
ขอตรวจพบ/ขอสังเกต
จากการตรวจสอบภายใน

กรณีที่หนวยงานไดรับเงิน

จากตางประเทศ



หลักเกณฑ์และวธีิปฏบิตัเิกี่ยวกับเงนิที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือ
กับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดจากต่างประเทศ

กระทรวงการคลัง ไ ด้ มีหนัง สือ ด่วน ท่ีสุด  ท่ี  กค 0402.3 /ว 34 
ล ว .  2 3 เ ม . ย . 6 2 แ จ้ ง ห ลัก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กับ เ งิ น ท่ี

หน่ ว ยง าน ข อ ง รั ฐ ไ ด้ รั บต าม คว าม ช่ วย เห ลือ  ห รือ คว าม ร่ว ม มื อ

กบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานญัพิเศษแห่ง

สหประชาชาติ องค์การระหวา่งประเทศอ่ืนใด หรือบคุคลใด

พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 34 วรรคสาม

บญัญัติให้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับตามความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือกบั

รัฐบาลต่ า งประ เทศ    อง ค์การสหประ ชาชา ติ   ทบวงการ ชํานัญ พิ เศษ

แห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใด รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยไมต้่องนําสง่คลงัก็ได้ 



หลักเกณฑ์และวธีิปฏบิตัเิกี่ยวกับเงนิที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือ
กับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดจากต่างประเทศ

• ไม่ต้องนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดนิ

• ให้นําเงนิฝาก
กระทรวงการคลัง 
หรือ สนง.คลังจังหวัด 

เว้นแต่ รัฐบาล /

องค์การฯ หรือบุคคล
ที่ให้เงนิระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน

• กรณีมีการกาํหนด
หลักเกณฑ์การใช้เงนิ
ไว้เป็นการเฉพาะให้
ปฏบิตัติามหลักเกณฑ์
นัน้ 

* หากไม่มีการกาํหนด
ให้ถือปฏบัิตเิก่ียวกับ
การรับเงนิ การเบกิเงนิ 
การจ่ายเงนิ การเก็บ
รักษาเงนิ การนําเงนิ
ฝากคลัง ตามระเบียบ

ของทางราชการ

• วิธีปฏบิตัเิก่ียวกับการ
จัดซือ้จัดจ้างและการ
พสัดุให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
และประกาศที่
เก่ียวข้องกับการจดัซือ้
จัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ

หนังสือ กระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 34 ลว. 23 เม.ย.62



หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัเงนิทีห่น่วยงานของรัฐได้รับตามความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือ

กบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การฯ หรือบุคคลใดจากต่างประเทศ

• วิธีปฏบิตัเิก่ียวกับการ
บญัชี ให้จัดทาํบญัชี
ตามมาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐและนโยบายการ
บญัชีภาครัฐที่ กค.
กาํหนด

• ให้จัดทาํรายงาน
การรับ-จ่ายเงนิ ส่ง
กรมบญัชีกลาง 
ภายใน 60 วัน นับแต่
วันสิน้ปีงบประมาณ
(รูปแบบรายงาน
ตามที่กรมบญัชีกลาง

กาํหนด)

• กรณีมีที่มีความ
จาํเป็นต้องปฏบิตัิ
นอกเหนือไปจากที่
กาํหนดในหลักเกณฑ์นี ้
ให้ขอทาํความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง

หนังสือ กระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 34 ลว. 23 เม.ย.62



ข้อตรวจพบและข้อสังเกต : กรณีที่หน่วยงานรับเงนิจากต่างประเทศ

1. การจัดทาํบันทกึข้อตกลงร่วมกันกับองค์การระหว่างประเทศ มไิด้มีการเสนออธิบดี

เพ่ือทราบและพจิารณาลงนามในบันทกึข้อตกลงในนามของส่วนราชการ

2. การรับเงนิ พบว่ามีทัง้กรณีที่มีการแจ้งและไม่ได้แจ้งหรือจัดส่งหลักฐานให้ฝ่ายคลัง

ออกใบเสร็จรับเงนิในนามของส่วนราชการตามที่ระเบียบกาํหนด  (กรณีโอนผ่านระบบ

e-Payment ใช้รายงานจากระบบฯ เป็นหลักฐานการรับเงนิได้)

3. การเบกิจ่าย (ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ) พบว่ามีการปฏบัิตไิม่เป็นไปตามที่ 

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางฯ กาํหนด เช่น การขอใช้พาหนะส่วนตวัไม่ได้ตลอดเส้นทาง/แต่

ไม่มีการชีแ้จงเหตุผลความจาํเป็น การขออนุมัตเิดนิทางโดยเคร่ืองบนิของผู้มีสทิธิเบกิภาคพืน้ดนิ

ผู้เดนิทางมไิด้ชีแ้จงเหตุผลความจาํเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  หรือการเบกิ คชจ.

ในการเดนิทางฯ โดยมไิด้เขียนรายงานในใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางฯ (แบบ 8708) เป็นต้น



4. การจัดซือ้จัดจ้าง ไม่ได้ดาํเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน

ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) รวมทัง้การประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซือ้จัดจ้างในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานของรัฐ หรือปิดประกาศฯ  

มไิด้ดาํเนินการตามที่ระเบียบและกฎหมายกาํหนด

5. การรับทรัพย์สนิ (ครุภัณฑ์) พบว่ามีการรับและลงทะเบียนคุมทรัพย์สนิของหน่วยงานแล้ว   

แต่ไม่มีการแจ้งให้ สล. ดาํเนินการในระบบ GFMIS

6. การจัดทําบัญชีและรายงานรับ-จ่ายเงินจากองค์การระหว่างประเทศ  พบหน่วยงาน

มีการรับ-จ่ายเงินฯ แต่ไม่พบมีการแจ้งหรือจัดส่งหลักฐานเอกสารการรับจ่ายเงินให้

สํานักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายคลัง) บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และจัดทํารายงาน
การรับ-จ่ายเงนิตามหลักเกณฑ์ที่ กค. กาํหนด

ข้อตรวจพบและข้อสังเกต : กรณีที่หน่วยงานรับเงนิจากต่างประเทศ



ข้อสังเกต/ข้อพงึระวังเก่ียวกับความเส่ียงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริต

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ

เน่ืองจาก
ปัจจุบัน

หน่วยงาน
มีการรับเงนิ

หลายช่องทาง 
ทัง้เงนิสด และ
เงนิโอนผ่าน

ระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment)

1. กาํชับกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการรับเงนิ-จ่ายเงนิประจาํวันทุกสิน้วัน
อย่างเคร่งครัด โดย...
- ให้ตรวจสอบ ตัวเงนิที่ได้รับไว้ กับใบเสร็จรับเงนิ ว่าถูกต้อง ตรงกันหรือไม่
- ใบเสร็จรับเงนิ ที่ยกเลิกมีต้นฉบับเป็นฉบับเดียวกันเย็บตดิไว้หรือไม่  

- การโอนเงนิ มียอดโอนตรงกับ รง.จากระบบ e-Payment หรือ Statement หรือไม่

2. กาํชับให้เจ้าหน้าที่การเงนิ ปฏบิตัหิน้าที่โดยเคร่งครัด 
- ห้ามมใิห้เจ้าหน้าที่อ่ืนที่มไิด้รับแต่งตัง้มอบหมาย เช่น จนท.รับตัวอย่าง/

จนท.บญัชี เป็นผู้รับเงนิแทนโดยเดด็ขาด 
- การจัดทาํรายงานเงนิคงเหลือประจาํวันต้องจัดทาํเป็นปัจจุบนั และรายงาน

หวัหน้าส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทราบทุกสิน้วัน

3. การจัดสถานที่หรือจุดรับเงนิควรเหมาะสม สะดวกทัง้ผู้รับบริการและผู้มีหน้าที่รับเงนิ      
โดยควรคาํนึงถงึความปลอดภยัของตัวเงนิ  การลดช่องโหว่ หรือจุดอ่อนที่มใิห้ผู้ไม่มี
หน้าที่เก่ียวข้องเข้าถงึตัวเงนิได้โดยง่าย 

4. การพจิารณามอบหมายผู้มีหน้าที่รับเงนิ ควรพจิารณาข้าราชการ พรก. หรือ พกส. 
โดยพจิารณาความเหมาะสมต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ หรือความเส่ียงต่อความ
เสียหายที่อาจมีขึน้



ขอบคุณคะ
กลุมตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตรการแพทย

โทร 0 2951 000 ตอ 98458 , 99031,99032

อาคาร 14 (อาคาร 100 ป การสาธารณสุขไทย) ชั้น 4

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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