
ผลการตรวจสอบภายในปี 2561 และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในปี 2560
(ตัวอย่างข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน)



วิธีเฉพาะเจาะจง : หน่วยงานไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 21)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) :
การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ หน่วยงาน
ก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ม.114 และ 

ม. 117 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ ์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันประกาศผล ฯ)

ผลการตรวจสอบภายใน : ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง



รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง : หน่วยงานจัดท ารายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้างไม่ได้ระบุ รายการที่ (7) หลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 22 กรณีท่ีมิใช่การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง )

หนังสือค้ าประกันสัญญา : หน่วยงานระบุวันหมดอายุ
บังคับหรือหมดภาระผูกพันไม่ถึงวันที่ผู้ขายยอมรับประกัน
ความช ารุดบกพร่อง (กรณีนี้ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา 2 ปี แต่ในหนังสือ
ค้ าประกันสัญญาระบุวันครบก าหนดไม่ถึง 2 ปี)

ผลการตรวจสอบภายใน : ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง



ค่าปรับ : หน่วยงานก าหนดค่าปรับในใบสั่งซือ้วัสดุ
ไม่ถูกต้อง  โดยก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท (ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 162)

ผลการตรวจสอบภายใน : ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง



การรับประกันความช ารุดบกพร่อง : หน่วยงานมี
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดและอยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารุด
บกพร่อง โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่มีปัญหาด้าน
คุณภาพของสินคา้ ซึ่งผู้ขายไม่สามารถจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม สาเหตุจาก
ไม่มีอะไหล่  แต่เนื่องจากวิธีการแจ้งซ่อมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ  การจัดเก็บหลักฐานการแจ้งซ่อมไม่เหมาะสม 
ค้นหาไม่พบ จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบังคับตามสัญญา เช่น การให้ทดแทนครุภัณฑ์ที่ควรมี
คุณลักษณะเฉพาะเท่าเดิม เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์มาใช้งานได้อย่าง
คุ้มค่า รวมทั้งการพิจารณาการริบหรือคืนเงินหลักประกันสัญญา

ผลการตรวจสอบภายใน : ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อพงึระวงั



- การบันทึกขอเบิกเงินใช้ค าสั่งงานไม่ถูกต้อง กรณี
ขอเบิกเงินให้กับหน่วยงานภายนอก (จ่ายตรง)

- หน่วยงานออกหลักฐานการรับเงินต่ ากว่าจ านวนเงนิ
ที่ได้รับ (กรณีผู้รับบริการโอนเงินเกินกว่าค่าบริการที่เรยีกเก็บ)

- หน่วยงานไม่ได้น าเงินนอก งปม.กลับเข้าฝากคลัง

- บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง    
(กรณีแจ้งหนี้ สปสช. ค่าบริการตรวจเอดส์+ธาลัสซีเมีย)

- หน่วยงานมียอดบัญชีเงินฝาก ธ.ออมทรัพย์
ต่ ากว่าข้อเท็จจริง (เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝาก)

ข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงิน



- บันทึกบัญชีล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน (ต้องบันทึกทุกสิ้นวัน)

- บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตรงกับหลักฐานการจ่าย

- บันทึกชื่อบัญชี/รหัสบัญชีไม่ถูกต้อง
ตามที่กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนผังบัญชแีล้ว

- หน่วยงานมียอดบัญชีลูกหนี้การค้า
มียอดค้างช าระค้างนาน (ควรเร่งติดตามปีปัจจุบันและปีก่อนให้มากทีสุ่ด)

ข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงิน



- การมอบหมายงานให้  จนท.ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี โดยไม่แบ่งแยกหน้าที่

- การจัดท าแบบมอบหมายงานไม่เป็นปัจจุบัน 

- การสอบทานการบันทึกรายการบัญชีในระบบ 
GFMIS ของผู้มีหน้าที่บันทึกและผู้มีหน้าที่สอบทาน/
อนุมัติยังไม่เพียงพอ และเหมาะสมที่จะควบคุม
ข้อผิดพลาดได้

ข้อตรวจพบด้านการควบคุมภายใน



- การจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม ไม่เป็นระบบ 
ไม่จัดท าส าเนาเรื่องไว้  เช่น  กรณีการรายงาน
แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน
ความช ารุดบกพร่อง ไม่สามารถค้นหาหลักฐานที่
เกี่ยวข้องได้      จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ส าคัญ เช่น การบังคับตาม
สัญญาหรือระเบียบ การริบหรือคืนเงินหลักประกัน
สัญญา เป็นต้น

ข้อตรวจพบด้านการควบคุมภายใน



ผลการสอบทานระบบควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ข้อมูลเปรียบเทียบจากผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน)
คณะติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน
คณะจัดการความเส่ียง

ตามระบบบริหารคุณภาพ 
(ISO 9001-2015)

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.)

- ความเส่ียงด้านการปฏิบติั
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง

1. ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ
- การปฏิบติัผิดกฎ ระเบียบด้าน
การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครฐั

1. ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ
- การปฏิบติัผิดกฎ ระเบียบด้าน
การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครฐั

?

2. ความเส่ียงด้านสารสนเทศ 
(IT)
- ระบบและโครงสร้างพืน้ฐาน IT

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ
- ความล่าช้าของระบบงานบาง
ระบบ
- ไมไ่ด้ใช้ IT ช่วยพฒันา
ระบบงาน

3. ความเส่ียงภยัสขุภาพ
- ความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ
ด้านเคมี
- ขาดการบรูณาการทัง้ระบบ

๓. ความเส่ียงด้านการเงิน
- ความไมถ่กูต้อง ไมค่รบถ้วน
ไมเ่ป็นปัจจบุนัของข้อมูลทาง
บญัชีและรายงานทางการเงิน



ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัตเิกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน/บัญชี

คน : อบรม/ถ่ายทอดประสบการณ์จริง/

การซกัซ้อมความเข้าใจ
(ปัญหาการปรับเปลีย่น /โยกย้าย/ลาออก/บุคลากรรายใหม่)

กระบวนการ
(ปัญหากฎหมาย ระเบียบ แนวทางต่าง ๆ ปรับเปลีย่น)

- กลุ่มตรวจสอบภายในจะจดัให้มีการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ด้านบริหาร ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561   โดยท่านอธิบดีเป็น
ประธานเปิดโครงการ     และได้เรียนเชิญผูมี้ความช านาญและ
ประสบการณ์จริงด้านต่าง ๆ  มาถ่ายทอดความรู ้ซกัซ้อมความ
เข้าใจให้กบับุคลากรของหน่วยงาน ดงัน้ี

- เหน็ควรให้บุคลากรผูป้ฏิบติัด้านพสัด ุ การเงิน บญัชี
จดัท าขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Flowchart) ของตนเอง
พร้อมระบุจดุเส่ียงส าคญัและการควบคมุไว้ในแต่ละขัน้ตอน  
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนทุกระดบัพึงระมดัระวงัและรว่มกนั
ควบคมุข้อผิดพลาดในขัน้ตอนท่ีมีจดุเส่ียงส าคญันัน้ ๆ

1. ด้านงานก่อสร้าง : ผอ.เลขา ประสาททอง ผอ.ศวก.ท่ี 7  
ขอนแก่น

2. ด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง : หวัหน้าฝ่ายพสัดแุละทีมงาน จาก สล.

3. ด้านการเงินและบญัชี : หวัหน้างานบญัชี ฝ่ายคลงั จาก สล.

4. ด้านการตรวจสอบภายใน : ผูต้รวจสอบภายใน



ระบบงาน : ระบุจุดควบคุมความเส่ียง

ผงัขั้นตอนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ทุกคนทุกระดบัพึงระมดัระวงัและควบคุมความเส่ียงร่วมกนั



ผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ข้อสังเกตจากแบบ ปส.)
(ข้อสังเกต : เกีย่วกบัการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน)

ประชุม
คณะกรรมการ

จดัท าแผน
การประเมนิ

ก าหนด
หลกัเกณฑ์/วธีิการ

แต่งตั้ง
คณะผู้ท าการ
ประเมิน

จดัเตรียม
เคร่ืองมอื

(แบบประเมนิ)

ด าเนินการ
ตามแผน

สรุปผล
การประเมิน

ขั้นตอนท่ีมาตรฐาน
ก าหนด



ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ถอดบทเรียน  จาก iso สู่..ควบคุมภายใน

ISO 
9001

จัดท าแผน

ก าหนด
หลกัเกณฑ์/
วธีิการ

แต่งตั้งคณะ
ผู้ประเมนิ

จดัท าแบบ
ประเมนิ

ด าเนินการ
ตามแผน

สรุปผล

ควบคุม
ภายใน

จัดท าแผน

ก าหนด
หลกัเกณฑ์ 
วธีิการ

แต่งตั้งคณะ
ผู้ประเมนิ

จดัท าแบบ
ประเมนิ

ด าเนินการ
ตามแผน

สรุปผล

ระบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรูปแบบการตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 9001



การประเมินการควบคมุด้วย
ตนเอง

หน่วยงาน
ท่ี 1

หน่วยงาน
ท่ี 2

หน่วยงาน
ท่ี 3

หน่วยงาน
ท่ี 4

หน่วยงาน
ท่ี 5ควบคุม

ภายใน

จัดท า
แผน ก าหนด

หลกัเกณฑ์
วธีิการ

แต่งตั้งคณะ
ผู้ประเมิน

จัดท าแบบ
ประเมิน

ด าเนินกา
รตามแผน

สรุปผล

การเงิน

บัญชี

พสัดุ

ผู้ประเมนิเครือข่ายของกรม

ระบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้

คู่มือ

Check List

Flowchart

เคร่ืองมอื

คณะท างานยอ่ย
จากส านกั/กอง/ศูนย์

ผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ข้อสังเกตจากแบบ ปส.)
ถอดบทเรียน  จาก iso สู่..ควบคุมภายใน

การประเมินลกัษณะ
วงกลม

ตวัอยา่ง ผนวก ข. 
ในมาตรฐานการควบคุมภายใน



ปรัชญา : 
การควบคุมภายใน การก ากบัดูแลตนเอง

ท่ีดี


