
ข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบของ สตง. 
…………………. 

1. เงินฝากธนาคาร 

    - มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ยังไม่ทราบชื่อผูโ้อน ท าให้ไม่สามารถออกหลักฐาน 

      การรับเงินได ้

    - มบีัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งไม่ทราบว่าเป็นบัญชีเงินฝากใด และอยู่ในความรับผดิชอบของ 

      ส านัก/กอง ใด     โดยไม่มีการบนัทึกบัญชีดังกล่าวเข้าระบบ GFMIS 

2. ลูกหนี้การค้า 

    - หน่วยงานไดร้ับช าระหนี้จากลูกหนี้ แต่ไม่ได้บันทึกล้างบญัชีลูกหนี้การค้าให้ตรงตามงวด 

      บัญชีที่รับช าระเงิน เนื่องจากฝ่ายบัญชีไม่ทราบว่าเป็นการช าระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ใด 

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

    - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบตอ่ผู้แต่งตั้งล่าช้าเกิน 30 วันท าการ  

      และส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินลา่ช้าด้วย 

    - หน่วยงานบันทึกบญัชีสินทรัพย์ที่ได้รบับริจาคล่าช้า 

4. เงินสนับสนุนโครงการฯ 

    -. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้องค์การที่สนับสนุน 

    - จ่ายเงินค่าจ้างเหมา ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

    - โครงการมีระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจน แต่หนว่ยงานปิดโครงการก่อน และส่งรายงานการ 

      ใช้จ่ายเงินโครงการให้ผู้สนับสนุนฯ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงโครงการฯ 

5. การใชร้ถยนต์ทางราชการ 

    - หน่วยงานไม่ได้ส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของรถยนต์ เพื่อเป็นหลักฐาน 

      ในการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

    - หน่วยงานไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

6. การตรวจสอบใบส าคัญจ่าย 

    - จ้างพัฒนาระบบ โดยท าเป็นใบสั่งจ้าง แต่ไม่ได้ท าสัญญา 

    - การจ้างจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการ โดยใช้เงินงบประมาณ แต่เบกิจ่ายจากเงินบ ารุง 

    - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. 

                         ............................................... 



แผนการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  ๒๕๖๑



ขั้นตอน ผูร้บัผิดชอบ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หมายเหตุ

๑. แต่งตั้งผูร้บัผิดชอบหรือคณะกรรมการ

ในการตรวจสอบพสัดุ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ แต่งตั้งภายใน ๓๐ กนัยายน 

๒๕๖๑

๒. ผูร้บัผิดชอบหรือคณะกรรมการ

ด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการ

แรกของปีงบประมาณเป็นตน้ไป

ผูร้บัผิดชอบ/

คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ

เสนอผลการตรวจสอบภายในวนัท่ี

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. กรณีมีพสัดุช ารุดเห็นควรจ าหน่ายให้

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ/ 

คณะกรรมการสอบหา

ขอ้เท็จจริง

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา เจา้หนา้ท่ีพสัดุ/ 

คณะกรรมการประเมินราคา

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ

ช ารุดพรอ้มจดัท าประกาศและ

คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่าย

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ/ 

คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ

คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่าย

ภายใน ๖๐ วนั

๖. ลงจา่ยออกจากบญัชีหรือทะเบียนทนัที

และส าเนาส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ลงจา่ยพสัดุทนัทีและส่งส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๓๐ วนั

นับแต่วนัลงจา่ยพสัดุ

(๓๐ วนัท าการ)

(๖๐ วนั)

(๓๐ วนั)
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ผลการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ) 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านการเงินและบัญชี 
        1.1 การรับคืนเงินยืม ผู้รับคืนเงินยืมไม่ ได้
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน 
(สลักหลังสัญญาการยืมเงิน) 

 
- ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลังพ.ศ. 2551 ข้อ 61 กําหนดว่า 
เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายทียื่ม 
(ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืน ในสัญญา
การยืมเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ
ใบสําคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ให้ผู้ยืมไว้
เป็นหลักฐาน 
 

        1.2 หน่วยงานมีการเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วน
พิเศษไม่ถูกต้อง โดยนําใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่เดิน
ทางผ่านทางด่วนพิเศษ ไม่ตรงกันกับวันที่เดินทางไป
ราชการและตามใบขออนุญาตใช้รถราชการ 

1. ให้เรียกเงินคืนจากผู้รับเงิน 
2. ให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจ่ายให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดวันที่
ในใบรับเงินค่าผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยด้วยความระมัดระวังรอบคอบในจุดเสี่ยง
สําคัญน้ี 
 

        1.3 หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่า
พาหนะลักษณะเหมาจ่ายในการใช้พาหนะส่วนตัว
เดินทางไปราชการ โดยผู้เดินทางไม่ได้ขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาในการใช้พาหนะส่วนตัว 

- ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ .ศ .2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 25 ซึ่งกําหนดว่า “การใช้พาหนะ
ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และต้องใช้พาหนะน้ัน
ตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ
ในลักษณะเหมาจ่ายได้” 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

        1.4 หน่วยงานมีการเบิกค่าพาหนะเดินทางไป
ราชการให้ กับผู้ เดินทางที่ มีสิท ธิเบิกค่ าเดินทาง
ภาคพ้ืนดินเกินกว่าสิทธิที่พึงจะเบิกได้ 

  กรณีน้ี  ค่าโดยสารเคร่ืองบิน          500 บาทเศษ 
           อัตราค่าเดินทางภาคพ้ืนดิน  800 บาทเศษ 
           เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง           500 บาทเศษ 

- ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ .ศ .2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 22 ซึ่งกําหนดว่า “การเดินทางไป
ราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้
เบิกคา่พาหนะได้โดยประหยัด...” และมาตรา 27 วรรค
ท้าย ซึ่งสรุปได้ว่า “การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน 
ซึ่งผู้เดินทางไม่เข้าหลักเกณฑ์การเบิกตามสิทธิ (1) ช้ัน
ธุรกิจ และ (2) ช้ันประหยัด จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน
ค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกัน”  
   *กรณีน้ี  แม้ค่าโดยสารเคร่ืองบินจะตํ่ากว่าค่าพาหนะ
เดินทางภาคพ้ืนดิน  ผู้มีสิทธิเบิกสามารถเบิกได้เพียง
เท่าที่จ่ายจริงในแต่ละเที่ยวเท่าน้ัน 
 

        1.5 หน่วยงานมีการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง
เพ่ือเข้ารับการอบรมไม่ถูกต้อง  โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้นับ
เวลาเดินทางของผู้ เข้ารับการอบรมตามวิธีการที่
ระเบียบกําหนด  * (กรณีน้ีผู้เบิกพักค้างคืน) 

- ให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 
18 (2) กําหนดว่า "ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ให้คํานวณ
เวลาเพ่ือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดยให้นับต้ังแต่เวลา
ที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อ ยู่หรือสถานที่ปฏิบั ติ
ราชการตามปกติแล้วแต่กรณี  โดยให้นับย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
เป็นหน่ึงวัน  ถ้าไม่ถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
และส่วนที่ไม่ถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงน้ัน  
เกินกว่าสิบสองช่ัวโมงให้ถือเป็นหน่ึงวัน แล้วนําจํานวน
วันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ในกรณีที่
ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหว่างการ
ฝึกอบรมให้หักเบ้ียเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรา
มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่อวัน 
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        1.6 การบันทึกการรับเงินภายหลังปิดบัญชี
หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชีในวันถัดไป   

 - การบันทึกรับเงินหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  ข้อ 76 
วรรคท้าย กําหนดว่า "ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลัง
กําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันน้ันแล้วให้บันทึกข้อมูล
การรับเงินน้ันในระบบในวันทําการถัดไป" 
 

        1.7 พบว่าหน่วยงานท่ีรับเงินเป็นเช็คไม่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้มาชําระทันที แต่ได้มีการออก
ใบเสร็จรับเงินหลังจากเช็คเคลียริ่งแล้ว  

 - การรับเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 74 กําหนดว่า ในการจัดเก็บหรือรับชําระ
เงินให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินน้ัน
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง.. ดังน้ัน เมื่อ
หน่วยงานได้รับ ชําระเงินเป็นเช็คในวันใดให้ออก
ใบเสร็จรับเงินในวันน้ัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

        1.8 ห น่ วย งาน มี ก ารรั บ เงิน ผ่ าน เค รื่ อ ง 
Electronic Data Capture หรือ เค ร่ือ ง  EDC  แ ต่
ไม่ได้นําฝากคลัง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
 

 - เมื่อหน่วยงานได้รับเงินผ่านเครื่อง Electronic Data 
Capture หรือ เครื่ อ ง  EDC ให้ ป ฏิ บั ติ ตามห นั งสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ข้อ 3.7 ซึ่งกําหนดว่า 
“วันทําการถัดไป ก่อน 10.00 น. ให้ส่วนราชการ
ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สําหรับ
รับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับรายงานการรับชําระ
เงินผ่านระบบงานของธนาคาร เมื่อถูกต้องตรงกันแล้ว 
กรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้สําหรับรับเงิน
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ  ให้
ส่วนราชการโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวผ่าน
ระบบ  Internet Banking (KTB Corporate online) 
เพ่ือนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือนําฝากคลัง 
แล้วแต่กรณี 
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        1.9 หน่วยงานมีการรับและจ่ายเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate online แ ต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก าร
ตรวจสอบทุกสิ้นวันตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 
 

 - ทุกสิ้นวัน  ให้หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบการ
จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online โดยให้มี
การมอบหมายผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
แล ะ ให้ ต ร วจ ส อบ ต าม แน วท างก ารค วบ คุ ม ที่
กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 
2559 ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบ
ทุกสิ้นวัน  ดังน้ี 
  1.1 การจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB 
Corporate Online (ข้อ 1.7) 
  1.2 การรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
(ข้อ 2.4) 
  1.3 การนําเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (ข้อ 3.4) 
       อน่ึง  เมือ่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใหล้งลายมือช่ือ
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบกํากับไว้ด้วย 

        1.10 พบว่าหน่วยงานมีเช็คของบริษัทซึ่งเป็นผู้
มีสิทธิรับเงิน แต่ยังไม่ได้มารับเช็คและนําไปขึ้นเงิน  
(กรณีน้ีเช็คมีอายุเกิน 6 เดือน) 
 

 - ให้ ดํ าเนินการเปลี่ ยน เช็คฉ บับ ใหม่ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ 
เน่ืองจากเช็ค มีอายุเกิน 6 เดือน พร้อมแจ้งผู้มีสิทธิมา
รับเงินโดยเร็ว ซึ่งตามข้อกําหนดของธนาคารเก่ียวกับ
เช็ค กําหนดว่าเช็คจะมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่
สั่งจ่ายบนหน้าเช็ค 

        1.11 พบว่าหน่วยงานออกใบเสร็จรับเงิน
ไม่ตรงตามมูลค่าหรือจํานวนเงินที่ได้รับเงินโอนไว้ 
เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้รับบริการว่าชําระเงินเกินกว่า
ค่าบริการที่เรียกเก็บ และไม่ได้บันทึกบัญชีในส่วนของ
เงินที่ชําระเกิน 

 1. การรับเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 74 วรรคแรก กําหนดว่า ในการจัดเก็บหรือ
รับชําระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับ
ชําระเงินน้ันออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง
... ดังน้ัน เมื่อหน่วยงานได้รับชําระเงินค่าบริการเป็น
จํานวนเงินเท่าใดให้ออกใบเสร็จรับเงินตามมูลค่าหรือ
จํานวนเงินที่ได้รับไว้ 
 2 . กรณี รับ เงิน เกินกว่าค่ าบริการที่ เรียกเก็บ  ให้
หน่วยงานจ่ายเงินส่วนเกินคืนผู้มีสิทธิรับคืน  โดยให้
ดําเนินการดังน้ี 
    2.1 กรณี รับเงินกรณี โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ ให้รับรู้เป็นรายได้หรือลูกหน้ี ฯ 
เท่ากับจํานวนเงินที่เรียกเก็บ และให้รับรู้เป็นเงินรับฝาก
เท่ากับจํานวนเงินส่วนเกิน  
    2.2 เมื่อจ่ายเงินคืนให้ผู้รับบริการจากบัญชีเงินฝาก  
ออมทรัพย์ให้จ่ายเงินเท่ากับส่วนเกินที่รับไว้ 
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       1 .12  พบว่าหน่วยงานจัดทํ ารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นวัน ตามที่
ระเบียบกําหนด  

 - การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันให้หน่วยงาน
ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 88 
ให้จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นประจําทุกวัน 
ข้อ 89 เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนํา
เงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันส่ง
มอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินฯ  
 

       1 .1 3  พบ ว่าห น่ วยงาน ไม่ ได้ นํ า เงินนอก
งบประมาณกลับเข้ามาฝากคลังตามที่ระเบียบกําหนด 

 - ให้ตรวจสอบและนําเงินจากยอดคงเหลือของบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ในงบทดลองกลับเข้าฝากคลังตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.9/ว 107  ลง
วันที่ 27 กันยายน 2543 กําหนดให้ส่วนราชการนํา
เงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามา
ฝากคลัง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 97  
(4)  กําหนดว่า “เงินนอกงบประมาณให้นําฝากคลัง
อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง...”  
 

    การบญัช ี
        1.14 พบว่ามีการบันทึกบัญชีล่าช้า ไม่เป็น
ปัจจุบัน   หน่วยงานไม่ได้บันทึกการรับเงินในระบบ 
GFMIS ภายในวันที่ได้รับเงิน ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชี
ไม่เป็นปัจจุบัน 
  

 
- การบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 76 กําหนดว่า ให้ส่วนราชการ
บันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน 
และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 
342  ลงวันที่   5  กันยายน   2560 กํ าหนดให้
ผู้ บั งคับ บัญชาหรือหัวหน้างานการเงิน  การบัญ ชี 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
     1. สอบทานความถูกต้องของจํานวนเงินที่จัดเก็บ
และนําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ 
     2. สอบทานจํานวนเงินที่รับกับเอกสารหลักฐาน  
การรับเงินและการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับเงิน 
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       1.15 หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง 
ไม่สอดคล้องกับหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน
 

 - ให้บันทึกบัญชีให้ตรงกับหลักฐานเอกสารทั้งเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 78  กําหนดว่า ให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบจํานวน
เงินที่ เจ้าหน้าที่ จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐานและ
รายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 
3 4 2  ลงวันที่  5  กั น ยายน  2 5 6 0  กํ าหนด ให้ 
ผู้ บั งคับ บัญชาหรือหัวหน้างานการเงิน  การบัญ ชี 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้สอบ
ทานความถูกต้องของจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและ
นําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ 
 

        1.16 พบว่าการจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันและการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้อง
กับหลักฐานการนําฝากตามใบ Pay in  
เน่ืองจากยอดคงเหลือในรายงานฯ ไม่แสดงรายการ
เช็คธนาคารซึ่งไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ รวมถึง
การบันทึกการรับเงินและนําฝากธนาคารในระบบ
GFMIS  วันที่ 26  แต่หลักฐานการนําฝากตามใบ 
Pay in เป็นวันที่ 27  

 - เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินหรือนําเงินส่งธนาคารแล้ว ให้
จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ส่วนการบันทึก
บัญชีให้บันทึกตามหลักฐานหรือข้อเท็จจริง และให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 76 , 
ข้อ  78   และตามหนังสือกรมบัญ ชีกลาง ที่  กค 
0409 .2/ว  342 ลงวันที่  5  กันยายน  2560  
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานการเงิน การ
บัญชี ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้
สอบทานความถูกต้องของจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
และนําส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ 
 

        1 .1 7  พบ ว่าการบันทึ ก รายการขอ จ่ าย
ไม่ถูกต้องตรงตามหลักฐานการจ่ายชําระเงินจริง 
กรณีที่ต้ังเบิกเอกสารเลขที่เดียวกัน แต่มิได้จ่ายชําระ
เงินให้ผู้มีสิทธิแต่ละรายในวันเดียวกัน)ต้องบันทึก 
แบบทยอยจ่าย 

- การบันทึกรายการจ่ายชําระเงินกรณีจ่ายไม่ เต็ม
จํานวน ตามขอเบิกหรือทยอยจ่ายมากกว่า 1 ครั้ง  ให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 
213  ลงวันที่   23 มิถุนายน 2554 บทที่ 6 (6.2)  
การบันทึกรายการจ่ายชําระเงิน แบบทยอยจ่าย กรณี
จ่ายให้ผู้มีสิทธิหลายรายไม่พร้อมกันในวันเดียวกัน 
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        1.18 หน่วยงานบันทึกบัญชีรายการขอจ่าย
ชําระเงินไม่ตรงกับหลักฐานการสั่งจ่ายเช็ค 
(กรณี น้ีบันทึกวันที่การจ่ายเงินไม่ตรงกับวันที่ระบุ
ในหลักฐานการจ่ายหรือเช็คสั่งจ่าย) 
 

 - การบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 38 กําหนดว่า การจ่ายเงินทุก
รายการต้อง มีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ  และ
ต้องตรวจสอบ การจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้น
วัน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/
ว 29 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 ให้บันทึกการ
จ่ายเงินในระบบ GFMISในวันที่จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้
มีสิทธิ  และระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันเดียวกันกับ
วันที่จ่ายเงินให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิ 
 

        1.19 หน่วยงานมีบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์ แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ 
GFMIS 

 - ให้บันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0423.3/ว 267  ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2558 
และให้ สร้างรหัส บัญ ชี ย่อย  (Subbook) ในระบบ 
GFMIS 
 

        1.20 พบว่าเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
มียอดยกไปในงบทดลองผิดดุลบัญ ชีด้านเครดิต 
เน่ืองจากมีการสั่งจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิเกินกว่าจํานวน
เงินที่ขอเบิก 
 

1. การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในเช็ค รายละเอียดตามใบสําคัญ ขั้ว
เช็ค และเช็คสั่งจ่าย ดังน้ี 
   1.1 วันที่ในเช็ค 
   1.2 ช่ือของเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
   1.3 จํานวนเงินที่เป็นตัวเลข/ตัวอักษร 
   1.4  ลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนาม 
2. หากพบข้อผิดพลาดให้ยกเลิกเช็คฉบับดังกล่าว  และ
ขออนุมัติผู้มีอํานาจเขียนเช็คสั่งจ่ายใหม่แทนฉบับเดิมให้
ถูกต้อง 
3. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 423.3/
ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 กําหนดแนวทาง  
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีจากงบ
ทดลองรายเดือน ซึ่งยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ต้องมียอด
คงเหลือ ด้านเดบิต 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

        1.21 พบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์มี
ยอดตํ่ากว่าข้อเท็จจริงและไม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจาก
ปัญหาเงินโอนเข้าบัญชีไม่ทราบช่ือผู้ฝาก รวมถึงกรณี
ก าร โอน เงิน ซ้ํ า ซ้ อ น  ซึ่ งห น่ วย งาน ไม่ ไ ด้ อ อ ก
ใบเสร็จรับเงิน จึงไม่สามารถบันทึกบัญชีและส่งผลให้
ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตํ่ากว่าข้อเท็จจริง 
 

 - ให้ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีให้ทราบช่ือผู้ฝากและ
จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 
63  ลงวันที่  21  กุมภาพัน ธ์  2554 กํ าหนดว่า 
หน่วยงานภาครัฐต้องตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร
และจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนฯ 
รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาติดตามความก้าวหน้าของ การ
ตรวจสอบเป็นระยะๆ และหากมีการโอนเงินชําระ
ค่าบริการซ้ําซ้อน ให้ดําเนินการส่งเงินคืนเจ้าของเงิน
ต่อไป 
 

        1.22 หน่วยงานมีการบันทึกรหัสบัญชีลูกหน้ี
เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ไม่ถูกต้อง 
(รหัสบัญชี 1102010108) 

 - ให้บันทึกรหัสบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0423.3/ว 267  ลงวันที่  3  สิงหาคม 2558  เรื่อง
คู่มือการบัญชีภาครัฐสําหรับส่วนราชการ บทที่ 5 (1.3) 
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว445 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องผังบัญชีมาตรฐานฯ 

        1.23 หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีลา้งลูกหน้ี
หรือลดยอดลูกหน้ีไม่ตรงกับหลักฐานใบรับใบสําคัญ 
 

 - ให้บันทึกบัญชีการล้างลูกหน้ีให้ถูกต้องตรงกันกับ
หลักฐานใบรับ ใบสํ าคัญ  และปฏิ บั ติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 230 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2552 เรื่อง  คู่มือกระบวนงานลูกหน้ีเงินยืม
ในระบบ GFMIS โดยให้ระบุวันที่ของขั้นตอนปฏิบัติใน
การบันทึกรายการล้างเงินยืม ดังน้ี 
   - วันที่เอกสาร ให้ระบุวันทีท่ี่ได้รับเอกสารหรือ
หลักฐานจากผูยื้ม 
   - วันที่ผ่านรายการ ให้ระบุวันที่ที่บันทึกรายการล้าง
เงินยืม 
 

        1.24 ลกูหน้ีการค้าพบว่าหน่วยงานมีลูกหน้ี-
การค้าฯ มียอดค้างชําระค้างนาน 

 1. ให้หน่วยงานเพ่ิมประสิทธิภาคการติดตามการชําระ
หน้ีตามหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ 
สธ 0601.03/ว 8745 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2553 
 2. ให้หน่วยงานใช้ข้อมูลทางบัญชีและทะเบียนคุม
ลูกหน้ีการค้าเพ่ือประโยชน์ในการบริหารและติดตาม
การชําระหน้ี 
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 ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

        1.25 พบว่าหน่วยงานบางแห่งมีการจัดทํา
ข้อมูลใบแจ้งห น้ีค่ าวิเคราะห์  ส่งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบันทึกบัญ ชีล่าช้าเกิน กําหนด  
เน่ืองจากสํานักงานเลขานุการกรมกําหนดให้ส่ง
ฝ่ายคลัง เวลา 11.30 น. ของทุกวัน (ส่วนกลาง) 

 1. ให้หน่วยงานพิจารณาหาแนวทางลดเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนที่มีความล่าช้า 
 2. ให้จัดส่งข้อมูลใบแจ้งหน้ีค่าวิเคราะห์ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามแนวทางที่กําหนด และให้มีการสอบทาน
ควบคุม  กํากับให้การดําเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

        1.26 พบบัญชีวัสดุคงคลังในงบทดลองกับ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปี 
ไม่ตรงกัน เน่ืองจากไม่ได้ปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีให้
เป็นปัจจุบัน 

 - ให้ประสานขอข้อมูลยอดบัญชีวัสดุคงคลังและ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข ข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งต าม ห นั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่  3  
สิงหาคม  2558  โดยให้ปรับปรุงรายการค่าวัสดุตามท่ี
ใ ช้ จ ริ ง  ณ  วั น สิ้ น ปี งบ ป ร ะ ม าณ  แ ล ะ เมื่ อ ขึ้ น
ปีงบประมาณใหม่ให้กลับรายการทางบัญชี  
 

        1.27 หน่วยงานมีการส่งซ่อมพัสดุที่ ชํารุด
 แต่ไม่พบหลักฐานรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ส่งซ่อม 
 

 - ให้สื่อสารทําความเข้าใจในหน่วยงานทราบวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในการส่งซ่อมพัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ และ
อยู่ในระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพร่อง
ตามสัญญาให้กับผู้ขาย โดยให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ือทราบและอนุมั ติทุกครั้งก่อนนําทรัพย์สินของ
หน่วยงานออกนอกสถานที่ ราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 184 รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที และ ข้อ 185 
สรุปว่า  “ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุ
ภายในระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพร่อง
ตามสัญญาให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 184 รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือแจ้งผู้ขายหรือผู้
รับจ้างเพ่ือดําเนินการแก้ไข...” 
 

        1.28 พบว่ามีรายการโปรแกรม windows 
server บันทึกบัญชีในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- ให้ห น่วยงานแก้ไขจากบัญ ชีคอมพิวเตอร์ เป็น
โป รแกรมคอม พิ ว เตอร์ ให้ ถู ก ต้ อ ง  ตามห นั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 กําหนดผังบัญชีมาตรฐานสําหรับ
ห น่วยงานภาครัฐ  Version 2560  ให้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ช่ือบัญชีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์รหัสบัญชี 1209010101 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

        1 .29 หน่วยงานมีครุ ภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์-
การแพทย์ อยู่จริง จํานวน 15 ชุด แต่มีการสร้าง
รหัสข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพียง 1 รายการ

- ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดสร้างรหัสข้อมูล
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS เท่ากับจํานวนสินทรัพย์ที่มี
อยู่จริง และเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งรหัสข้อมูล
สิ น ท รัพ ย์ จ าก ระบบ  GFMIS ใ ห้ แ ล้ ว  เจ้ าห น้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่
จริงทุกคร้ัง พร้อมทั้งให้ติดรหัสครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0623.3/ว 263 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 
 

        1.30 พบครุภัณฑ์มีการจําหน่ายแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ตัดจําหน่ายในระบบ GFMIS 

 - ให้หน่วยงานแจ้งหมายเลขรหัสสินทรัพย์ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดดําเนินการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ 
GFMIS เพ่ือให้ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0623.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ตอน
ที่ 2 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
ในระบบ GFMIS ข้อ 3 การตัดจําหน่ายฯ 
 

        1.31 พบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง มียอด
คงค้างในงบทดลอง โดยเป็นการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการ ซึ่งผู้ขายได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 
คณะกรรมการได้ตรวจรับ  และได้ เบิกจ่ าย เงิน
เรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้โอนบัญชีงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัวให้ถูกต้อง 

 - ให้ ติดตามความก้าวหน้าของการโอนบัญ ชีงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นบัญชีสินทรัพย์รายตัวนับต้ังแต่วันที่
มีการตรวจรับ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.3/ว 263 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  เพ่ือให้การคํานวณ
ค่าเสื่อมราคาประจําปีมีความถูกต้อง 
 

        1 .3 2  บั ญ ชี รับ สิ น ค้ า /ใบ สํ าคั ญ  พบ ว่า
หน่วยงานดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธ์ิล่าช้า
กว่าที่ระเบียบกําหนด (เกิดจากการบันทึกตรวจรับ
พัสดุ แต่ยังไม่ได้ต้ังเบิก)  

 - ให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ส่งคืนใบสําคัญแก้ไข เช่น อาจกําหนดเวลาส่งคืน 1-2 
วัน เป็นต้น และให้พิจารณาปริมาณงานของผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบใบสําคัญว่าเหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลา
ที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 24 วรรคท้าย กําหนดว่า "การซื้อทรัพย์สิน 
จ้างทําของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดําเนินการ
ขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินห้าวันทําการ
นับจากวันที่ ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ย่อย" 



 
 

11 

 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

        1.33 พบว่าหน่วยงานจ่ายคืนเงินหลักประกัน
สัญญาให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาล่าช้า เกินกําหนด 

 - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ข้อ 170  (2)  หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา 
หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแลว้ 
 

2. เงินทดรองราชการ 
    2.1 การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ   หน่วยงานมีการนําดอกเบ้ียจากบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มาบันทึกรายการ
ในทะเบียนคุมฯ ในช่องเงินฝากธนาคาร  

 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2547  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2  ธันวาคม 2552 
กําหนดว่า เมื่อได้รับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จากบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (บัญชีเงินทดรอง
ราชการ) ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเงินทดรองราชการ
บันทึกรายการรับและนําส่งดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารไว้
ในช่องหมายเหตุของทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

   2.2 หน่วยงานถอนดอกเบ้ียที่เกิดจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
แต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน 

- หนังสือกรมบัญ ชีกลาง  ที่  กค  0423.3/ว 439  
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ข้อ 9.1 กําหนดว่า เมื่อ
ได้รับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เงินทดรองราชการ บันทึกรายการรับและนําส่งรายได้
แผ่นดินของส่วนราชการ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน 
 

3. ดา้นยานพาหนะ (การใชร้ถราชการ) 
    - หน่วยงานไม่ได้จัดทําใบขออนุญาตใช้รถและ
บันทึกการใช้รถ กรณีการใช้จักรยานยนต์ 

 
- รถทุกประเภทของส่วนราชการที่ส่วนราชการมีไว้เพ่ือ
ใช้ประจําสํานักงานหรือเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
และเบิกจ่ายค่านํ้ามันจากเงินงบประมาณต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 หรือเพ่ือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและ
เบิกจ่ายค่านํ้ามันจากเงินงบประมาณต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13, 14 
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4. การบรหิารพสัด ุ
   4.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีหลายรายการยังบันทึก
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ช่อง ราคาต่อหน่วย/
ชุด/กลุ่ม 

 
- ตามห นั งสื อก รม บัญ ชีกลาง  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค 
0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
ได้กําหนดรูปแบบของทะเบียนคุมทรัพย์สินและวิธีการ
บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมไว้ ซึ่งกําหนดว่า ในช่อง 
"ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม " ให้ระบุจํานวนเงินที่แสดงถึง
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มของทรัพย์สิน"  
และในช่อง "มูลค่ารวม"ให้ระบุจํานวนเงินรวมของ
ทรัพย์สินทั้งหมด" 

   4 .2 พบครุภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์บาง
รายการยังไม่มีหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ และยังไม่ได้
บันทึกควบคุมในระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) 
ของกรม 

- ให้หน่วยงานมีหนังสือสอบถามความก้าวหน้าของการ
พิจารณากําหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ดังกล่าว หากมี
การกําหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ฯ แล้วให้ลงทะเบียน
หรือควบคุมพัสดุให้ครบถ้วน ถูกต้องโดยเร็ว ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203  
 

    4.3 หน่วยงานมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เป็นปัจจุบัน แต่พบว่าตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเล่ือน
ระบบพวงมาลัยหมุนไม่มีเลขรหัสสินทรัพย์ เน่ืองจาก
หน่วยงานดําเนินการจัดหาพัสดุไม่ถูกต้อง ข้อเท็จจริง
ต้องดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  แต่หน่วยงานจัดหา
โดยวิธีจัดจ้าง และระบุรหัสบัญชีเป็นการจ้างเหมา
บริการ  จึงไม่มีการสร้างข้อมูลสินทรัพย์ไว้ในระบบ 
GFMIS       
  * กรณีน้ีหน่วยงานต้องแจ้งสํานักงานเลขานุการกรม
ให้ปรับปรุงบัญชีและสร้างข้อมูลสินทรัพย์ไว้ในระบบ  
GFMIS 
 

- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 หมวด 1 ข้อความทั่วไป ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ให้
ความหมาย "พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง ที่กําหนดไว้ ในหนังสือการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการ
จํ าแนกป ระ เภท รายจ่ ายต ามสัญ ญ าเงิน กู้ จ าก
ต่างประเทศ 
- ตามหนังสือสํานักงบประมาณท่ี นร 0704/ว 37  
ลงวันที่  6 มกราคม  2559  สํ า นั ก งบประมาณ  
ได้กําหนดให้ตู้เก็บเอกสารเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 
  ดังน้ัน การจ้างจัดทําตู้เก็บเอกสารของหน่วยงาน
ในครั้งน้ี  จึงเป็นการจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ 
  กรณีน้ี หน่วยงานต้องบันทึกรายการในใบสั่งซื้อ/จ้าง/
เช่า  (ใบ PO) ช่อง ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเป็น S ซึ่ง
หมายถึงครุภัณฑ์ และรหัสบัญชีพักครุภัณฑ์สํานักงาน 
ร หั ส บั ญ ชี  1206010102 (ต า ม ห นั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพ่ือใช้ใน
ระบบการบ ริห ารก าร เงินก ารคลั งภ าครั ฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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    4.4 การตรวจสอบพัสดุประจําปี บางหน่วยงาน
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสําเนารายงาน
ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 ข้อ 213  
วรรคท้าย กําหนดว่า เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจาก
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยัง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่ง
สําเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด 
 

    4.5 การบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินข้อมูล
ไม่ตรงกับระบบ GFMIS เช่น วัน เดือน ปี ที่ได้มาของ
ทรัพย์สิน , ราคาต่อหน่วยและเลขที่สินทรัพย์ 

- การบันทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ช่อง วัน 
เดือน ปี ให้ระบุวัน เดือน ปีที่ได้รับทรัพย์สิน (กรรมการ
ตรวจรับ) 
- การบันทึกราคาต่อหน่วย กรณีการจัดหาพัสดุครั้งน้ัน 
หน่วยงานได้รับส่วนลดให้บันทึกราคาต่อหน่วยหลังจาก
หักส่วนลดแล้ว และรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้าไว้ด้วย 
- เลขที่สินทรัพย์ให้ใช้ข้อมูลตามระบบ GFMIS 
   กรณี  ข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับ
เอกสารหลักฐานหน่วยงานต้องแจ้งสํานักงานเลขานุ-
การกรม ให้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหลักฐานการได้มาของทรัพย์สินแต่ละ
รายการ 
- ให้ตรวจสอบครุภัณฑ์แต่ละรายการเทียบกับข้อมูล
สินทรัพย์จากระบบGFMIS หากพบว่ามีครุภัณฑ์รายการ
ใดข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานการได้มา ให้แจ้ง
สํานักงานเลขานุการกรมดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ต่อไป 

    4.6 หน่วยงานมีการรับโอนครุภัณฑ์  แต่ยังไม่มี
การโอนสินทรัพย์ให้ กับหน่วยที่ รับโอนในระบบ 
GFMIS  

- เมื่อหน่วยงานผู้รับโอนได้รับหนังสือแจ้งโอนครุภัณฑ์
จากหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุแล้ว  ต้องทําหนังสือแจ้งตอบ
รับโอนครุภัณฑ์น้ันให้หน่วยงานผู้จัดหาทราบด้วยเพ่ือผู้
จัดหาจะได้แจ้งสํานักงานเลขานุการกรมตัดโอนครุภัณฑ์
ดังกล่าวในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

    4.7 พบครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์บาง
รายการที่ มีการบันทึกควบคุมไว้ในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินหรือระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) 
แล้ว แต่ไม่ได้มีการระบุรหัสครุภัณฑ์ติดไว้กับครุภัณฑ์
ดังกล่าว 

- ให้หน่วยงานระบุรหัสครุภัณฑ์ไว้กับเครื่องครุภัณฑ์  
เพ่ือยืนยันความมีอยู่จริง ความถู ก้อง ตรงกันของ
รายการครุ ภัณ ฑ์ กับท ะ เบี ยนคุ ม  ตาม ระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 
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    4.8 การตรวจสอบพัสดุประจําปี พบว่าการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด/จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปีให้แล้วเสร็จ ไม่ทันเวลาตาม
ที่ระเบียบกําหนด 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 ข้อ 213 
กําหนดว่า ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วย
พัสดุตามข้อ 205 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจําเป็น  เพ่ือตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 
    การตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เริ่มดําเนินการ
ต รวจ ส อบ พั ส ดุ ใน วั น เปิ ด ทํ า ก า ร วั น แ รก ข อ ง
ปีงบประมาณ เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 
พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุ
ใดชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใด ไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้แต่งต้ัง
ภายใน  30 วันทํ าการ  นับแ ต่ วัน เริ่ ม ดํ าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุน้ัน เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจาก
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยัง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่ง
สําเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด 

5. ดา้นการจัดซ้ือจัดจ้าง 
    5.1 หน่วยงานไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง 

 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 ข้อ21 
กําหนดว่าในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหน่ึงหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
รับผิดชอบในการจัดทํ าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ด้วย 

   ดังน้ัน หน่วยงานต้องแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบ
ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
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    5.2 ไม่พบหลักฐานการจัดทําร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีวงเงิน
เล็กน้อยจากผู้ที่ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดทําร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 
กําหนดว่าในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหน่ึงหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง
รับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอด้วย 
   ดังน้ัน ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังต้องเป็นผู้จัดทําร่าง
ขอบเขตของงานกรณีการจ้าง หรือกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะกรณี การซื้อพร้อมทั้ งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

    5.3 รายงานขอซื้อหรือขอจ้างมีรายการไม่ครบตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22  หน่ึง
รายการ คือ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 
กําหนดไว้ว่าในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการ
ซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ23และข้อ 79 วรรค
สอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบโดย
เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการ (1) - (8)  
  ยกเว้น กรณีตามวรรคสองจะทํารายงานตามวรรค
หน่ึงเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้  

    5.4 ใบสั่ งซื้อวัสดุของหน่วยงาน มีการกําหนด
ค่าปรับวันละ 100 บาท 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 
กําหนดว่า การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของ
ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการ
ผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ0.01 
- 0.10 ของราคางานจ้างน้ันแต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 
100 บาท 
  ดังน้ัน การซื้อพัสดุจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบเท่าน้ัน
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    5.5 หน่วยงานซ้ือครุภัณฑ์ (เครื่องช่ังไฟฟ้าความ
ละเอียด 0.01 มิลลิกรัม)  คณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ ไม่ ได้ กํ าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไว้ด้วย 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนด
ไว้ว่า ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบใน
การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

    5.6 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย หน่วยงาน
ไม่ได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนด
ว่าในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบใน
การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   ดังน้ัน 
หน่วยงานต้องแต่งต้ังคณะกรรมการหรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

    5.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการแต่ละคณะไม่ได้
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณา 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 วรรค
แรก กําหนดให้มีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณ ะกรรมการและในวรรคท้ าย  กํ าหนด ให้
คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามี
เหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

    5.8 หน่วยงานจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้ เก็บสารเคมี 
จํานวน 4 ตู้) โดยวิธีสอบราคา พบว่าหน่วยงานส่ง
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย
ล่าช้ากว่าที่ระเบียบกําหนด 

- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 ข้อ 41 (1)กําหนดว่าก่อนวันเปิดซองสอบราคา
ไม่น้อยกว่า 10 วัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างทํางานน้ัน โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
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    5.9 การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ
โทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 56 (2) (จ) ไม่พบเอกสารรายงานผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดจ้าง 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ .  2560  ข้อ 25 
กําหนดว่า ในการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้า
หน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบน้ีพร้อมกับกําหนดระยะเวลาใน
การพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณีและให้
คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้ามีเหตุที่
ทํ าให้การรายงานล่าช้าให้ เสนอหั วหน้าหน่วยงาน
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น และในข้อ 78 
(2) กําหนดให้คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการ
พิจารณาโดยให้นําความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
    กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงได้ดําเนินการตามข้อ 78 (1) (ค) แล้ว ให้
คณะกรรมการชุดดังกล่าว จัดทํารายงานผลการพิจารณา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ โดยให้นําความข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

    5.10 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ เสนอราคา
ทุกรายทราบ กําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์
ไม่ถูกต้อง 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 114 กําหนดว่า ผู้ซึ่งได้ย่ืน
ข้อเสนอเพ่ือทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐมี
สิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีที่เห็น
ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กําหนดและเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการ
ประกาศผลเป็นผู้ชนะและในมาตรา 117 กําหนดให้ผู้มี
สิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายใน 7 
วันทําการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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    5.11 หนังสือค้ําประกันสัญญากําหนดเวลา
ค้ําประกันไม่ครบถึงวันรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

- หนังสือค้ําประกันสัญญาต้องระบุวันหมดอายุบังคับหรือ
หมดภาระผู ก พัน ให้ ครอบคลุมถึ ง วันที่ ผู้ ข ายยอม
รับประกันความชํารุดบกพร่องด้วยซึ่งในกรณีน้ีผู้ขายยอม
รับประกันความชํารุดบกพร่องเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่
ผู้ซื้อได้รับมอบซ่ึงกําหนดส่งมอบคือ วันที่ 24 ธันวาคม 
2560  ดังน้ันหนังสือค้ําประกันสัญญาต้องระบุวัน
หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันนับจากวันที่ 24 
ธันวาคม 2560 ไปอีก 2 ปี 
 

    5 .12  ไม่ พบรายงานผลการพิ จารณ าจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 กําหนด
ว่า เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาแล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการ ตาม (1) - (4) 
และในข้อ 55 (4) ได้กําหนดให้คณะกรรมการจัดทํา
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมด เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

   5.13 รายงานขอซื้อหรือขอจ้างมีรายการไม่ครบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ22  
หน่ึงรายการ คือ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ22 กําหนด
ว่า ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง ตามข้อ23 และข้อ79 วรรคสอง ให้
เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการ (1) - (8) ซึ่งหน่วยงาน
ไม่ได้รายงาน (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอไว้ในรายงานขอซื้อ 
 

    5.14 การแต่งต้ังคณะกรรมการไม่ได้กําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ25 กําหนด
ว่า ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ังให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พร้อมกับกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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    5 .15  คณะกรรมการกํ าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ21 กําหนดว่าให้คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
 

    5.16 หน่วยงานทําสัญญาซื้อขาย
ทั่วไปก่อนพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 161  วรรคสองกําหนดว่า การลงนามใน
สัญญาจะกระทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา 66 วรรค
สอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง กล่าวโดยสรุปได้ว่าการลงนามใน
สัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เมื่อได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ซึ่งตาม
มาตรา 117  กําหนดว่าให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของ
รัฐ น้ัน ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
   ในกรณีน้ี ประกาศผลการจัดซื้อในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สัญญาจะกระทําได้ต้อง
หลังจากวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไป 
 

   5.17 การเปิดเผยราคากลางและ
การคํ านวณราคากลางการจัดซื้ อ
ครุ ภัณ ฑ์  ตามตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคา
กลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่กําหนดราคา
กลาง (ราคาอ้างอิง) ไม่ ใช่ วันที่ ผู้ มี
อํานาจ (หัวหน้าหน่วยงาน) อนุมั ติ
จํานวนเงินอันเป็นราคาท่ีจะใช้ในการ
จัดซื้อครั้งน้ัน ๆ 

- ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้างราคากลางและการคํานวณราคากลางท่ีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กําหนดวันที่กําหนดราคากลาง (ราคา
อ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอํานาจตาม กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ ได้อนุมัติจํานวนเงินอันเป็น
ราคาที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังน้ัน ๆ 
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    5.18 การจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาไม่ได้ดําเนินการต่อรองราคา 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 และข้อ 
57ได้กําหนดหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา โดยสรุปได้ดังน้ี 
   เมื่อพิจารณาผลประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ย่ืน
ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือหลายรายแต่ถูกต้องตาม
เง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง
น้ัน แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไป 
โดยไม่ต้องยกเลิกให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯต่อรอง
ราคากับผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนั้นแล้วเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

    5.19 หนังสือค้ําประกันสัญญาระบุวันหมดอายุ
บังคับหรือหมดภาระผูกพันไม่ถูกต้อง 

- หนังสือค้ําประกันสัญญาต้องระบุวันหมดอายุบังคับหรือ
หมดภาระผู ก พัน ให้ ครอบคลุมถึ ง วันที่ ผู้ ข ายยอม
รับประกันความชํารุดบกพร่องด้วย ซึ่งในกรณีน้ีผู้ขาย
ยอมรับประกันความชํารุดบกพร่องเป็นเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
    ดังน้ันหนังสือค้ําประกันสัญญาต้องระบุวันหมดอายุ
บังคับหรือหมดภาระผูกพันนับจากวันที่ผู้ขายส่งมอบ
สินค้า ไปอีก 1 ปี  

   5 .20 เมื่ อสิ้ นสุ ดกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ าง
หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายงานผลการดําเนินงาน 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ16 กําหนด
ว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียดวิธีและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามรายการ (1) - (8) 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใด
ให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างน้ันทั้งน้ี การจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เอกสารที่
จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรค
หน่ึงได้ 
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   5.21 พบหนังสือมอบอํานาจบางฉบับติดอากรแสตมป์
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

-  กรณีการทําตราสารในลักษณะใบมอบอํานาจ ตาม
ลักษณะแห่งตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต้อง
เสียอากรแสตมป์ ดังต่อไปน้ี 
1. การมอบอํานาจให้บุคคลคนเดียวกระทําการคร้ัง
เดียว ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
2. การมอบอํานาจให้ บุคคลคนเดียวกระทําการ
มากกว่าครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 30 บาท 
    กรณีน้ี  มอบให้กระทําการมากกว่า 1 อย่าง ต้อง
ติดอากร 30 บาท  
 

    5.22 หน่วยงานดําเนินการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ 
ซึ่งการจัดทําประกันภัยรถราชการ  มิใช่การจัดซื้อจัดจ้าง
และการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุตามนัยมาตรา4 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เน่ืองจากการจัดทําประกันภัยรถราชการเป็นการ
จัดทําประกันวินาศภัยทรัพย์สินของรัฐโดยการจัดทํา
ป ร ะ กั น ภั ย รถ ย น ต์ เป็ น ก า ร ดํ า เนิ น ก า รต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครอง   ผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและพระราชบัญญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
การจัดทําสัญญาประกันภัยน้ันถือเป็นสัญญาที่ฝ่าย
ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้
เงินจํานวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือใน
เหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังระบุไว้ ในสัญญาและฝ่ายผู้
เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินเบ้ียประกันภัยให้ซึ่งใน
ระหว่างสัญญาหากไม่เกิดวินาศภัยหรือเหตุอย่างอ่ืน
เกิดขึ้น ฝ่ายผู้รับประกันภัยย่อมไม่มีความรับผิดชอบ
ใดที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  ดังน้ัน การจัดทําประกันภัยรถราชการจึงมิใช่การ
จัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ
ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ 
และไม่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้างฯ แต่อย่างใด 
   อ้างอิงตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066 
ลงวันที่ 5 มนีาคม 2561 
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6. การควบคมุภายใน   
    6.1 พบว่ามีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านการเงินและบัญชี  โดยไม่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ตามระบบควบคุมภายในที่ดี 

 
- การมอบหมายงานให้มอบมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตาม
ตําแหน่งเหมาะสมกับลักษณะงาน  โดยให้ยึดหลักตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีดีและให้มีการมอบหมาย
งานในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างงานการเงินและ
งานบัญชี โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหาย จําเป็นต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ ไม่ควร
ให้บุคคลเดียวปฏิบัติงานน้ัน ต้ังแต่ต้นจนจบเพียงผู้
เดียว เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด
หรือการทุจริต ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 

    6.2 พบว่ามีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่  แต่คําสั่งมอบหมายงานไม่เป็นปัจจุบัน 
 
  

 - ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 5 
กันยายน 2560 ข้อ 2 (2.1.1) กําหนดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี โดยให้จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการปรับปรุงแก้ไขคําสั่งให้
เป็นปัจจุบัน 
 

    6.3 หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ด้านงานพัสดุ แต่ยังพบปัญหาการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุมให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามแนวทางการควบคุมภายใน โดยให้จัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Flowchart) ระบุจุดเสี่ยง
สําคัญที่มีการตรวจพบปัญหาข้อผิดพลาด และสื่อสาร
ให้ผู้ เก่ียวข้องทุกคนทุกระดับทราบและร่วมกัน
ระมัดระวังในจุดเสี่ยงสําคัญน้ัน ๆ 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

   6.4 การตรวจนับใบเสร็จรับเงิน ไม่พบความมีอยู่จริง
ข อ ง ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิน ทั้ ง เล่ ม  ซึ่ ง ใน ท ะ เบี ย น คุ ม
ใบเสร็จรับเงินพบว่าหน่วยงานมีการจ่ายใบเสร็จรับเงิน
เล่มดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้แล้ว 
 

 - ให้ค้นหาสําเนาใบเสร็จรับเงินเล่มดังกล่าว หากไม่
พบให้ผู้ บั งคับบัญชาหาข้อเท็จจริง และการเก็บ
เอกสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 72 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสําเนา
ใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยัง
มิ ได้ตรวจสอบไว้น่ีปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือ
เสียหายได้รวมทั้งให้กําหนดมาตรการควบคุม การเก็บ
รักษาให้เพียงพอ เหมาะสม และรัดกุม 

    6.5 หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เก่ียวกับการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้าน
การปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  โดย
สามารถลดความเส่ียงได้ระดับหน่ึงในด้านความเป็น
ปัจจุบันและทันสมัย แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการในด้านการเข้าถึงและการค้นหา
ข้อมูลในเว็ปไซต์ได้โดยง่าย 
 

1. ให้หน่วยงานยังคงดําเนินการเพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการปรับปรุงข้อมูลในเว็ป
ไซต์ตามวิธีการท่ีกําหนด และให้จัดเก็บข้อมูลสถิติของ
ผู้รับบริการที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลในเว็ปไซต์ได้ เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแต่
ละรอบการประเมินและใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงหรือความถ่ีในรอบ
ถัดไป 
2. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้พ้ืนฐานในการ
พัฒนาเว็ปไซต์ในหลักสูตรที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ได้จริง โดยพิจารณาความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจะใช้
จ่ายและผลท่ีคาดว่าจะได้รับประกอบกัน 

     6.6 หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เก่ียวกับระบบงานสารบรรณ ด้านการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีการมอบหมายผู้
ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
แต่ไม่พบการบันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 

 

1. ให้ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทํา
รายงานการประเมินผลการควบคุมหรือบันทึกผลการ
ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  เพ่ือค้นหา
สาเหตุของข้อผิดพลาดและประโยชน์ในการประเมิน
ความเสี่ยงในการระบุความเสี่ยงและความถ่ีหรือ
โอกาสที่จะเกิด สําหรับการปรับปรุงการควบคุมใน
รอบถัดไป 

2. ให้จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ระบุ
จุดเสี่ยงสําคัญที่มีการตรวจพบปัญหาความล่าช้า 
พร้อมระบุวิธีการควบคุมความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาด
ที่เกิดไว้ด้วย 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

    6.7 หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนงานรับตัวอย่างฯ  ซึ่งมีความเสี่ยงเก่ียวกับ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขัดข้อง โดยกําหนดกิจกรรม
การควบคุมให้มีการตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ก่อนและ
หลังใช้งาน  และให้มีการรวบรวมข้อมูลข้อขัดข้องของ
เครื่องพิมพ์และจํานวนใบเสร็จรับเงินที่เสียหาย แต่
พบว่าหน่วยงานไม่ ได้รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้ 
 

- ให้หน่วยงานจัดทําแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 
จํานวนข้อขัดข้องของเครื่องพิมพ์ และใบเสร็จรับเงินที่
เสียหาย  พร้อมระบุสาเหตุ  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและความคุมความเสี่ยงให้เหมาะสม  โดยให้
จัดทําสรุปรายงานผลการรวบรวมข้อมูลทุกรอบ 6 
เดือน ตามรอบระยะเวลาการรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

    6.8 หน่วยงานไม่ได้จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยมีการแยก
เก็บรายงานขอเบิกไว้ที่งานบัญชี แต่จัดเก็บหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและรายงานการโอนเงินไว้ที่งาน
การเงิน เป็นผลให้การตรวจสอบเอกสารมีความ
ยุ่งยากและไม่เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหด

 - ให้หน่วยงานจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดในหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 
281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ซึ่งกําหนดให้ส่วน
ราชการจัดเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน ดังน้ี 
   1. การจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ประกอบด้วย 
   - หนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างที่จัดทําตามระเบียบของทาง
ราชการ 
   - ใบตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน 
   - ใบแจ้งหน้ี 
   - ใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน 
   - เอกสารตามคําสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log 
ของใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง ใบตรวจรับงานและรายการขอเบิกเงิน 
   2. การจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ 
   - ใบแจ้งหน้ีหรือหลักฐานขอเบิก 
   - ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิรับเงิน 
   - เอกสารตามคําสั่งงาน ZINF_R09 หรือ Sap log 
ของรายการขอเบิกเงินและรายการขอจ่ายเงิน 
 

ข้อเสนอแนะ :  การจัดวางระบบควบคุมภายใน (กรณีข้อ 6.5-6.7) 
         1. ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ (ข้อผิดพลาด/ข้อขัดข้อง/ปัญหาและสาเหตุ) เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และ
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการปรับปรุงการควบคุม (เพ่ิมขึ้นหรือลดลง) สําหรับประเมินความเสี่ยงในรอบถัดไป  
         2. ให้จัดทําผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ระบุจุดเสี่ยงสําคัญที่มีการตรวจพบปัญหา/
ข้อผิดพลาด และสื่อสารให้ผู้เก่ียวข้องทราบและร่วมกันระมัดระวังในจุดเสี่ยงสําคัญน้ัน ๆ (โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน
รายใหม่) 
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ตัวอย่างผังขั้นตอนการปฏบิตัิงาน (Flowchart) ระบจุุดเสี่ยงสําคญัและการควบคุม 
 

 
 


