
ผลการตรวจสอบภายในภาพรวมปี 2561
และข้อมูลเปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลัง

(ปี 2559 -2561)
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ผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการตรวจสอบ
20 หน่วยรับตรวจ 
จาก 32 หน่วยงาน

(คิดเป็นร้อยละ 62.50)

ส านัก/กอง ส่วนกลาง+
ศวก.ที่ 4
6 หน่วย 

สคอ./สรส./สล./กพร./
ศูนย์ชุดทดสอบและ

ผลิตภณัฑ์ฯ

ศวก.ที่ 4

ศวก. (ภมูภิาค)

14 หน่วย ศวก.ที่ 1-12/1
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ตารางแสดงสรุปผลจากการสุ่มตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ล ำดับที่ รำยกำร ข้อตรวจพบ คิดเป็น %

1 กำรเงินและบัญชี 39 47.56

2 เงินทดรองรำชกำร 2 2.44

3 ยำนพำหนะ 1 1.22

4 กำรบริหำรพัสดุ 8 9.76

5 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 22 26.83

6 ด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง 0 0.00

7 กำรควบคุมภำยใน 10 12.20

รวม 82 100



ผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อตรวจพบสว่นใหญ่
คือ

ด้านการเงนิและ
บัญชี 

คิดเป็นร้อยละ 
47.56

รองลงมา คือ
ด้านการจัดซือ้

จัดจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 

26.83

ด้านการควบคุม
ภายใน

คิดเป็นร้อยละ
12.20
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กราฟแสดงสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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-บุคลากรขาดความเข้าใจ 
โดยเฉพาะบุคลากรราย
ใหม่ บางรายขาดความ
ระมัดระวังในการสอบทาน
ขัน้ตอนที่มีจุดเส่ียงส าคัญ

- กฎหมาย ระเบียบ แนว
ปฏิบัต ิมีการเปล่ียนแปลง

- การจัดวางระบบควบคุม
ที่ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม 

- ปัญหาบางอย่างยังไม่
สามารถแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ปัญหา
ลูกหนีค้้างนาน  เงนิโอน
ไม่ทราบช่ือผู้ฝาก เป็นต้น

สาเหตุ
- การปฏิบัตไิม่เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ แนวทางที่ก าหนด  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน
บางขัน้ตอนมีความล่าช้า หรือมี
ความเส่ียงที่อาจถูกร้องเรียนได้

- บางข้อตรวจพบอาจส่งผลให้
ส่วนราชการเสียประโยชน์ หรือ
มีความเส่ียงต่อการสูญเสียเงนิ
รายได้  

- ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ของรายงานการเงนิของกรม
และรายงานการเงนิของแผ่นดนิ

- ส่งผลให้หน่วยงานยังคงมี
ความเส่ียงทัง้ด้าน OFC

ผลกระทบ
- ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎ ระเบียบ อย่าง
ชัดเจน ต่อเน่ือง

- การจัดท าคู่มือ แนวทาง
ปฏบิัตคิวรมีการระบุจุดเสี่ยง
ส าคัญและการควบคุม  โดยให้
มีการส่ือสารให้ผู้เก่ียวข้อง
ทราบและระมัดระวัง

-การจัดวางระบบควบคุมควร
วิเคราะห์หาสาเหตุแท้จริงของ
ปัญหา     เพื่อจัดวางระบบ
ควบคุมให้เหมาะสม  หรืออาจ
ใช้ งปม.ในการแก้ไขร่วมด้วย

- การจัดการปัญหาบางอย่าง
อาจจ าเป็นต้องหารือร่วมกัน
ทัง้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกกรม

ข้อเสนอแนะ



ตารางแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบภายในเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561)
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลข้อตรวจพบภำพรวม ย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
โดยในปี 60 และปี 61 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 59 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 24.24 ตามล าดับ

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1 30 45.45 25 36.23 39 47.56

2 5 7.58 10 14.49 2 2.44

3 1 1.52 2 2.90 1 1.22

4 9 13.64 5 7.25 8 9.76

5 20 30.30 23 33.33 22 26.83

6 1 1.52 1 1.45 0 0.00

7 0 0.00 3 4.35 10 12.20

66 100.00 69 100.00 82 100.00

ล ำดบัที่
ขอ้ตรวจพบป ี59 ขอ้ตรวจพบป ี60 ขอ้ตรวจพบป ี61

รำยกำร

รวม

กำรเงินและบญัชี

เงินทดรองรำชกำร

ยำนพำหนะ

กำรบริหำรพัสด ุ

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ดำ้นควำมรับผิดทำงละเมดิและแพ่ง

กำรควบคุมภำยใน
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กราฟแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบภายใน เปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ข้อตรวจพบใน
ภาพรวมที่มีจ านวนสูงกว่าด้านอื่น  
คือ ด้านการเงนิและบัญชี โดยในปี 
61 สูงขึน้กว่าปี 59 และปี 60    
รองลงมา คือ ด้าน
การจัดซือ้จัดจ้าง ที่สูงขึน้ในปี 59
และ
ปี 60 แต่ลดลงในปี 61สาเหตุ

1. บุคลากร

2. กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

3.  ระบบควบคุม
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ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข เพื่อควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ

• กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของกรมควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดวำง
ระบบควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีเป็นล ำดับแรก  แต่ยังคงให้มีกิจกรรม
ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ด้วย

• กำรพัฒนำบุคลำกรยังคงมีควำมจ ำเป็น ควรจัดให้มีกำรพัฒนำ/อบรมให้
ควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สรก.ต้องด ำเนินกำรในปี 2562 เช่น

- พรบ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์ กค.ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2561

- ประกำศ กค. เรื่อง มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยบัญชีภำครัฐ พ.ศ.2561
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• กำรจัดท ำคู่มือ/แนวทำงหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนควรระบุจุดเสี่ยงส ำคัญ 
และวิธีกำรควบคุมแล้วสื่อสำรให้ผู้เก่ียวข้องทรำบและระมัดระวังร่วมกัน

• กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
เห็นควรปฏิบัติตำมแนวทำงท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด ในหนังสือ
กรมบัญชีกลำงที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2560

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข เพ่ือควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ

• กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของกรมควรน ำผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลของผู้ตรวจสอบภำยนอก (สตง.)     และรำยงำนผลของ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลระบบควบคุมภำยในของกรมฯ 
มำพิจำรณำร่วมด้วย
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รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี งปม.พ.ศ. 2561
(รำยละเอียดข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ)

เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน
หัวข้อ “กฎระเบียบข้อบังคับ → รำยงำนประจ ำปี → รายงานประจ าปี 2561”
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ขอบคุณค่ะ


