รายงานประจาปี 2560
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
“ให้ กลุ่ ม ตรวจสอบภายในดู แ ล ตรวจสอบให้ การด าเนิน งานและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
อย่ าให้ มี ก ารทุ จ ริต ข้อ ผิ ด พลาดต่ าง ๆ ให้ แ จ้ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งปรั บปรุ งแก้ ไขให้
ถูกต้อง และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง”

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 27 ตุลาคม 2559

คานา
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักใน
การตรวจสอบการดาเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากบทบาทภารกิจดังกล่าวกลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้ประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กรและวางแผนการตรวจสอบประจาปี มีการดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบและ
รายงานผลต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อตรวจพบที่มี
ความเสี่ยงสาคัญ หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อ บังคับ มติ ครม. หรือข้อ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป บทบาท ภารกิจ ผลการดาเนินของ
กลุ่มตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สาธารณชนได้รับรู้
และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลข้ อตรวจพบและข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่ว มกันเฝ้าระวัง ควบคุม กากับดูแลตนเองภายในหน่วยงาน เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
องค์กรที่มีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติและบริหารจัดการงาน มีการ
ดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไป

1

โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน

2

บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน

3

กรอบอัตรากาลังและจานวนบุคลากร

4

งบประมาณ

5

การพัฒนาบุคลากร

6

แผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

8-13

เป้าหมายการดาเนินงาน

14

ผลการดาเนินงาน

15-18

ผลการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ)
- การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและข้อบังคับ

19-20

- เงินทดรองราชการ

21-24

- การใช้รถราชการ

25

- ด้านพัสดุ

26

- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา
- การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)

27-30
31
32-35

- ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

36

- การควบคุมภายใน

27

- ด้านการเงินและบัญชี

38-45

ภาพกิจกรรม

46-62

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ : เป็ น องค์ ก รการตรวจสอบตามมาตรฐานสามารถรองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงได้
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ : 1. ให้บริการความเชื่อมั่นด้วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็น
อิสระ
และเที่ยงธรรม เพื่อนามาประมวลผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม
และกากับดูแลที่ดีขององค์กร
2. การให้คาปรึกษา ด้วยการให้คาแนะนาปรึกษา การอานวยความสะดวกและ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
: ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสายงาน
: บริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
: มีการจัดการให้กระบวนงานภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1

โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ใ
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(

ใ

ใ

)

)

(

ใ

ไ
(

)

ใ
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บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน

พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอรอนงค์ ยกย่องกุล

นางดวงกมล จอนขุน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
(รองหัวหน้ากลุ่ม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(รองหัวหน้ากลุ่ม)

นางสาวนงลักษณ์ พันธ์สุวรรณ

นางสาวขนิษฐา บุญไวท์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักจัดการงานทั่วไป

3

กรอบอัตรากาลังและจานวนบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีกรอบอัตรากาลัง 5 อัตรา มีจานวนบุคลากรในปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 5 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
ข้าราชการ
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา

ประเภท/ระดับ/จานวน
ชานาญการพิเศษ

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

1

1

1

3

1

1

1

3

53 ปี

52 ปี

43 ปี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รวม (คน)
อายุ
วุฒิการศึกษา

รวม

พนักงานราชการ
จานวน (คน)
1
1
46 ปี
24 ปี
ปริญญาตรี

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รวม
1. อายุเฉลี่ย
2. อายุราชการเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน (คน)
1
1
30 ปี
2 ปี
ปริญญาตรี

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
รวม
1. อายุถัวเฉลี่ย
2. อายุราชการเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา

4

งบประมาณ
กลุ่ มตรวจสอบภายในได้ รั บ งบประมาณในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจ านวนทั้ง สิ้ น
1,664,365 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ใช้ไป 1,246,755.45 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) คงเหลือ 417,609.55 บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) แบ่งเป็น
เงินงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

ได้รับ (บาท)

ใช้ไป (บาท)

คงเหลือ (บาท)

งบดาเนินงาน

809,000

808,980.67

19.33

ประเภทงบประมาณ

ได้รับ (บาท)

ใช้ไป (บาท)

คงเหลือ (บาท)

งบดาเนินงาน

721,505.00

311,014.78

410,490.22

งบลงทุน

133,860.00

126,760.00

7,100.00

รวม

855,365.00

437,774.78

417,590.22

เงินบารุง

5

การพัฒนาบุคลากร
การอบรม/สัมมนา
บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งจาก
หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
ลาดับ

หลักสูตร

ระยะเวลา จานวน
(วัน)
(คน)
1
1

1.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
จัดโดย กรมบัญชีกลาง

2.

การปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

4

3.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสนับสนุนตามมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001/PMQA ประจาปีงบประมาณ 2560
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

2

4.

อบรมเรื่องรุดหน้าเข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ
จัดโดย สมาคมนักบริหารการพัสดุแห่งประเทศไทย

2

2

5.

การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

2

6.

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสาหรับบุคลากรบัญชีของ
หน่วยงาน จัดโดย กรมบัญชีกลาง

1

1

7.

อบรมการป้องกันความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการ
ป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน
จัดโดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร

2

3

8.

อบรมการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
จัดโดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร

2

2

6

ระยะเวลา จานวน
(วัน)
(คน)
2
2

ลาดับ

หลักสูตร

9.

โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโด กรมบัญชีกลาง

10.

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
จัดโดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร

2

2

11.

อบรมการสร้างคุณอานวย ด้านการจัดความรู้ Knowledge
management Facilitator จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

1

12.

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified
Government Internal Auditor – CGIA)

12

2

13.

โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจาปี เรื่อง พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดโดย กรมบัญชีกลาง

1

1

14.

อบรมสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกอง
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3

1

15.

อบรมการผลิตสื่อโฟกราฟฟิคเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3

1

7

แผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริห ารจัดการความเสี่ ย งของหน่ว ย
รั บ ตรวจว่า เพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงานและการดาเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
5. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ
- หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 ศูนย์
- หน่วยรับตรวจในส่วนกลาง คือ หน่วยงานตามกฎกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
เป็นการภายใน

กิจกรรมที่ตรวจสอบ
1) การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1.1 ด้านการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- การรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การถอนเงินคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
- การนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
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1.2 ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุและครุภัณฑ์และค่าใช้จ่าย
1) เงินสด
1.1 การรับ - จ่าย
1.2 การนาส่งเงิน
1.3 การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือที่มีอยู่จริงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
1.4 พิจารณารายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี (ถ้ามี) ว่าได้ดาเนินการติดตาม/เร่งรัดให้มีการ
ชดใช้เงินคืนครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
2) เงินฝากธนาคาร
2.1 การรับ - จ่าย
2.2 การจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเป็นประจาทุกเดือน
2.3 การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสานักงานใหญ่และสาขา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) ลูกหนี้
การตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้กับสัญญาการยืมเงินและเปรียบเทียบยอดคงค้างของ
ลูกหนี้เงินยืมและเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในแต่ละงวดบัญชีว่ามียอดคง
ค้างเพิ่มขึ้นหรือไม่รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของลูกหนี้ที่มียอดคงค้างเป็นระยะเวลานาน
4) วัสดุและครุภัณฑ์
4.1 การเปรียบเทียบยอดคงเหลือของวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละงวดบัญชีว่ามียอดคงเหลือเพิ่มขึ้นหรือไม่
4.2 การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของรายงานการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจาปี การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ รับ - จ่าย และจาหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์ รวมถึงการเก็บ
รักษา/การบารุงรักษา
4.3 การตรวจสอบความเหมาะสมระบบการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
5) ค่าใช้จ่าย
ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญตามภารกิจและรายการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษาค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
2) การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีดังนี้
2.1) ตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีพิเศษ เฉพาะรายการที่มีสาระสาคัญ โดยตรวจสอบในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.1.1 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
2.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1.4 การพิจารณาผลการเสนอราคา
2.1.5 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
2.1.6 การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญา
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2.2) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้
2.2.1 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
2.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.4 การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.5 การพิจารณาผลการเสนอราคา
2.2.6 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
2.2.7 การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญา
2.3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) โดยตรวจสอบในเรื่อง
ต่อไปนี้
2.3.1 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
2.3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.4 การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.5 การพิจารณาผลการเสนอราคา
2.3.6 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
2.3.7 การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญา
2.4) การจัดให้มีระบบการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม เช่น มีคณะกรรมการเร่งรัดการจัดซื้อ
จัดจ้าง/คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายมีแผนการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายงานผลการดาเนินงาน
และปัญหา/อุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ ๆ และมีแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เป็นต้น
3.) ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
3.1 ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
3.2 ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง
3.3 ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
3.4 ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
4) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) เป็นการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุ ตาม
โครงการฯ
4.1 การเบิกจ่ายเงินของโครงการ
4.2 การจัดหาพัสดุของโครงการ
4.3 กรณีเบิกจ่ายเงินกู้ มีการจัดทารายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย
เงินกู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาสานักงานบริหารหนี้สาร
ธารณะกาหนด
5) การพัสดุ
6) การควบคุมภายใน
7) เงินทดรองราชการ
8) ยานพาหนะ
9) ตรวจสอบและ/หรือให้คาปรึกษาแนะนา กิจกรรม งาน/โครงการอื่น ๆ หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือร้องขอจากหน่วยงานต่าง
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แผ

ี
ี

ณ . . 2560
. . . ธ. . . . . . ี. . . . . . . . . . . . .
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่8 อุดรธานี
1.
ี
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น
1.1 . การรับ - จ่ายเงิน โดยวิธี สุ่มตรวจจาก
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 ภูเก็ต
ใบสาคัญทัง้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่1/1 เชียงราย
1.2. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่3 นครสวรรค์
1.3. การจัดทาบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่9 นครราชสีมา
การประเมินทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่
2
ซื้
โ ธี
ใ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างทัว่ ไป
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่2 พิษณุโลก
2.2 วิธพี เิ ศษ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่12 สงขลา
2.2 วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่5 สมุทรสงคราม
(Electronic Market: e - market)
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ชลบุรี
2.3 วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่12/1 ตรัง
(Electronic Bidding: e - bidding)}
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่11 สุราษฎร์ธานี 3.
4.
5.
6.
ใ
7. โ
โ
ฐ
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ณ
57,400
55,900
64,900
59,900
38,000
35,500
64,400
59,900
54,900
64,400
33,000
34,000
57,400
59,900

แผ

ี
ี

สานักงานเลขานุการกรม

ณ . . 2560
. . . ธ. . . . . . ี. . . . . . . . . . . . .
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1.

ี
1.1 . การรับ - จ่ายเงิน โดยวิธี สุ่มตรวจจาก
ใบสาคัญทัง้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
1.2. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
1.3. การจัดทาบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์
การประเมินทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
2
ซื้
โ ธี
ใ
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างทัว่ ไป
2.2 วิธพี เิ ศษ
2.2 วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market: e - market)
2.3 วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding: e - bidding)
3.
ผ
แ แ
4. โ
โ
ฐ
5.
6.
7.
8.
ใ
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ณ

แผ

ี
ี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักยาและวัตถุเสพติด

ณ . . 2560
. . . ธ. . . . . . ี. . . . . . . . . . . . .
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

1. เงินทดรองราชการ
2. การบริหารพัสดุ

ณ
-

: กาหนดการตรวจสอบเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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เป้าหมายการดาเนินงาน
เป้าหมายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค รวม 19 หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย.1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค จานวน 14 แห่ง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 สุราษฎร์ธานี
2. หน่วยงานส่วนกลาง
จานวน 5 แห่ง
- สานักงานเลขานุการกรม
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สานักยาและวัตถุเสพติด
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ ม ตรวจสอบภายในได้ ด าเนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมา ยตาม
แผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ จานวน 19 หน่วยรับตรวจ และมีการดาเนินงานเพิ่มเติมตามการร้องขอของ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ อีก 1 หน่วยรับตรวจ โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นสาระสาคัญในแต่ละด้าน
ดังนี้
1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร โดยทาการสอบทานหน่วยรับตรวจจานวน 19 หน่วยงาน คือ หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 14 หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลาง 5 หน่วยงาน ผลการตรวจสอบพบว่า
- เบิกค่าทางด่วนโดยจัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง
- เบิกค่าผ่านทางด่วน แต่ไม่ได้แนบใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ บก. 4231)
- การเก็บสัญญาการยืมเงินไว้ ที่งานการเงินทั้งสองฉบับ
- กาหนดระยะเวลาชดใช้เงินยืมไม่ถูกต้อง
2. เงินทดรองราชการ
ตรวจสอบการจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ การจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สอบทานการควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ ของหน่วยรับตรวจ พบว่า
- เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเพียงบัญชีเดียว
- ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการรูปแบบไม่ถูกต้อง
- บันทึกรายการรับดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
3. การใช้รถราชการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมการใช้รถราชการ การบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้รถและ
รายงานต่างๆ รวมถึงการซ่อมบารุง พบว่า ทุกหน่วยปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกาหนด มีเพียงบาง
หน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบได้แก่
- การใช้รถราชการบางครั้ง ไม่ได้เขียนใบขออนุญาตใช้
- ใบขออนุญาตใช้รถราชการผู้มีอานาจลงนามสั่งใช้รถไว้ล่วงหน้า
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4. การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยรับตรวจจานวน 19 หน่วยงาน ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ วิธีตกลง
ราคา , สอบราคา, วิธีพิเศษ , วิธีกรณีพิเศษ, วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบประเด็นที่เป็ น
สาระสาคัญของการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัส ดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ดังนี้
- การจ้างที่ต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัว
- ไม่ได้เรียกหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง
- กาหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง
- เรียกหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้าประกัน (บุคคลค้าประกัน)
- ติดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน
- รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง มีรายการไม่ครบถ้วน
- ไม่ได้ส่งประกาศเผยแพร่การเสนอราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย
การซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
- ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา, การอุทธรณ์ให้ผู้เสนอราคาทราบ
- ไม่ได้ปิดประกาศการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทาการของ
ส่วนราชการ
- คืนหลักประกันการเสนอราคาล่าช้ากว่า 15 วัน
- ไม่ได้ส่งสาเนาสัญญาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร กรณีมูลค่าของสัญญา
เกิน 1 ล้านบาท
5. ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ตรวจสอบการรายงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 4 ระบบงาน ได้แก่
5.1 ระบบงานทางละเมิด
5.2 ระบบงานทางแพ่ง
5.3 ระบบงานผิดสัญญาลาศึกษา
5.4 ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้
ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันหรือไม่ ผลการตรวจสอบพบว่า
- การบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทุกระบบงาน
6. ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน
6.1 การปฏิบัติทางบัญชีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางที่กาหนด ได้แก่
- การรวมยอดเงินรับที่แสดงไว้ด้านหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของการรับเงินได้ร วมเงิน
ที่รับภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีไว้ด้วย
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- กรณีที่หน่วยงานได้รับชาระเงิน (เช็ค) เกินกว่าอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ หน่วยงานมีการออก
ใบเสร็จรับเงินไม่เต็มจานวนตามที่ได้รับ
- การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง มีการเขียนจานวนเงินแทรกเพิ่มเติมในช่องตัวอักษรที่ เขียน
ผิดพลาด
- หน่วยงานไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินทันทีกรณีรับเช็ค โดยจะมีการออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้มาชาระ
และบันทึกบัญชี เมื่อนาเงินฝากธนาคารและเช็คเคลียริ่งแล้ว
- ผู้มีห น้าที่ตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินประจาวันมิได้ลงลายมือชื่อกากับในส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้ายของการรับเงินในแต่ละวัน
- บั ญชีเงินฝากออมทรั พย์ มียอดเงินฝากธนาคารพาณิชย์เกินกว่าเพดานวงเงินที่กระทรวงการคลั ง
กาหนด เนื่องจากมิได้นากลับเข้าฝากคลัง
- การออกใบรับใบสาคัญให้ลูกหนี้เงินยืมมีความล่าช้า และไม่มีการส่งมอบให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
- หน่วยงานมียอดบัญชีเงินขาด/เกินบัญชีคงค้างในงบทดลอง
6.2 การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่
- หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกั บหลักฐานเอกสาร โดยมีการบันทึกรับเงิน
ล่วงหน้าก่อนการออกใบเสร็จรับเงิน
- การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชี เจ้าหน้าที่มิได้บันทึกข้อมูลรับเงินในวันทาการถัดไป
- การจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พบปัญหาเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบชื่อผู้ฝากเป็นผลต่างในรายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารจานวนมาก โดยไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีได้
- การบั น ทึ ก จ่ า ยเงิ น ฝากธนาคารสู ง เกิ น จริ ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง ตรงกั น กั บ หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น
- การบั น ทึก บั ญ ชีบ างรายการยั งไม่เ ป็น ไปตามระบบบัญ ชีเ กณฑ์ค งค้ า ง หรื อตามมาตรฐานที่
กระทรวงการคลังกาหนด
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ในงบทดลองสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคาร เนื่องจากการ
บันทึกบัญชีตามการออกใบเสร็จรับเงินซ้าสองฉบับ
- การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ ณ วันสิ้นปี กรณีที่หน่วยงานรับรู้เมื่อซื้อวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย
แต่เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ไม่ได้กลับรายการทางบัญชี
- การบันทึกล้างลูกหนี้การค้าล่าช้า และบันทึกรับรายได้ซ้าซ้อน
- หน่วยงานมียอดบัญชีลูกหนี้การค้าภาครัฐและลูกหนี้การค้าภายนอกค้างชาระค้างนาน
- บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งมียอดบัญชีผิดดุลคงค้างในงบทดลอง
- บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ บันทึกรายการไม่ถูกต้อง ตรงกันกับหลักฐานเอกสาร
6.3 การควบคุมภายในไม่เพียงพอและเหมาะสม ได้แก่
- การมอบหมายงานให้ผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานตามตาแหน่งไม่ตรงกับลักษณะงาน เช่น มอบให้พนักงาน
บริการเอกสารทั่วไปปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและบัญชี
- การมอบให้เป็นบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแต่จนจบ ตั้ งแต่การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและ
นาส่งเงินฝากธนาคาร ตลอดจนการบันทึกบัญชี
- เจ้ าหน้ าที่รั บ เงิน ของหน่ ว ยงานย่อยมิได้นาเงินที่รับช าระทั้งหมดส่ งให้ เจ้าหน้าที่การเงินของ
ส่วนราชการทุกสิ้นวัน
17

- หน่วยงานมีการจัดเก็บรักษาเงินที่รับไว้ในที่ที่มิใช่ตู้นิรภัยของส่วนราชการ
- หน่วยงานไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
- การจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีประเภทสาเนาใบนาฝากธนาคาร (Pay in slip)
ไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- การบั นทึ กข้ อมู ลในทะเบี ยนคุ มลู กหนี้ การค้ าไม่ ครบถ้ วน ไม่ เป็ นปั จจุ บั น โดยเฉพาะในวั นที่ มี
ผู้มารับบริการมาก
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดกรณียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับทะเบียนคุมมีความยุ่งยาก ล่าช้า
เนื่องจากผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในทะเบียน แต่ไม่ได้ไม่ได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ (ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ) บางรายการพบความมี อ ยู่ จ ริ ง ตรงกั บ ข้ อ มู ล
ในระบบ GFMIS แต่มีข้อมูลสินทรัพย์ไม่ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุม
- ชื่อครุภัณฑ์บางรายการในระบบ GFMIS ไม่ตรงกันกับชื่อครุภัณฑ์ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
ผลกระทบ
ข้อตรวจพบที่ก่อให้เกิดปัญหาในการดาเนินงานยังคงมีอยู่ทั้งด้านการการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง การพัสดุ การใช้รถราชการหรือยานพาหนะ การใช้งานระบบความผิดทางละเมิดและแพ่ง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน หรือแนวทางที่กาหนด จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของเป้าหมายการดาเนินงาน บางขั้นตอนมีความล่าช้าต่อผู้รับบริการ บางประเด็นยังคงมีความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินรายได้ของหน่วยงานหรือมีการรั่วไหลของทรัพยากร และบางประเด็นยังส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงของ การ
ดาเนินงานข้างต้น เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริตได้
สาเหตุ
1. ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
กฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. การจัดวางระบบควบคุมภายในไม่เพียงพอและเหมาะสม
3. การจัดการปัญหาบางอย่างยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับเงินโอนไม่ทราบชื่อผู้
ฝาก เป็นต้น
4. หน่วยงานยังไม่ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เช่น ระบบลูกหนี้การค้า
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวนระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยนาข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจสอบภายในมากาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงความเสียหายจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
3. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ผลการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ)
การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ข้อตรวจพบ
มีบางหน่วยงานนาค่าผ่านทางด่วนพิเศษมาเบิก โดยการจัดทารายงานขออนุมัติเบิกจ่ายในรูปแบบ
การจั ดซื้อ จั ดจ้ างและมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ซึ่ง ค่าผ่ านทางด่ว นพิ เศษเป็น ค่าใช้จ่า ย ในการ
บริหารงานของส่วนราชการ จึงไม่ต้องดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
ข้อเสนอแนะ
การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษไม่ต้องจัดทารายงานขอซื้อ/จ้างให้นาใบเสร็จมาขออนุมัติเบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อตรวจพบ
มี ก ารน าค่ า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เ ศษมาเบิ ก แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ นบใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ น (แบบ บก. 4231)
ประกอบการเบิกจ่าย
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 43
กาหนดว่ า กรณี ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการจ่ า ยเงิ น ไปโดยได้ รั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ซึ่ ง มี ร ายการ
ไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 41 หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้าง
นั้นทาใบรับรองการจ่ายเงิน เพื่อนามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินส่วนราชการ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว
ให้ ข้าราชการหรื อลูกจ้ างนั้น ทาใบส าคัญรับเงินและลงมือชื่อในใบส าคัญรับเงินนั้ น เพื่อเป็นหลั กฐานการ
จ่ายเงิน
ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษมีรายการไม่ครบ 5 องค์ประกอบ จึงต้องใช้ใบรับรอง
การจ่ายเงิน (แบบ บก. 4231) ประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานบางแห่งมีการเก็บสัญญาการยืมเงินไว้ที่งานการเงินทั้งสองฉบับ
ข้อเสนอแนะ
สัญญาการยืมเงินให้จัดทาขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วให้ลงลายมือชื่อ
รับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ
ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551 ข้อ 56
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ข้อตรวจพบ
กาหนดระยะเวลาในการชดใช้เงินยืมไม่ถูกต้องในกรณีดังต่อไปนี้
1. กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปเข้ารับการอบรม กาหนดระยะเวลาชดใช้เงินยืม ภายใน 30 วัน
2. กรณีเดินทางไปราชการชั่วคราว กาหนดระยะเวลาชดใช้เงินยืม ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ข้อเสนอแนะ
- การชดใช้เงินยืมให้กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ดังนี้
(1) เดินทางไปประจาต่างสานักงานฯ คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
(2) ไปราชการชั่วคราว คืนภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง
(3) นอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปเข้ารับการอบรมต้องกาหนดระยะเวลาชดใช้เงินยืมภายใน 15 วัน
นับจากวันที่กลับมาถึง เพราะถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราวเช่นเดียวกับกรณีที่ 2
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 60
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เงินทดรองราชการ
จากการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของหน่วยรับตรวจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบเงินทดรองราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในขั้นตอนการบันทึกและการ
ควบคุมเงินทดรองราชการได้เป็นอย่างดี สามารถนาเงินทดรองราชการไปทดรองจ่ายในการปฏิ บัติราชการได้
อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ส่วนหน่วยรับตรวจในส่วนกลางพบว่ามีบางหน่วยงานบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการยังไม่
เป็ น ไปตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนดเท่ า ที่ ค วร โดยมี ข้ อ สั ง เกต และ
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่
ตรวจพบพอสรุปได้ ดังนี้
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเพียงบัญชีเดียว สาหรับจ่ายเงินทดรอง
ราชการ และไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน สาหรับสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมีข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ดังนั้น การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อตรวจพบ
การจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ รูปแบบไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อเสนอแนะ
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการต้องจัดทาตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลางกาหนด ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานบางแห่งนาค่าไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการมาเบิกจากเงินทดรองราชการ
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ ข้อ14 กาหนดว่า เงินทดรองราชการมีไว้สาหรับทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(1) งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่าย
ให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(2) งบดาเนินงาน ยกเว้น ค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา
(3) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
(4) งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (1) หรือ (2 )
ดังนั้น ค่าไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการมิให้หน่วยงานนามาเบิกจากเงินทดรองราชการ
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ข้อตรวจพบ
การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ช่อง “เงินฝากธนาคาร” ไม่ได้ใช้สมุดคู่ฝาก
ออมทรัพย์มาเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกรายการ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ แต่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันไว้ 1 บัญชี สาหรับฝากเงินและสั่งจ่าย
เช็คของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ. 2547 ข้อ11 และข้อ17 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 กาหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
หรือหน่วยงานในสังกัดที่มีเงินทดรองราชการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ แต่ละ
วัน และกาหนดวิธีการบันทึกรายการในช่อง "เงินฝากธนาคาร" ให้ใช้สมุดบัญชีคู่ฝากออมทรัพย์เป็นหลักฐาน
การบันทึกรายการในทะเบียนคุม ดังนั้น หน่วยงานต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์อีก 1 บัญชี
โดยมีข้อตกลงให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันเพื่อจ่ายตามเช็ค
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานบางแห่งมีการนาเงินที่ไม่ใช่เงินทดรองราชการฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันเงินทดรอง
ราชการ
ข้อเสนอแนะ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการของหน่วยงานต้องมียอดเงินเท่ากับจานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรรเท่านั้นจะนาเงินอื่นฝากเข้าบัญชีเงินทดรองราชการไม่ได้ หากมีเงินอื่นที่จะต้องเบิกจากเงินงบประมาณ
ให้เบิกในนามเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
ข้อตรวจพบ
มีการน าดอกเบี้ย ที่เกิดจากเงินทดรองราชการมาบันทึกในช่อง "รับเงินจากคลั ง" และยังไม่ได้
นาดอกเบี้ยส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวั นที่ 2 ธันวาคม 2552 กาหนดว่า เมื่อได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (บัญชีเงินทดรองราชการ) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเงินทดรองราชการบันทึก
รายการรับและนาส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไว้ในช่อง "หมายเหตุ" ของทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ดังนั้ น ดอกเบี้ ย ที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารต้องบันทึกในช่อง "หมายเหตุ" และดอกเบี้ย
ให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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ข้อตรวจพบ
รายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ภายหลังการรับหรือจ่ายเงินแต่ละวัน เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ข้อเสนอแนะ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 กาหนดแนวทางไว้ว่า
ทุกสิ้นวันทาการภายหลังการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการให้ส่ วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดที่มีเงินทด
รองราชการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้น
ไป ทาหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ดังนั้น หน่วยงานต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทะเบียนคุมเงินทดรองราชการทุกสิ้นวัน
ทาการ ภายหลังการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการ
ข้อตรวจพบ
การควบคุมการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ พบข้อผิดพลาด ดังนี้
1. หน่วยงานจัดทาสัญญาการยืมเงินเพียงฉบับเดียวและเก็บไว้ที่งานการเงิน
2. สัญญาการยืมเงินทดรองราชการกรอกรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น วันครบ
กาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. สัญญาการยืมเงินต้องจัดทาสองฉบับเมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินให้ลงลายมือชื่อรับ
เงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับ พร้อมมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ
2 - สัญญาการยืมเงินแต่ละฉบับต้องกรอกรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ยืม
เงินทราบวันครบกาหนดชาระหนี้เงินยืมตามกรณี ดังนี้
กรณีเดินทางไปราชการ ภายใน 15 วันนับจากวันกลับ
กรณี อื่นภายใน 30 วันนับจากวัน ได้รับเงินปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ60
ข้อตรวจพบ
การรับคืนเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย พบข้อผิดพลาดในการจัดทา
เอกสาร ดังนี้
1. ไม่ได้บันทึกรายการรับคืนในสัญญา (หลังสัญญา)
2. กรณีรับคืนเป็นเงินสดไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินให้กับผู้ยืมเงิน
3. กรณีรับคืนเป็นใบสาคัญไม่ได้ออกใบรับใบสาคัญให้กับผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 61
กาหนดว่า เมื่อผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการ
รั บ คื น ในสั ญ ญาการยื ม เงิ น (หลั ง สั ญ ญา) พร้ อ มออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น และหรื อ ใบรั บ ใบส าคั ญ ตามแบบที่
กรมบัญชีกลาง กาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
23

ข้อตรวจพบ
เมื่อสิ้นเดือนบางหน่วยงานไม่ได้จัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ข้อเสนอแนะ
ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินทดรองราชการต้องจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการเพื่อ
แสดงรายละเอีย ดของเงิ น ทดรองราชการ ณ วั น สุ ด ท้ า ยของเดื อน ให้ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมบัญ ชี ก ลาง
ที่ กค 0423.3/ว439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
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การใช้รถราชการ
จากการตรวจสอบการใช้รถราชการของหน่วยรับตรวจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค พบว่าหน่วยงาน
ส่ว นภูมิภาคปฏิบัติเป็ น ไปตามระเบี ย บส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้ว ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ส่วนหน่วยรับตรวจในส่วนกลางพบว่ามีบางหน่วยงานปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนที่
กาหนดเท่าที่ควร โดยมีข้อสังเกต ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ให้ดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบพอสรุปได้ ดังนี้
ข้อตรวจพบ
การให้บริการรถราชการแก่ผู้ขอใช้รถ พบว่าในสมุดบันทึกการใช้รถมีบางรายการไม่มีใบขออนุญาตใช้รถ
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบี ยบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 การใช้รถส่ว นกลาง รถรับรอง
รถรับรองประจาจังหวัด และรถอารักขาให้ใช้ตาม แบบ 3
ตามคู่มือการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการงานยานพาหนะของหน่วยงานและ
รายงานการประชุมปรึกษาเรื่องการใช้รถราชการ กาหนดว่าการขอใช้รถให้เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
พร้อมระบุชื่อหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที่ฝ่ายบริหารทั่วไปล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน ภายในเวลา
15.00 น. ดังนั้น ผู้ขอใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดต้องปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอน
ที่กาหนดไว้
ข้อตรวจพบ
การให้บริการรถราชการ พบว่าใบขออนุญาตใช้รถราชการผู้มีอานาจลงนามสั่งใช้รถไว้ล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะ
ตามคู่มือการปฏิบั ติงานในระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการงานยานพาหนะกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
1. ผู้ขอใช้รถให้เขียนใบขออนุญาตใช้รถ ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือผู้มีหน้าที่จัดรถ
2. เสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนามสั่งอนุญาตใช้รถ
ดังนั้น การลงนามสั่งใช้รถไม่ให้ลงนามไว้ล่วงหน้า หากผู้มีอานาจสั่งใช้รถ (ผู้อานวยการ) ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ลงนามในใบสั่งใช้รถครั้งนั้นตามลาดับ และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบและขั้นตอนที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
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ด้านพัสดุ
การควบคุมพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการ
ตรวจสอบการควบคุมพัสดุของหน่วยงานส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่หน่วยงานมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาหรับหน่วยงานในส่วนกลางมีบางหน่วยงานที่มีข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ไม่ตรงกับข้อมูลสินทรัพย์ระบบ GFMIS โดยมีข้อสังเกต ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้
ให้ข้อเสนอแนะและให้ดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบพอสรุปได้ ดังนี้
ข้อตรวจพบ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ตรวจสอบข้อมูลสิ นทรั พย์จากทะเบียนคุมทรั พย์สินของหน่วยงานบางหน่วยงาน พบว่าข้อมูล
สินทรัพย์บางรายการไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS
ข้อเสนอแนะ
1. ให้งานพัสดุของหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ทุกรายการให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS หากพบว่ารายการใดข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้แจ้งสานักงานเลขานุการกรม
แก้ไขให้ถูกต้อง
2. หน่วยงานใดที่ไม่สามารถเรียกข้อมูลสินทรัพย์จากระบบ GFMIS มาตรวจสอบได้ ให้หน่วยงาน
นั้นขอข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดจากสานักงานเลขานุการกรม เพื่อตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานให้ถูกต้อง
3. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ข้อตรวจพบ
การเบิก - จ่ายพัสดุ พบข้อผิดพลาดในการจัดทาเอกสารตามใบเบิกสิ่งของ ดังนี้
1. มีการจ่ายพัสดุให้กลุ่มงานต่าง ๆ ก่อนผู้เบิกพัสดุลงนามในใบเบิกสิ่งของนั้น
2. มีการจ่ายพัสดุก่อนได้รับอนุญาตสั่งจ่ายจากผู้มีอานาจ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประสงค์เบิกพัสดุจากงานพัสดุต้องส่งใบเบิกสิ่งของให้งานพัสดุทุกครั้ง ก่อนมีการเบิกจ่าย
เพื่อเสนอผู้มีอานาจพิจารณาสั่งจ่าย
2. การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหรือของหน่วยงาน ซึ่ งแยกต่างหาก
จากหน่วยงานระดับกรมให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
3. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ ายและเก็บ ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 153 , ข้อ 154
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การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อตรวจพบ
ใบสั่งจ้าง กรณีการจ้างที่ต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจานวนเงินตายตัวไว้ในใบสั่งจ้าง
ข้อเสนอแนะ
การกาหนดค่าปรับสาหรับงานจ้างให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 ซึ่งกาหนดว่าการจ้างที่ต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน
ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้อง
ไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
ข้อตรวจพบ
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์ โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 29,960 บาท ในสัญญาผู้ว่าจ้าง
ไม่ได้กาหนดหลักประกันสัญญาและไม่ได้เรียกหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง
ข้อเสนอแนะ
เมื่อหน่ ว ยงานตกลงทาสั ญญาเต็มรูปแบบ ตามระเบียบส านัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยการพัส ดุ
พ.ศ. 2535 ข้อ 141, 142 ได้กาหนดหลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องนามามอบให้ผู้ว่าจ้างมี 5 ประเภท และ
กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้ น และการกาหนด
หลักประกันสัญญาต้องระบุไว้ในสัญญาด้วย
ดังนั้น ให้หน่วยงานกาหนดหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาจ้างครั้งนั้น
และแจ้งผู้รับจ้างให้นาหลักประกันสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและ
เป็นหลักประกันความเสียหายทั้งปวงตามสัญญา
ข้อตรวจพบ
ตรวจสอบการกาหนดค่าปรับในสัญญา พบว่า
1. สัญญาจ้างทาความสะอาดอาคารเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมด แต่ไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท สัญญานี้วงเงิน
ค่าจ้างทัง้ หมด 382,800 บาท
2. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 วงเงิน
455,928 บาท กาหนดค่าปรับในอัตราผลัดละ 684 บาท
ข้อเสนอแนะ
การกาหนดอัตราค่าปรับในสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ข้อ 134 กาหนดว่า กรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
กรณีนี้ ราคางานจ้าง 382,800 บาท ให้หน่วยงานกาหนดเป็นจานวนเงินตายตัววันละ 383 บาท
กรณีนี้ ราคางานจ้าง 455,928 บาท ต้องกาหนดค่าปรับเป็นจานวนเงินตายตัวได้วันละ 456 บาท
เท่านั้น การที่หน่วยงานกาหนดค่าปรับในอัตราผลัดละ 684 บาท ถือว่ากาหนดเกินกว่าที่ระเบียบกาหนด
การทาสัญญาควรคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนราชการและความเป็นธรรมกับคู่สัญญาด้วย
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ข้อตรวจพบ
การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์โดยวิธีตกลงราคาหน่วยงานได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งจ้าง)
กับผู้รั บจ้างและได้จัดทาสัญญาจ้างกับผู้ รับจ้างเพิ่มอีก 1 ฉบับ ซึ่งในสั ญญาจ้างได้กาหนดให้ ผู้รับจ้างนา
หลักประกันเป็นหนังสือค้าประกัน (บุคคลค้าประกัน) มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้าง
สาระสาคัญในใบสั่งจ้างและสัญญาไม่ตรงกัน เช่น การปรับในใบสั่งจ้างกาหนดค่าปรับวันละ 376
บาท (วงเงินค่าจ้าง 37,874 บาท) ในสัญญาจ้างกาหนดค่าปรับวันละ 100 บาท
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 133 กล่าวว่า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา
2. คู่สัญญาส่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทาการนับจากทาข้อตกลง
3. การซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 23 หรือข้อ 24 (1) - (5)
4. การเช่าที่ไม่ต้องเสียเงินอื่นใด นอกจากค่าเช่า จะทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ ต้องทา
สัญญาก็ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
ในกรณีนี้ ห น่ ว ยงานต้องพิจ ารณาเลื อกเอาอย่า งใดอย่ างหนึ่ง ว่าจะทาสั ญญาหรือข้อตกลงเป็ น
หนังสือ (ใบสั่งจ้าง)
การคานวณค่าปรับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 134 กาหนดว่า การจ้างที่ต้องการผลสาเร็จ
ของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของ
ราคางานจ้างนั้นแต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
ในกรณีนี้ หน่วยงานไม่ได้กาหนด อัตราค่าปรับว่าคิดค่าปรับในอัตราร้อยละเท่าใด และตามใบสั่ง
จ้าง ได้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 367 บาท จากราคางานจ้าง 37,874 บาท คิดเป็น 0.97% ซึ่งเกิน
กว่า ที่ระเบียบกาหนด
การเรียกเงินหลักประกันสัญญาให้หน่วยงานถือปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 141 ที่กาหนดว่า
หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
3. หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
ในกรณีนี้ หน่วยงานเรียกหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้างเป็นหนังสือค้าประกันซึ่งไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ กาหนด
ข้อตรวจพบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง กรณีตกลงราคาที่มี วงเงินในการจัดหาเกิน 10,000 บาท มีรายการไม่ครบ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 27
ข้อเสนอแนะ
ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอผู้
มีอานาจ ซึ่งต้องมีรายการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 27 (1) - (7) ส่วนการซื้อ/จ้างโดยวิธีตก
ลงราคาวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะทารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
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ข้อตรวจพบ
มีการติดอากรแสตมป์บนใบขออนุมัติจ้าง กรณี ไม่ได้ทาสัญญาหรือใบสั่งจ้าง
ข้อเสนอแนะ
การติดอากรแสตมป์ให้ติดบนตราสาร คือ สัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่หน่วยงานไม่ได้ทาสัญญา
หรือใบสั่งจ้างก็ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ข้อตรวจพบ
พบหนั งสื อมอบอานาจของบริษัท ให้ ทาการซื้อซอง ยื่นซอง เสนอราคา ต่อรองราคา ลงนาม
ในสัญญาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารโดยติดอากรแสตมป์เพียง 10 บาท ซึ่งไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
กรณีการทาตราสารในลั กษณะใบมอบอานาจ ตามลั กษณะแห่ งตราสารแห่ งบัญ ชีอัตราอากร
แสตมป์ ต้องเสียอากรแสตมป์ ดังต่อไปนี้
1. การมอบอานาจให้บุคคลคนเดียวกระทาการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. การมอบอานาจให้บุคคลคนเดียว กระทาการมากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จานวน 30 บาท
กรณีนี้ มอบให้กระทาการมากกว่า 1 อย่างต้องติดอากร 30 บาท ให้หน่วยงานเรียกอากรมาติด
เพิ่มและขีดฆ่าให้เรียบร้อย
ข้อตรวจพบ
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารหน่วยงานจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยออกเอกสารเป็นใบสั่งจ้างและ
ติดอากร 23 บาท กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา 0.1 % แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 128 กาหนดหลักเกณฑ์ เรื่องการ
เช่ า สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ว้ ว่ า ให้ ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาด าเนิ น การได้ ต ามความจ าเป็ น และเ หมาะสม และให้ น า
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ดังนั้น หน่วยงานต้องทาข้อตกลงเป็นหนังสือโดยออกเอกสารเป็นใบสั่งเช่าและนาข้อกาหนดต่างๆ
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้ เช่น ค่าปรับ ให้กาหนดในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ และไม่ต้อง
ติดอากรแสตมป์เพราะตามประมวลรัษฎากรได้ยกเว้นไว้
ข้อตรวจพบ
ใบสั่งซื้อวัสดุของหน่วยงานกาหนดว่า มีการคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคา
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134
วรรคหนึ่ง กาหนดว่าการทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่ การจ้างซึ่งต้องการ
ผลสาเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกันให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตามตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
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ดังนั้น การซื้อพัสดุจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
เท่านั้น ส่วนการกาหนดว่า "แต่ต้องไม่ต่ากว่า 100 บาท" เป็นการกาหนดค่าปรับในกรณีที่เป็นการจ้าง ซึ่ง
ต้องการผลการสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันเท่านั้น
ข้อตรวจพบ
การจัดส่งชุดน้ายาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการใช้บริการจากบริษัท รับขนส่งต่างๆ แต่มิได้
ดาเนินการจัดจ้างบริษัทตามระเบียบกาหนด
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ข้ อ5 ได้ใ ห้ นิ ย าม "การพั ส ดุ "
หมายความว่ า การจั ด ท าเอง การซื้ อ การจ้ า ง การจ้ า งที่ ป รึก ษา การจ้ า งออกแบบและควบคุ ม งานการ
แลกเปลี่ ยนการเช่า การควบคุม การจาหน่ายและการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ "การจ้าง"
หมายถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ
ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานต้องดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
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การจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา
ข้อตรวจพบ
1. พบความผิดพลาดในการจัดทาเอกสาร ดังนี้
1. 1 กาหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาในประกาศและเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกัน
1. 2 กาหนดเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาไม่ถูกต้องกล่าว คือ กาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ที่ต้องผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของกรมทั้งที่กรมไม่มีการขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะ
เอกสารที่เป็นข้อกาหนดเงื่อนไขในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญต้องมีข้อความตรงกันทั้งในประกาศและ
เอกสารสอบราคา เพื่อไม่ให้มีข้อโต้แย้งหรือเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน
ข้อตรวจพบ
เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยัง ผู้มีอาชีพขาย
โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์และไม่ได้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของ
หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ41 (1) กาหนดว่าก่อนวันเปิดซอง
สอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้
มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้น โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้กับให้ปิด
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้น
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การซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ข้อตรวจพบ
งานปรับปรุงรั้วสานักงาน หน่วยงานกาหนดค่าปรับอัตราร้อยละ 0.10
ข้อเสนอแนะ
การกาหนดอัตราค่าปรับในสัญญาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ข้อ 134 กาหนดว่ากรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกันให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 -0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
กรณีนี้ราคางานจ้าง 1,225,000 บาท ให้หน่วยงานกาหนดเป็นจานวนเงินตายตัววันละ 1,225 บาท
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานมีการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ทราบหน่วยงานไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาและไม่ได้แจ้งว่าหากผู้เสนอราคาประสงค์จะคัดค้านให้
อุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ข้อเสนอแนะ
การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทราบให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 กาหนดว่า เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้มีอานาจได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วให้ส่วนราชการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบเป็น
หนังสือพร้อมแสดงเหตุผลประกอบในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบว่าหากประสงค์จะคัดค้านผล
การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาก็ให้อุทธรณ์ต่อส่วนราชการที่จัดหาพัสดุนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหนังสือดังกล่าว
ดังนั้น สิ่งที่หน่วยงานต้องถือปฏิบัติคือ เมื่อผู้มีอานาจได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาและแสดงเหตุผลประกอบให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาจาก
สาเหตุใดและแจ้งว่าหากประสงค์จะคัดค้านผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาก็ให้อุทธรณ์ ภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวและหน่วยงานต้องเว้นช่วงเวลา 15 วันนี้ไว้ยังไม่ให้ทาสัญญากับผู้ชนะการ
เสนอราคา
ข้อตรวจพบ
การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) มีการยกเลิก
การจัดซื้อครั้งแรกเมื่อดาเนินการจัดซื้อใหม่หน่วยงานไม่ได้จัดทารายงานขอซื้อใหม่,ไม่ได้กาหนดราคากลางใหม่
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่ารายงานขอซื้อใช้เหตุผลความจาเป็นเดิมได้และราคากลางยังอยู่ในช่วงระยะเวลา
30 วัน
ข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ38 วรรค2 กาหนดว่า ในกรณี
ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดให้ยกเลิกเพื่อดาเนินการใหม่ โดยวิธีการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ23
(8) ก็ได้เมื่อหน่ ว ยงานพิจ ารณาแล้ ว ว่าจะดาเนินการจัดซื้อใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ให้
หน่วยงานเริ่มดาเนินการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะถือว่าเป็นโครงการใหม่ตามระบบ e-GP รายงานขอซื้อ
ต้องระบุเหตุผลการจัดซื้อใหม่ไว้ด้วยส่วนราคากลางกรณีก่อสร้ างเท่านั้น ที่กาหนดระยะเวลา 30 วัน หากเกิน
ต้องกาหนดราคากลางใหม่
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ข้อตรวจพบ
หน่วยงานไม่ได้ปิดประกาศการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทาการ
ของส่วนราชการ
ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : emarket) และด้วยวิธีประกวดราคา (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ 26 กาหนดให้มีการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการและให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของส่วนราชการ นั้น
ด้วย ข้อ4 กาหนดว่า "นอกจากที่กาหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
2. ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุฯ ข้อ 2 กาหนดว่า ให้นา
หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคามาใช้กับการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา (Electronic Bidding : ebidding) แล้วแต่กรณี
จะเห็นว่าแนวทางปฏิบัติฯ ไม่ได้บอกรายละเอียดวิธีการปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของ
ส่วนราชการไว้ แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บอกวิธี
ปฏิบัติไว้ในข้อ 45 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานได้ทาการปิดประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา ณ ที่ทาการของหน่วยงาน แต่ไม่ได้
จัดทาหลักฐานการปิดและปลดประกาศ, ไม่มีการมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ปิด - ปลด, ผู้ใดเป็นพยานรับรอง
และผู้ปิด - ผู้ปลด เป็นบุคคลเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : emarket) และด้วย วิธีประกวดราคา (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ26 กาหนดให้มีการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท างเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
และ ณ ที่ทาการของส่วนราชการอย่างเปิดเผย
2. ตามแนวทางปฏิบัติ ข้อ4 กาหนดว่า "นอกจากที่กาหนดไว้แล้ว ตามแนวทางปฏิบัตินี้ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
3. ตามหนังสือคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2558เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ ข้อ 2 กาหนดว่า ให้นา
หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคามาใช้กับการจัดหาพั สดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา (Electronic Bidding : ebidding) แล้วแต่กรณี
จะเห็นว่าแนวทางปฏิบัติฯ ไม่ได้บอกรายละเอียดวิธีการปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทาการของ
ส่วนราชการไว้ แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บอกวิธี
ปฏิบัติไว้ใน ข้อ 45 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
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ข้อตรวจพบ
กรณีแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไปทาสัญญาและให้คู่สัญญานาหลักประกันสัญญาไปด้วย หน่วยงาน
ไม่ได้แจ้งเลขที่สัญญาและวันลงนามในสัญญาให้คู่สัญญาทราบ
ข้อเสนอแนะ
ตามหนั งสือส านั กนายกรั ฐ มนตรี ที่ นร (กวพ.) 1305/ว 3659 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2541
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือค้าประกัน(หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศกาหนดให้
ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างควรจะต้องจั ดพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์พร้อมกาหนดวันทาสัญญานัดหมายกับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการทาสัญญาในวันใดและจะมีเลขที่สัญญาเท่าใด เพื่อให้คู่สัญญาได้นาร่าง
สัญญาไปออกหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ดังนั้น การจัดพิมพ์ร่างสัญญาให้หน่วยงานระบุวันที่จะทาสัญญาและเลขที่สัญญาให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบฯ
ข้อตรวจพบ
หน่ ว ยงานไม่ ได้ กาหนดเงื่อ นไขการยึดหลั ก ประกันการเสนอราคาไว้ใ นเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ 34 กาหนดว่า "เพื่อประกัน
ความเสี ย หายที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีที่ผู้ เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ ส่ว นราชการ
กาหนดหลักประกันการเสนอราคามูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและเงื่อนไขการยึดหลักประกันการเสนอ
ราคา ดังนี้ (3) ให้ส่วนราชการสามารถยึดหลักประกันการเสนอราคาในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการ
เสนอราคาแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในกาหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคาให้
กาหนดในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจน
ข้อตรวจพบ
การคืนหลักประกันการเสนอราคา
หน่วยงานคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ ผู้ยื่นเสนอราคาล่าช้ากว่า 15 วัน
ข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคา (Electronic Bidding : e-bidding) ข้อ34 (4) กาหนดให้ส่วนราชการคืน
หลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้มีอานาจได้พิจารณารายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลาดับแรก ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้เสนอราคา ได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว
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ข้อตรวจพบ
กรณีมู ล ค่ าของสั ญญาเกิน 1 ล้ า นบาท ไม่พ บหลั ก ฐานการส่ งส าเนาสั ญญาให้ ส านัก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ข้ อ 135
กาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทาสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา
- เมื่อทราบผลผู้ชนะการเสนอราคาและผู้มีอานาจได้อนุมัติสั่งซื้อแล้ว หน่วยงานไม่ได้แจ้งผลการ
พิจารณาและการอุทธรณ์ให้ผู้เสนอราคาทราบ
ข้อเสนอแนะ
ตามหนั งสื อ คณะกรรมการว่า ด้ว ยการพั ส ดุ ด่ว นที่สุ ด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 423 ลงวัน ที่
29 ตุลาคม 2558 กาหนดว่ า เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอานาจได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ส่วนราชการ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลประกอบในการพิจารณาและ
แจ้ งให้ผู้ เสนอราคาทราบว่า หากประสงค์จะคัดค้านผลการพิจารณาผู้ช นะการเสนอราคาก็ให้ อุทธรณ์ต่ อ
ส่วนราชการที่จัดหาพัสดุนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าว
ข้อตรวจพบ
หนังสือค้าประกันสัญญากาหนดเวลาค้าประกันไม่ครบถึงวันรับประกันความชารุดบกพร่อง
ข้อเสนอแนะ
หนังสือค้าประกันสัญญาต้องระบุวันหมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันให้ครอบคลุมถึ งวันที่ผู้ขาย
รับประกันความชารุดบกพร่องด้วย
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ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบพบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษาและระบบงาน
ความรับผิดทางแพ่ง ส่วนอีก 2 ระบบยังไม่มีการบันทึกข้อมูล คือ ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ และระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิด
ข้อเสนอแนะ
เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายกั บ หน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบตามความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า
เกี่ยวข้องกับระบบใด เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในระบบนั้น ๆ ต้องบันทึกข้อมูลทันที
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การควบคุมภายใน
ข้อตรวจพบ
พบว่าการกรอกข้อมูลในเอกสารที่เป็นสาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น สัญญาการยืมเงินบางฉบับ
กรอกรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น วันครบกาหนดส่งใช้เงินยืม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
สัญญายืมเงินต้องกรอกรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2) เพื่อติดตามเร่งรัดให้ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมทันตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
3) เพื่อให้ผู้ยืมเงินทราบวันครบกาหนดส่งใช้เงินยืม
ดังนั้น ให้เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุก ช่อง เพราะแต่ละช่องมีความสาคัญ
และจาเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อตรวจพบ
ใบเบิกสิ่งของเก็บไว้ที่งานพัสดุทั้งสองฉบับ
ข้อเสนอแนะ
ใบเบิกสิ่งของที่จัดทาขึ้นสองฉบับ เมื่อผู้เบิกได้รับสิ่งของตามใบเบิกแล้วให้ลงลายมือชื่อในใบเบิกสิ่งของทั้งสอง
ฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้เบิกเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับให้ผู้เบิกเก็บไว้หนึ่งฉบับ
ดังนั้น ใบเบิกสิ่งของต้นฉบับเก็บไว้งานพัสดุส่วนสาเนาติดไว้กับเล่มและส่งคืนกลุ่มงาน
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ด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วน
ใหญ่มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่กาหนด ข้อคลาดเคลื่อนลดลงจากปีก่อน แต่ยังมีประเด็นข้อตรวจพบ
เกี่ยวกับหลักฐานเอกสาร ประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม และประเด็นอื่น ๆ ที่ควรได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ข้อตรวจพบ
การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบรายการบัญชีไม่ถูกต้อง โดยพบว่าเมื่อมีการรับเงินภายหลัง
กาหนดเวลาปิ ด บั ญ ชี เจ้ าหน้ า ที่ ได้ แสดงยอดรวมเงิน รับ ภายหลั งก าหนดเวลาปิ ดบั ญชี ไว้ ด้ านหลั งส าเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของการรับเงินในวันนั้นด้วย
ข้อเสนอแนะ
การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 76 วรรคท้าย ซึ่งกาหนดว่า “ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลัง
กาหนดเวลาปิดบัญชีสาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทาการถัดไป” และ ข้อ 78
กาหนดว่า “ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนาส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย”
ดังนั้น การรวมยอดเงินรับทุกสิ้นวันในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย จึงไม่รวมเงินรับภายหลังกาหนดเวลา
ปิดบัญชีแล้ว
ข้อตรวจพบ
การออกหลั กฐานการรั บเงินและการบั นทึกบัญชี บางรายการยังไม่ถู กต้อง และการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในยังไม่เพียงพอและเหมาะสม คือ
1. การออกหลักฐานการรับเงินไม่เต็มจานวนตามที่ได้รับ การรวมเงินรับไม่ถูกต้อง และการบันทึก
บัญชีไม่ครบถ้วน (กรณีที่หน่วยงานได้รับชาระเงิน (เช็ค) เกินกว่าอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ)
2. การมอบหมายงานให้ผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานตามตาแหน่งไม่ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบ อีกทั้ง
ยังมอบให้เป็นบุคคลคนเดียวปฏิบัติงานตั้งแต่จนจบทั้งกระบวนการรับและนาส่งเงินฝากธนาคาร
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินบางรายการไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีการเขียนจานวน
เงินแทรกเพิ่มเติมในช่องตัวอักษรที่เขียนผิดพลาด
ข้อเสนอแนะ
1. การรับเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 ข้อ 74 วรรคแรก ที่กาหนดว่า “ในการจัดเก็บหรือรับชาระเงินให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บ
หรือรับชาระนั้นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินทุกครั้ง...” ดังนั้น การรับเงินทุกครั้งต้องออกหลักฐานหรือ
ใบเสร็จรับเงินตามมูลค่าหรือจานวนเงินที่ได้รับ สาหรับเงินส่วนเกินอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บให้บันทึกบัญชี
เป็นเงินรับฝากและจัดทาทะเบียนคุมไว้ด้วย
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2. การมอบหมายงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ และให้มอบผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานตามตาแหน่ง
เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้ยึดหลักตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ดี
3. การออกใบเสร็จรับเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 71 ที่กาหนดว่า “ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินหรือชื่อผู้ชาระ
เงินในใบเสร็จรับเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่ าจานวนเงินและเขียนใหม่ทั้ง
จานวน โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม”
ข้อตรวจพบ
การบันทึกบัญชีกรณีรับเงินจากหน่วยงานย่อยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับเงิน
ของหน่วยงานย่อยมิได้นาเงินที่รับชาระทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ โดยมีการเก็บเงินที่รับ
ไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย (เฉพาะกรณีที่มีการรับชาระเงินจานวนไม่มาก)
ข้อเสนอแนะ
1. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินให้บันทึกให้ถูกต้อง ตรงกันกับหลักฐานเอกสาร โดยให้ถื อ
ปฏิบั ติตามระเบี ย บการเบิ กจ่ ายเงิน จากคลั ง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลั ง พ.ศ. 2551 ข้อ 76
ที่กาหนดว่า “ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบในวันที่ได้รับเงิน...”
2. การรับและนาส่งเงินของหน่วยงานย่อยให้แจ้งและทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ย่อยผู้มีหน้าที่จัดเก็บและนาส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 77 ที่กาหนดว่า “เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชาระเงินนาเงิ นที่ได้รับพร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บใน
วันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ”
3. การจั ด เก็ บ รั ก ษาเงิ น ให้ จั ด เก็ บ ไว้ ใ นตู้ นิ ร ภั ย ตามระเบี ย บของทางราชการให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิ นส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 79 ที่กาหนดว่า
“ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น”
ข้อตรวจพบ
หน่ ว ยงานรั บ เงิ น กรณี รั บ เช็ ค ไม่ ไ ด้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ม าช าระทั น ที แต่ มี ก ารออก
ใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีเมื่อนาเงินฝากธนาคารและเช็คเคลียริ่งแล้ว
ข้อเสนอแนะ
การรั บ เงิ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน าเงิ น
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 74 ที่กาหนดว่า “ในการจัดเก็บหรือรับชาระเงินให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือ
รั บ ช าระเงิ น นั้ น ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ช าระเงิ น ทุก ครั้ ง ...” ดั ง นั้ น เมื่ อ หน่ ว ยงานได้ รั บ เช็ ค ในวั น ใด
ให้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีในวันนั้น
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ข้อตรวจพบ
หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับหลักฐานเอกสาร โดยมีการบันทึกรับเงิน
ล่วงหน้าก่อนการออกใบเสร็จรับเงิน
ข้อเสนอแนะ
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ที่ ต้ อ งบั น ทึ ก ตามหลั ก ฐานและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 76 และข้อ 103 ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่
ได้รับเงิน และให้หน่วยงานนาเอกสารการรับจ่ายเงินมาเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี
ข้อตรวจพบ
การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชี เจ้าหน้าที่มิได้บันทึกข้อมูลรับเงินในวันทาการถัดไป ส่งผล
ให้ยอดคงเหลือบัญชีเงินสดในมือไม่ถูกต้อง ตรงกันกับยอดคงเหลือในรายงานเงินสดคงเหลือประจาวันที่จัดทา
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อเสนอแนะ
การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 76 วรรคท้าย ซึ่งกาหนดว่า “ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลัง
กาหนดเวลาปิดบัญชีสาหรับวันนั้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทาการถัดไป”
ข้อตรวจพบ
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานประกอบรายการบั ญชีด้านรับเงินสด คือ ผู้มี
หน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวันมิได้ลงลายมือชื่อกากับในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของการ
รับเงินในแต่ละวัน
ข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินประจาวันให้ผู้มีหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78 ซึ่งกาหนดว่า “ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนาส่ง
กับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องหรือไม่” และ “เมื่อตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย”
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ข้อตรวจพบ
1. การจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีมีการปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/
ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีทุกสิ้นเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและยอดคงเหลือในงบทดลอง
2. ให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อให้มีการสอบ
ทานและถ่วงดุลตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และให้เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของตนเองได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อตรวจพบ
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารพบว่ายอดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ต่ากว่ายอดเงิน
ฝากของธนาคารกรุ ง ไทย สาเหตุ จ ากมี เ งิ น โอนเข้ า บั ญ ชี แ ต่ ไ ม่ ท ราบชื่ อ ผู้ ฝ าก ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถออก
ใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีได้
ข้อเสนอแนะ
การจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว
63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีทุกสิ้นเดือน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึ กบัญชีและยอดคงเหลือในงบทดลอง หากเกิด
ผลต่างระหว่างยอดบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคาร หน่วยงานภาครัฐต้องหาสาเหตุและปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง
ดั ง นั้ น จึ ง ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเร่ ง ตรวจสอบเงิ น โอนไม่ ท ราบชื่ อ ผู้ ฝ ากโดยเร็ ว และให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ
ข้อตรวจพบ
การบันทึกจ่ายเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ไม่ถูกต้อง ตรงกันกับหลักฐานการจ่ายเงิน โดยมี
บันทึกจ่ายเงินสูงเกินจริง
ข้อเสนอแนะ
การบันทึกจ่ายเงินกรณีจ่ายไม่เต็มจานวนตามขอเบิกหรือทยอยจ่ายมากกว่า 1 ครั้ง ให้ถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดในหนังสือ ที่ กค 0409.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554
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ข้อตรวจพบ
การบันทึกบัญชีบางรายการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยยังคงบันทึก
บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด เช่น กรณีหน่วยงานรับชาระเงินโอนเข้าบัญชีจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
การบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 โดย
ให้บันทึกตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง กรณีที่มีการแจ้งหนี้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้
หน่วยงานนาข้อมูลการแจ้งหนี้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS โดยบันทึกบัญชี ลูกหนี้
การค้าคู่กับบัญชีรายได้ และเมื่อได้รับชาระหนี้แล้วให้บันทึกล้างหนี้ตามจานวนเงินที่ได้รับ หากได้รับชาระ
หนี้ไม่ครบถ้วนให้มีหนังสือแจ้งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชาระเพิ่มในส่วนที่ขาด
ข้อตรวจพบ
การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) คือ
1. ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในงบทดลองสูงกว่ายอดเงินฝากธนาคาร เนื่องจากการ
บันทึกรายการรับเงินตามการออกใบเสร็จรับเงินซ้าสองฉบับ
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พบปัญหาเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบชื่อผู้ฝากเป็นผลต่างในรายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารจานวนมาก
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินฝากธนาคารพาณิชย์เกินกว่าเพดานวงเงินที่ระทรวงการคลังกาหนด
4. การจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีประเภทสาเนาใบนาฝากธนาคาร (Pay in slip) ไม่
เหมาะสมและไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. ให้จัดวางระบบควบคุมการรับ -ส่งเอกสารให้เหมาะสม สอดคล้องกับการส่งเอกสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ เพื่อมิให้หน่วยงานนาเอกสารมาออกหลักฐานการรับเงินและบันทึกบัญชีซ้า
2. ให้เร่งตรวจสอบการโอนเงินของลูกหนี้ในเขตพื้นที่การโอนโดยเร็ว โดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ
3. ให้นาเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 97 (4) โดยเพดาน
วงเงินที่นาฝากให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.9/ว 107 ลงวันที่ 27 กันยายน 2543
ซึ่งกาหนดลดเพดานวงเงินที่หน่วยงานได้รับอนุมัติให้นาฝากธนาคารพาณิชย์ไว้ร้อยละ 50 จากวงเงินเดิมที่
กระทรวงการคลังอนุมัติไว้
4. ให้เร่งจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมเป็นระเบียบโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหาย โดยให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีใน
หนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่กาหนดว่า “การบันทึกรับเงินให้เก็บสาเนา
ใบเสร็จรับเงินประกอบกับเอกสาร Sap log ของการบันทึกข้อมูลการรับเงิน ส่วนการบันทึกนาส่งเงินให้เก็บ
สาเนาใบนาฝาก (Pay in slip) ประกอบกับเอกสาร Sap log ของการบันทึกข้อมูลการนาส่งเงิน”
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ข้อตรวจพบ
การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ ณ วันสิ้ นปี กรณีที่หน่วยงานรับรู้เมื่อซื้อวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย
แต่เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ไม่ได้กลับรายการทางบัญชี
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ ณ วันสิ้นปี ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค
0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยให้ปรับปรุงรายการค่าวัสดุตามที่ใช้จริง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และเมื่อ
ขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้กลับรายการทางบัญชี
ข้อตรวจพบ
การออกใบรั บ ใบส าคั ญ ให้ ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ในงบประมาณและลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม นอกงบประมาณ
มีความล่าช้า และไม่มีการส่งมอบให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐานตามที่ระเบียบกาหนด
ข้อเสนอแนะ
ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับใบสาคัญให้ผู้ยืมทันทีที่ผู้ยืมนาหลักฐานส่งใช้คืนเงินยืม โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 61 ที่กาหนดว่า “เมื่อ
ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญา
การยืมเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับใบสาคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ผู้ยืมไว้เป็น
หลักฐาน”
ข้อตรวจพบ
การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้าภาครัฐและบัญชีลูกหนี้การค้าภายนอก
1. การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการจัดส่งหลักฐานการแจ้งหนี้ให้บันทึกบัญชีล่าช้า
และการบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะในวันที่มีผู้มารับบริการมาก
2. การตรวจสอบ ค้นหาข้อผิดพลาดกรณียอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับทะเบียนคุมมีความยุ่งยาก
ล่าช้า สาเหตุจากผู้รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในทะเบียนคุมแต่ไม่ได้ไม่ได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
3. การบันทึกล้างลูกหนี้การค้าล่าช้า และบันทึกรับรายได้ซ้าซ้อน เนื่องจากการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับชาระหนี้และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบแจ้งหนี้กับหน่วยงานที่รับชาระเงิน
ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดไว้ร่วมกัน
4. ยอดบัญชีลูกหนี้การค้าภาครัฐและลูกหนี้การค้าภายนอกค้างชาระค้างนาน โดยหน่วยงานมีการ
ติดตามการชาระหนี้ปีละ 2 ครั้ง ทุกรอบ 6 เดือน
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ปรับปรุงระบบการจัดส่งหลักฐานเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
2. ให้มีการบันทึกบัญชีและบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทุก
สิ้นวันให้มีการตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องของรายการบัญชีกับทะเบียนคุม หากมีการแก้ไขข้อมูลให้แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
3. ให้ แจ้ งหน่ ว ยงานผู้ ออกใบแจ้ งหนี้ป ฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดเกี่ยวกั บการจัดส่ งหลั กฐาน
เอกสารประกอบรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันทุกสิ้นวัน เพื่อให้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และให้
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบลูกหนี้การค้า โดยนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อลดเวลาในแต่ละขั้นตอน
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4. การติดตามการชาระหนี้
4.1 การติดตามการชาระหนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ
0601.03/ว 8745 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่กาหนดให้มีการติดตามการชาระหนี้โดยทาหนังสือติดตาม
ทุกเดือน
4.2 ให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการติ ด ตามการช าระหนี้ โดยอาจเพิ่ ม เป็ นปี ล ะ 4 ครั้ ง ทุ ก รอบ
3 เดือน หรือตามความเหมาะสม
ข้อตรวจพบ
หน่วยงานมียอดบัญชีเงินขาด/เกินบัญชีคงค้างในงบทดลอง
ข้อเสนอแนะ
ให้ดาเนินการตามที่กรมบัญชีกลางและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อตรวจพบ
บัญชีสินทรั พย์ (ครุ ภัณฑ์และอุปกรณ์) พบความมีอยู่จริงตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS แต่มี
ครุ ภั ณ ฑ์ บ างรายการที่ ร ะบุ เ ลขรหั ส สิ น ทรั พ ย์ ใ นทะเบี ย นคุ ม ไม่ ถู ก ต้อ ง ตรงกั น กั บ ข้อ มู ล ในระบบ GFMIS
เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลแต่ยังไม่มีการแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อเสนอแนะ
กรณีมีการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อตรวจพบ
บัญชีครุภัณฑ์บางรายการพบชื่อครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกันกับรายการครุภัณฑ์ที่
หน่วยงานได้รับจัดสรร
ข้อเสนอแนะ
1. ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
2. ให้ฝ่ายพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของสินทรัพย์ในระบบ GFMIS โดยถือให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ซึ่งกาหนดให้ ฝ่ ายพัส ดุหรือหน่ว ยงานที่
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นตรวจสอบสิน ทรัพย์ประจาปีให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสอดคล้ องกับข้อมูล ในระบบ
GFMIS
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ข้อตรวจพบ
บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่งมียอดบัญชีผิดดุลคงค้างในงบทดลอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี
รับรู้รายการไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
เมื่อมีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
รายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รายงานการรับรายได้และนาเงินส่งคลัง
2. รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
หากพบข้อผิดพลาดให้เร่งแก้ไขก่อนกรมบัญชีกลางปิดงวดบัญชี
ข้อตรวจพบ
บัญชีรับสินค้า/ใบสาคัญ บันทึกรับรู้รายการไม่ถูกต้อง ตรงกันกับหลักฐานเอกสารหรือรายงานผล
การตรวจรับ เนื่องจากนาเอกสารผิดฉบับมาบันทึกตรวจรับในระบบ
ข้อเสนอแนะ
1. ให้พึงระมัดระวังอย่างรอบคอบในการนาเอกสารมาประกอบการบันทึกรายการในระบบ
2. ให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันของผลลัพธ์รายงานจากระบบกับเอกสารที่นามาบันทึก
ตรวจรับทุกครั้ง
3. วิธีการตรวจรับในระบบให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 490 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2552 ซึ่งกาหนดวิธีการรับรู้รายการตรวจรับ โดยให้ระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ตรวจรับ
…………………………………
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559

46

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559

47

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภูเก็ต วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559

48

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย วันที่ 9-13 มกราคม 2560

49

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ วันที่ 23-27 มกราคม 2560

50

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

51

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี วันที่ 13-17 มีนาคม 2560

52

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ วันที่ 27-31 มีนาคม 2560

53

ตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก วันที่ 24-28 เมษายน 2560

54

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560

55

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2560

56

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560

57

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

58

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

59

สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์วันที่ 24 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2560

60

สานักยาและวัตถุเสพติด วันที่ 2๖-๒๗ กรกฎาคม 2560 และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

61

สานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 5 กันยายน 2560
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