอากรแสตมป
ในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแหงสินจางตามที่กําหนดไว โดยไมตอง
นําคาภาษีมูลคาเพิ่มมารวมคํานวณดวย อางอิงตามหนังสือ ที่ กค 0802/13262 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2538
และบัญชีอากรแสตมปในทายประมวลรัษฎากร
ขอตรวจพบ
มีการแจงเรียกคาปรับลาชา
ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 134 วรรคทาย
กําหนดวา “เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลงใหสวนราชการรีบแจง การเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ
ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
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ขอตรวจพบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใชเวลาในการดําเนินการตรวจรับพัสดุลาชา
ขอเสนอแนะ
ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 71 และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ ว5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544
ขอตรวจพบ
พบวา มีใบเสร็จรับเงินบางฉบับไมไดใช เนื่องจากฉบับจริงกับสําเนาคูฉบับไมไดเย็บติดกันเจาหนาที่
พับติดไวกับเลม แตไมไดขีดฆาหรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินฉบับ นั้น
ขอเสนอแนะ
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับใดไมไดใชใหขีดฆาหรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับ
เงินไดอีกตอไป
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน
โดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้นไว หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลวออกฉบับใหม
โดยนําใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม
3. ใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2551 ขอ 70 ขอ 71
ขอตรวจพบ
ไมไดแนบใบรับรองการจายเงินกรณีหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงิน) มีรายการไมครบ 5 องค
ประกอบ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 41
ขอเสนอแนะ
ใหตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 43
ตองใหขาราชการหรือลูกจางผูจายเงินไปทําใบรับรองการจายเงินเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
เมื่อมีการจายเงินแลวใหขาราชการลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐานการจาย
ขอตรวจพบ
มีการรับหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงิน) จากบริษัทกอนการจายเงินใหเจาหนี้
ขอเสนอแนะ
1. ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 35
กําหนดวา การจายโดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินหามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียก
หลักฐานการจายหรือใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
2. ใหถือปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําเงินสงคลัง
พ.ศ. 2551 ขอ 35
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ขอตรวจพบ
มีการสงใชคืนเงินยืมลาชากวาระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดและเจาหนาที่ไมไดทําหนังสือเรียกใหชดใช
เงินยืม
ขอเสนอแนะ
1. ใหเจาหนาที่การเงินเรียกใหผูยืมเงินชดใชเงินยืมใหเสร็จสิ้นโดยเร็วอยางชาไมเกิน 30 วันนับแตวัน
ครบกําหนด
2. กําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 60 และขอ 63 อยางเครงครัด
ขอตรวจพบ
มีการดําเนินการจัดซื้อ อาหาร อาหารวาง/ เครื่องดื่ม เพื่อจัดประชุม โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ขอเสนอแนะ
ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ ว193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ขอตรวจพบ
มีการนําคาผานทางดวนพิเศษมาเบิกเปนคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ โดยเบิกเปนคาใชจาย
อื่น
ขอเสนอแนะ
คาใชจายอื่นที่จําเปน เนื่องในการเดินทางไปราชการมีนิยาม ดังนี้
- จําเปนตองจายหากไมจาย ไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย
- ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ
- คาผานทางดวนพิเศษมีระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553 กําหนดไว จึงไมถือวาเปนคาใชจายอื่นตามนิยามนี้
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ดานการควบคุมภายใน

ขอตรวจพบ การเบิก – จายพัสดุพบบางหนวยงาน
ผูเบิกพัสดุ ไมใชหัวหนางานที่ตองใชพัสดุเปนผูเบิก
ขอเสนอแนะ
การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาคหรือของหนวยงาน ซึ่งแยกตางหากจาก
หนวยงานระดับกรมใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้น เปนผูเบิก
ขอตรวจพบ
ผูจายพัสดุ ไมไดลงลายมือชื่อในการจายพัสดุ
ขอเสนอแนะ
ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้ง ที่มีการจายและเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ขอตรวจพบ
ผูสั่งจายพัสดุ ไมไดลงลายมือชื่อในการสั่งจาย
ขอเสนอแนะ
ใหหัวหนาหนวยพัสดุ ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนกที่มีหนาที่ควบคุมพัสดุ หรือขาราชการอื่น
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ
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ผลการตรวจสอบภายในดานบัญชี
การตรวจสอบขอมูลทางบัญชีของหนวยเบิกจายในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทยประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ผลการตรวจสอบมีดังนี้
1. ขอตรวจพบ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กรมบัญชีกลางกําหนดเกณฑการประเมินผล จํานวน 5 เรื่อง และใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในประเมินผล จํานวน 4 เรื่อง จากการตรวจประเมินพบวาหนวยเบิกจายสวนใหญปฏิบัติได
ตามเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด แตมีบางหนวยเบิกจายปฏิบัติไมเปนไปตามเกณฑ ไดแก
1.1 การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทีป่ ฏิบัติไดไมครบถวนทุกบัญชี
1.2 บัญชีสินทรัพยถาวรมียอดบัญชีพักสินทรัพยคงคาง
1.3 การจัดสงรายงานงบทดลองและรายงานระดับหนวยเบิกจายในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ลาชาเกินกําหนดและบางหนวยเบิกจายจัดสงรายงานไมครบถวน
ขอเสนอแนะ
1. การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารใหจัดทําทุกบัญชีและทุกเดือน โดยใหถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554
2. การตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพยคงคางใหปฏิบัติตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 311 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 432 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยเมื่อพบบัญชีพักสินทรัพยคงคางและยังไมไดรับ
หลักฐานใบสําคัญจากหนวยงานที่จัดซื้อ ใหฝายคลังมีหนังสือแจงเรงรัดการจัดสงหลักฐานเพื่อเบิกจายและลาง
บัญชีพักสินทรัพยใหเสร็จสิ้นกอนกรมบัญชีกลางปดงวดบัญชีในเดือนที่มีการตรวจรับ
3. การจัดสงรายงานประจําเดือนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 402 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยใหมีการจัดสงรายงานภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไปและใหจัดสงรายงานใหครบถวนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ประกอบดวย
3.1 รายงานในระบบ GFMIS ไดแก งบทดลองประจําเดือน รายงานสถานการณใชจาย
งบประมาณ รายงานการจัดเก็บและนําสงรายไดแผนดิน รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน รายงานเคลื่อนไหว
เงินฝากคลัง
3.2 รายงานนอกระบบ GFMIS ไดแก รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรอง
ราชการ และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
2. ขอตรวจพบ หนวยเบิกจายบันทึกรับรูบัญชีเงินสดในมือไมถูกตองตรงตามหลักฐานเอกสาร โดย
บางรายการระบุวันที่รับเงินไมตรงกันกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ขอเสนอแนะ การบันทึกรับเงินในระบบ GFMIS ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 76 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับ
เงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน
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3. ขอตรวจพบ บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน พบวาไมสามารถระบุสาเหตุของขอแตกตางระหวางยอดคงเหลือในงบทดลองและยอดคงเหลือตาม
Bank Statement ของธนาคารในรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนําไปปรับปรุงบัญชีได
ขอเสนอแนะ
1. ใหหนวยเบิกจายปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2554 ที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อพิสูจนความถูกตอง
ของบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS กับยอดคงเหลือตาม Bank Statement หากมีขอแตกตางตองหา
สาเหตุ เพื่อปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตอไป
2. ใหเปดระบบ Teler Payment กับธนาคาร เพื่อใหทราบขอมูลแหลงที่มาของหนวยงานที่โอนเงิน
เขาบัญชีของสวนราชการ และใชประโยชนในการประสานขอหลักฐานการโอนเงินสําหรับปรับปรุงบัญชีตอไป
3. กรณีที่มีการแจงหนี้แตไมบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ใหปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดใหสวนราชการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ คง
คาง เพื่อใหมีขอมูลลูกหนี้ที่มีการโอนชําระหนี้เขาบัญชีของหนวยงาน
4. ขอตรวจพบ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณพบวามียอด
คงเหลือในงบทดลองไมตรงกันกับยอดลูกหนี้ตามสัญญาการยืมเงินที่ยังไมไดสงใชคืนเงินยืมหรือยอดลูกหนี้
คงเหลือในทะเบียนที่มีการควบคุมไวและขอเบิกเงินยืมรอจายเงิน ซึ่งสาเหตุของขอผิดพลาดเกิดจากการบันทึก
บัญชีไมถูกตอง ไมครบถวนในปกอน และลูกหนี้บางรายเปนลูกหนี้คางชําระคางนาน
ขอเสนอแนะ
1. ใหมีการตรวจสอบขอมูลทางบัญชีลูกหนี้ยอนหลังตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เพื่อตรวจสอบการจายเงินใหลูกหนี้ยืมและการสงใชคืนเงิน
ยืมเปนเงินสดหรือใบสําคัญและปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตอไป สําหรับการปรับปรุงขอมูลบัญชีของปกอนให
ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ดวน ที่ กค 0423.3/ว 150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556
และใหจัดทําใบสําคัญการปรับปรุงบัญชีตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ
ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2. กรณีลูกหนี้เงินยืมคางชําระคางนานใหปฏิบัติตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 63 ซึ่งกําหนดวา “ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหผูอํานวยการกองคลังเรียกใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วอยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด”
5. ขอตรวจพบ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย พบวามีการบันทึก
บัญชีลูกหนี้เงินยืมที่จายจากเงินฝากธนาคารพาณิชยเปนบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
ขอเสนอแนะ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจายเงินยืมหรือการชดใชคืนเงินยืมสําหรับลูกหนี้เงิน
ยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชยใหปฏิบัติตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ
ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
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6. ขอตรวจพบ บัญชีลูกหนี้การคาภาครัฐและบัญชีลูกหนี้การคาภายนอก พบวามีการแจงหนี้แตไม
บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และบางหนวยเบิกจายมียอดคงเหลือในงบทดลองไมตรงกันกับยอดคงเหลือใน
ทะเบียนที่มีการควบคุมไว
ขอเสนอแนะ
1. เมื่อหนวยเบิกจายมีการแจงหนี้แกลูกหนี้การคาใหถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองจัดทําบัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง โดยให
มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้การคาในระบบ GFMIS ใหถูกตอง ครบถวน
2. หนวยเบิกจายที่มียอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้การคาในงบทดลองไมตรงกันกับยอดคงเหลือในทะเบียน
ที่มีการควบคุมไว สาเหตุจากขอผิดพลาดสะสมมาจากการบันทึกบัญชีปกอ นไมถูกตอง ไมครบถวน
ใหตรวจสอบข อ มู ล ย อ นหลั ง ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํา หนดไว ใ นหนั ง สื อ ที่ กค 0423.3/ว 281 ลง
วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยการแกไขขอผิดพลาดใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน ที่ กค 0423.3/
ว 150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 สําหรับการจัดทําใบสําคัญการปรับปรุงบัญชีของปกอนใหปฏิบัติตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
7. ขอตรวจพบ บัญชีงานระหวางกอสราง พบวาหนวยเบิกจายดําเนินการจางกอสรางอาคารแลว
เสร็จ มีการตรวจรับและเบิกจายเงินใหผขู ายครบทุกงวดงานแลว แตมียอดบัญชีงานระหวางกอสรางคงคาง
ขอเสนอแนะ ใหโอนบัญชีงานระหวางกอสรางเปนบัญชีอาคาร โดยปฏิบัติตามคูมือ การใชงาน
ระบบสินทรัพยถาวรกรณีบันทึกผานเครื่อง GFMIS Terminal หรือคูมือการบันทึกสินทรัพยถาวร ในระบบ
GFMIS ผาน GFMIS Web Online (หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 123
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556)
8. ขอตรวจพบ บัญชีสินทรัพยถาวร
8.1 พบวามีการบันทึกขอมูลสินทรัพยระบุชื่อบัญชีไมถูกตอง เชน รั้วคอนกรีต ถนน -คอนกรีต
บันทึกชื่อบัญชีเปนบัญชีอาคาร ซึ่งตามผังบัญชีมาตรฐาน เวอรชั่น 2551 กําหนดชื่อบัญชีเปนสิ่งปลูกสราง หรือบัญชี
ครุภัณฑคอมพิวเตอรระบุชื่อบัญชีเปนครุภัณฑอื่น เปนตน
8.2 พบวามีการโอน จําหนายสินทรัพยแลว แตยังไมไดบันทึกรายการในระบบ GFMIS ใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
1. ใหปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตามผังบัญชีมาตรฐาน เวอรชั่น 2551 และการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ โดยการปรับปรุงบัญชีกรณีปดงวดใหจัดทําใบสําคัญการปรับปรุงบัญชี
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2. การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวร เชน การโอน การจําหนายในระบบ GFMIS
ใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2551 สําหรับการบันทึกปรับปรุงบัญชีกรณีปดงวดหรือปรับปรุงขอมูลบัญชีของปกอนใหถอื ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
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9. ขอตรวจพบ บัญชีรับสินคา/ใบสําคัญ พบวามีการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO)
และตรวจรับซ้ําในระบบ GFMIS แตไมมีการยกเลิกรายการใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS
ขอเสนอแนะ
1. ใหยกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO) ที่คงคางจากการบันทึกซ้ํา โดยใหปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน
ระบบจัดซื้อจัดจางผาน Web online ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 490
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552
2. ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบรายการใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS เปนประจําสม่ําเสมอ
เพื่อมิใหมีรายการใบสั่งซื้อ/สั่งจางคงคางจากการบันทึกซ้ํา โดยวิธีการตรวจสอบใหปฏิบัติตามคูมือการเรียก
รายงานระบบจัดซื้อจัดจาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558
10. ขอตรวจพบ บัญชีเงินประกันอื่น
10.1 พบวามีการนําเงินหลักประกันสัญญาฝากธนาคารพาณิชย
10.2 พบวามียอดบัญชีเงินประกันอื่นไมถูกตองตรงกันกับยอดเงินตามรายละเอียดที่มีการ
ควบคุมเงินที่หนวยงานเรียกเก็บเปนหลักประกัน
10.3 พบวามียอดเงินหลักประกันสัญญาคางชําระคางนาน
ขอเสนอแนะ
1. เงินหลักประกันสัญญาใหนําฝากคลังตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 97 ซึ่งกําหนดวา “เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ
ใหนําสงหรือนําฝากคลัง”
2. ยอดบัญชีเงินประกันอื่นไมถูกตองตรงกันกับยอดเงินตามรายละเอียดที่มีการควบคุมเงิน
ที่หนวยงานเรียกเก็บเปนหลักประกัน สาเหตุจากขอผิดพลาดสะสมมาจากการบันทึกบัญชีปก อนไมถูกตอง
ไมครบถวน ใหหนวยเบิกจายตรวจสอบข อ มู ล ย อ นหลั ง ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํา หนดไว ใ นหนั ง สื อ
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวั น ที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยการแกไขขอผิดพลาดใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวน ที่ กค 0423.3/ ว 150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 สําหรับการจัดทําใบสําคัญการปรับปรุง
บัญชีของปกอนใหปฏิบัติตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2556
3. ยอดเงินหลักประกันสัญญาคางชําระคางนาน ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 144 (2) ที่กําหนดใหสวนราชการตองคืนเงินหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาโดยเร็ว
หรืออยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว โดยใหหนวยเบิกจายแจง
เวียนหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบการครบกําหนดของหลักประกันสัญญาและ แจงใหคูสัญญาที่พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาแลวนําหลักฐานมาขอถอนคืนเงินหลักประกันสัญญาตอไป
11. ขอตรวจพบ บัญชีรายไดบริการรับลวงหนา พบวามียอดบัญชีรายไดบริการรับลวงหนา คงคาง
แตมีการสงมอบสินคาหรือบริการใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิแลว โดยไมไดบันทึกปรับปรุงบัญชีใหถูกตองเปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะ ใหปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตามหลักฐานการสงมอบสินคาหรือบริการใหเจาหนี้หรือ
ผูมีสิทธิ โดยวิธีการปรับปรุงแกไขใหปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ดวน ที่ กค
0423.3/ว 150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 และกอนการปรับปรุงบัญชีกรณีปดงวดใหจัดทําใบสําคัญการ
ปรับปรุงบัญชีตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
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12. ขอตรวจพบ บัญชีรายไดจากการใหบริการ พบการบันทึกชื่อบัญชีไมถูกตอง เชน การรับเงิน
รายไดจากการใหบริการหนวยงานภาครัฐ แตบันทึกบัญชีเปนรายไดจากการใหบริการบุคคลภายนอก
ขอเสนอแนะ ใหวิเคราะหรายการและปรับปรุงบัญชีใหถูกตองตรงตามคํานิยามในผังบัญชี
มาตรฐานเวอรชั่น 2551 ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ดังนี้
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

คําอธิบาย

4301020101

บัญชีรายไดจากการใหบริการหนวยงานภาครัฐ

หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจากการ
ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐดวยกัน

4301020102

บัญชีรายไดจากการใหบริการบุคคล
ภายนอก

หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจากการ
ใหบริการแกบุคคลภายนอก ซึ่งหนวยงานไดรับ
อนุญาตใหเก็บรายไดดังกลาวไวเพื่อใชจายในการ
ดําเนินงาน
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ขอผิดพลาดที่พบบอย

จากการตรวจสอบพบวา มีขอผิดพลาดบางประเด็นที่พบบอยๆ ในหลายหนวยรับตรวจจากการ
สอบถามทราบวา เกิดจากการไมทราบใน กฎ ระเบียบ ของเจาหนาที่ เนื่องจากงานการเงิน บัญชี พัสดุจะมี กฎ
ระเบียบ ขอบังคับหรือมติครม. เขามาเกี่ยวของหลายเรื่อง กฎ ระเบียบบางเรื่องมีมานานมากแตยังไมไดยกเลิก
เจาหนาที่ที่เพิ่งเขามาทํางานใหมๆ ก็ไมทราบวามี กฎ ระเบียบนี้อยู บางกรณีเกิดจากการสับเปลี่ยนเจาหนาที่
บางกรณีรูวามี กฎ ระเบียบ ขอนี้แตอาจเกิดจากการเรงรีบจะทํางานใหเสร็จโดยเร็วเลยขามขั้นตอนบางเรื่องไป
บางกรณีคิดวาไมจําเปนไมสําคัญเลยเพิกเฉยที่จะปฏิบัติเลยทําใหเกิดขอทักทวงจากผูตรวจสอบเกิดขึ้น ซึ่งพอ
สรุปเปนขอๆ ไดดังนี้
1. มีการนําคาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษมาเบิกเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยเบิกเปนคาใชจายอื่นในการเดินทาง
- คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) จําเปนตองจายหากไมจาย ไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย
(2) ไมมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังกําหนดไว
เปนการเฉพาะ
(3) ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ
ดังนั้น คาลงทะเบียนใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ
สวนคาผานทางดวนพิเศษใหเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553 ซึ่งทั้ง 2 รายการนี้ไมถือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2. การจายเงินใหเจาหนาที่ กรณีบุคคลอื่นเปนผูรับเงินแทนไมไดแนบใบมอบฉันทะ
3. เจาหนาที่ผูจายเงินไมประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” และไมลงลายมือชื่อรับรองการ
จายเงินไวในหลักฐานการจายเงิน
กรณี นี้เจาหนาที่รูวาตามระเบียบตองปฏิบัติเชนไร แตที่ไมไดปฏิบัติเพราะ
(1) เรงรีบ
(2) หลงลืม
(3) เพิกเฉยไมเห็นความสําคัญเพราะไมคิดวาจะเกิดการทุจริตได
(4) บางคนคิดวาลงลายมือชื่อในแบบฟอรมวาเปนผูจายเงินแลว นาจะไปใชได
- การไมประทับตรา “จายเงินแลว” ในหลักฐานการจายเงินอาจมีผูนําหลักฐานนั้นมาเบิกใหมได
4. มีการปดอากรแสตมป โดยคํานวณคาอากรแสตมปจากราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มเขาไวดวย
5. กําหนดวันครบกําหนดชําระเงินยืมไมถูกตอง
- สวนใหญจะเปนการยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ บางแหงนับวันครบกําหนดภายใน 30 วัน
บางแหงนับวันครบกําหนดภายใน 15 วันนับจากวันที่รับเงินซึ่งไมถูกตองตามระเบียบฯ
6. มีการชําระคืนเงินยืมลาชาเกินกําหนดและสงใชเงินยืมเปนเงินสดเปนจํานวนมาก
- ถามีกรณีเชนนี้ ควรทําบันทึกชี้แจงวาสาเหตุเกิดจากอะไรใหผูอํานวยการทราบจะไดไมเปนที่
เพงเล็งจากผูตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในและถายืมจากเงินทดรองราชการอาจทําใหเกิดการขาดสภาพ
คลองได
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7. มีการเก็บสัญญายืมเงินไวที่งานการเงินทั้งสองฉบับ
- สัญญายืมใหเก็บไวที่สวนราชการผูใหยืมเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 1 ฉบับและใหผูยืมเก็บไว 1
ฉบับ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดไว ในขอ 56
ซึ่งกรณีนี้ ผูยืมเงินบางทานไมเห็นความสําคัญหรือบางคนกลัวหายจึงมักใหเจาหนาที่การเงินเปนผูเก็บ ซึ่งสําเนา
สัญญายืมมีความสําคัญสําหรับผูยืมมากคือ เมื่อเราชดใชเงินยืมเจาหนาที่จะลงลายการไวดานหลังสัญญายืม
วาเราชดใชเงินยืมวันไหน เปนใบสําคัญเทาใดและคืนเปนเงินสดเทาใดเจาหนาที่การเงินเปนผูออกหลักฐาน
ใหเราเปนใบรับใบสําคัญและใบเสร็จรับเงิน ถาผูยืมเงินไมสนใจหลักฐานเหลานี้ อาจเปนชองทางใหเจาหนาที่
นําเงินเหลานี้ไปหมุนกอนได
8. ไมนําครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน
- กรณีนี้ บางหนวยงานเขาใจวาครุภัณฑที่มูลคาต่ํากวาเกณฑเปนวัสดุจึงนําไปบันทึกในบัญชีวัสดุ
บางหนวยงานไมไดบันทึกเลยทั้งบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพยสิน
9. จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปแลวเสร็จไมทันตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กําหนดใหเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอผูแตงตั้ง
ภายใน 30 วันทําการนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ซึ่งสาเหตุที่จัดทําไมทันมีหลายสาเหตุ เชน
- กรรมการมีจํานวนนอยเกินไป
- ครุภัณฑที่มีอยูจ ริงกับหลักฐานไมตรงน ซึ่งมีหลายสาเหตุ เชน มีการโยกยายสถานที่อยูของ
ครุภัณฑโดยไมแจงใหผูบันทึกทะเบียนทราบ เขียนรหัสครุภัณฑไมตรงกัน ครุภัณฑบางตัวจําหนายแลว แตไม
บันทึกจําหนายออกจากทะเบียน เปนตน
- หลักฐานที่มา ที่ไป รายละเอียดในทะเบียนไมถูกตอง ครบถวนทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบ
- กรรมการไมทราบวามีกําหนดแลวเสร็จตามระเบียบ
10. มีการเก็บใบเบิกวัสดุตัวจริงและสําเนาไวดวยกัน
- ตามหลักการควบคุมภายในตองแยกเอกสารออกจากกันเก็บไวที่พัสดุ 1 ฉบับ เก็บที่ผูเบิก 1
ฉบับ เพื่อเปนการสอนทานกัน
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