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ผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ จ านวน 19 หน่วย แบ่งเป็น ส่วนกลาง 5 หน่วย 
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค 14 หน่วย

ผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนกลาง

• ส านักงานเลขานุการกรม
• กองแผนงานและวิชาการ
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย
• สถาบันชีววัตถุ

ศวก.ในภูมภิาค 

• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 – 12  และ 
12/1  ยกเว้น ศวก.ที่ 4 สระบุรี
(เชียงใหม่   เชียงราย   พิษณุโลก  นครสวรรค์
สมุทรสงคราม  ชลบุรี  ขอนแก่น  อุดรธานี
นครราชสีมา  อุบลราชธานี  สุราษฏร์ธานี
ตรัง  ภูเก็ต  สงขลา)
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จ านวน คิดเป็นร้อยละ
1 การเงินและบัญชี 48 48.48
2 เงินทดรองราชการ 7 7.07
3 ยานพาหนะ 0 0.00
4 การบริหารพัสดุ 12 12.12
5 การจัดซื้อจัดจ้าง 20 20.20
6 ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 0 0.00
7 การควบคุมภายใน 12 12.12

รวม 99 100
หมายเหตุ ข้อตรวจพบ - การเงิน    30 30.30%

- บัญชี  18 18.18%

รายละเอยีดข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
สามารถดูไดท่ี้ QR Code หนา้สุดทา้ย
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• ข้อตรวจพบที่เกิดขึ้นซ้ า และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินรายได้และอาจส่งผลให้มียอดลูกหนี้ฯ คงค้าง หรือ
ข้อตรวจพบที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินภาพรวมกรม  ได้แก่
 เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
 ข้อมูลสินทรัพย์ที่มีข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เช่น การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การท าสัญญาจ้างไม่ได้ใช้แบบสัญญาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯก าหนด

 วิธีเฉพาะเจาะจง เช่น การก าหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง กรณีคู่สัญญาปฏิบัติไม่เป็นตามสัญญาแต่หน่วยงานไม่ได้แจง้การปรับและ
การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ เป็นต้น

ข้อตรวจพบส่วนใหญ่ คือ ด้านการเงนิและบญัชี

ข้อตรวจพบรองลง คือ ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

 การรายงานผลและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการล่าช้า
 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่รองรับ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

พบว่า หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีการด าเนินการตามแผนฯ เช่น การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์   
มาใช้ในการรายงานผลฯ  การบริหารจัดการบุคลากรลกัษณะปฏิบัตงิานแทนกัน  การถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานภายนอก เป็นต้น  
* นอกจากน้ี  กรมฯ ได้มีการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนส าหรับจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดแทนครุภัณฑ์ช ารุดด้วย

ข้อตรวจพบ ทีเ่ป็นความเส่ียงระดบัองค์กร



ข้อ
เสนอแนะ

• ส่วนใหญ่บุคลากรมีความเข้าใจในกฎหมาย/ระเบียบไม่ชัดเจน บางส่วนยังไม่ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป        
บางส่วนขาดความระมัดระวังในจุดเสี่ยงส าคัญ
• การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมระเบียบ/วิธีปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหน่วยงาน-

ภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นต้น
• ปัญหาบางอย่างยังคงมีอยู่และเป็นข้อตรวจพบที่เกิดซ้ า เช่น การรับเงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ข้อมูลบัญชีสินทรัพย์

มีข้อคลาดเคลื่อน เป็นต้น

สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สาเหตุ

• ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของหน่วยงาน บางขั้นตอนล่าช้า  มีความซ้ าซ้อน และไม่เป็นไป
ตามระเบียบ  บางข้อตรวจพบส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินได้และมีลูกหนี้คงค้าง

• ส่งผลให้หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) 
• การพัฒนาบุคลากรยังคงมีความจ าเป็น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
• ข้อตรวจพบท่ีเกิดซ้ า เช่น เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝากควรแจ้งผู้รับบริการโอนผ่านระบบ e-Payment เพื่อให้ทราบชื่อผู้ฝากได้

จากรายงานในระบบ ฯ หรือข้อมูลสินทรัพย์คลาดเคลื่อนควรก าชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินอย่างละเอียด รอบคอบ
• การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรม ควรส่งเสริมให้แต่ละหน่วยมีการสอบทานและการก ากับดูแลตนเองที่ดี   โดย
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้จัดท าแบบสอบถามการควบคุม 
เพื่อให้หน่วยงานใช้ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อค้นหาจุดอ่อนและปิดจุดเสี่ยงนั้น

ผล
กระทบ



ข้อมูลผลการตรวจสอบภายในเปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2562)

ล าดับที่ รายการ
ข้อตรวจพบปี 60 ข้อตรวจพบปี 61 ข้อตรวจพบปี 62

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1 การเงินและบัญชี 25 36.23 39 47.56 48 48.48

2 เงินทดรองราชการ 10 14.49 2 2.44 7 7.07

3 ยานพาหนะ 2 2.90 1 1.22 0 0.00

4 การบริหารพัสดุ 5 7.25 8 9.76 12 12.12

5 การจัดซื้อจัดจ้าง 23 33.33 22 26.83 20 20.20

6 ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 1 1.45 0 0.00 0 0.00

7 การควบคุมภายใน 3 4.35 10 12.20 12 12.12

รวม 69 100.00 82 100.00 99 100.00

หมายเหตุ ข้อตรวจพบ - การเงนิ    9 13.04% 13 15.86% 30 30.30%

- บัญชี  16 23.19% 26 31.70% 18 18.18%
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ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้อตรวจพบภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อตรวจพบที่สูงขึ้นทุกปีจะเป็นข้อตรวจพบทางด้านการเงินและบัญชี
เนื่องจากกฎหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก  โดยในปี 2562 ข้อตรวจพบด้านบัญชีลดลง แต่ด้านการเงิน
เพิ่มขึ้น  ข้อตรวจพบด้านการเงิน จ านวน 30 ข้อ ร้อยละ 46.46 เป็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB 
Corporate Online หรือ ระบบ e-Payment  ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการโอนเงินทั้งการจ่าย การรับและน าส่งเงินคลัง     
ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจไม่ชัดเจนจึงส่งผลให้มีข้อตรวจพบเพิ่มขึ้น    ส าหรับข้อตรวจพบรองลงมาคือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของข้อตรวจพบมีจ านวนลดลงทุกปี



ข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับและน าส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

• การเปิดใช้บริการ : การเปิดบัญชีรองรับการโอนเงิน ไม่ครบ 2 บัญชี (บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC และรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

• ค าสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบไม่เปน็ปจัจุบัน
• โอนเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
• ไม่มีการจัดพิมพ์รายงานการโอน เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ สตง.ตรวจสอบ
• ผู้ยืมเงินไม่สามารถโอนเงินเหลือจ่ายคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติโครงการให้ใช้จ่าย

จากเงินงบประมาณ แต่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ไปใช้จ่ายแทน
• รับเงินผ่านเครื่อง EDC แต่มิได้โอนผ่านระบบฯ เพื่อน าส่งคลังตามวิธีที่ก าหนด ยังคงมีการเขียนเช็คสั่งจ่าย
• บันทึกบัญชีและการใช้ค าสั่งงานในระบบฯ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด
• รับคืนเงินเหลือจากเงินยืมเงินงบประมาณซึ่งสามารถรับโอนเงินผ่านระบบฯ ได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ศึกษาวิธีปฏิบัติ

จึงยังคงรับคืนเงินยืมเหลือจ่ายเป็นเงินสด
• รับเงินรายได้เป็นเงนิสดจ านวนมาก โดยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)
• ไม่มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับและน าส่งเงินคลังผ่านระบบ ฯ ทุกสิ้นวัน
• มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน แต่ไม่มีการปฏิบัติจริง

ตวัอย่างข้อตรวจพบ
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สืบเนื่องจากโดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
และได้รายงานผลการตรวจระบบการควบคุมภายในของกรม ฯ  ซึ่งยังมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดได้ไม่ครบถ้วน เช่น
 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน + คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกรม 
 การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ที่ต้องระบุจุดเสี่ยงส าคัญและวิธีการควบคมุ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
 การจัดท าแบบสอบถามการควบคุม  ส าหรับหน่วยงานประเมินตนเอง เพื่อปิดจุดอ่อนที่มีการปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน /ไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายและระเบยีบ
 การรายงานผลตามแบบฟอร์ม และระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง และ สป.สธ. ก าหนด

ดังนั้น  จึงขอเสนอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมพิจารณาน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการจัดท า
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (Checklist)   ให้แต่ละหน่วยงานใช้ประเมินตนเองส าหรับปิดจุดอ่อนและลดความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกรม  รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ขอบคุณค่ะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร 0 2951 000 ต่อ 98458 , 99031,99032

อาคาร 14 (อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย) ชั้น 4
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียดข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตาม QR Code หรือ รายงานประจ าปี
ที่เว็ปไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


