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ตัวอยางขอตรวจพบ/ขอสังเกต 
จากการตรวจสอบภายใน 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารพัสดุ 

    1.1 การตรวจสอบพัสดุประจําปและการรายงาน

ผลการตรวจสอบพัสดุประจําปลาชา 

1. ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป 

(ก.ย.)ใหแตงต้ังผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป และใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวัน

เปดทําการวันแรกของป งปม.เปนตนไป (1 ต.ค.) โดยให

เสนอรายงานผลการตรวจสอบฯภายใน 30 วันทําการ

นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบตอผูแตงต้ังฯ 
(ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซ้ือจัดจางฯ ขอ 213) 

     1.2 กรณีมีพัสดุชํารุด มิไดดําเนินการสอบหา 

    ขอเท็จจริง 

 

2. เม่ือผูแตงต้ังฯ ไดรับรายงานกรณีมีพัสดุชํารุด 

ใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงวามีพัสดุ 

ชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป กรณีนี้รวมถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่สูญไปกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุด

ดวย 
(ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซ้ือจัดจางฯ ขอ 214 ) 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

1. การบริหารพัสดุ (ตอ) 

    1.3 การยืมครุภัณฑไปใชงานนอกสถานที่  

ไมพบหลักฐานการใหยืม สงผลใหคนหาไมพบครุภัณฑ 

 

- การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการ

ยืมไวเปนลายลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลและกําหนด

สงคืน (ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซ้ือจัดจางฯ ขอ 208) 

    1.4 การตรวจนับครุภัณฑ ไมพบความมีอยูจริง 

เนื่องจากจําหนายแลว แตไมบันทึกตัดจําหนายออก

จากบัญชีในระบบ GFMIS  

- ใหเจาหนาที่ (พัสดุ) นําขอมูลสินทรัพยที่ฝายคลังนํา

เผยแพรบนเว็ปไซตไปตรวจสอบกับทรัพยสินของ

หนวยงาน  หากมีการจําหนายแลวใหสงหลักฐาน 

การจําหนายให สล.ดําเนินการตัดจําหนายในระบบ 

GFMIS ดวย 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 263 ลว 31 ก.ค. 2551) 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

2. การจัดซ้ือจัดจาง 

    2.1 หนวยงานมีการทําสัญญาหรือกอหน้ีผูกพัน

กอนไดรับอนุมัติเงินจัดสรร  

 

- การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตองเปนไปตามแผนการ

ปฎิบัติงานและแผนการใชจาย งปม. ที่ไดรับความ

เห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงบประมาณ โดยตอง

ไดรับอนุ มั ติ เงินจัดสรรจากผูอํ านวยการฯ กอน 

การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน 
(พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 40 ) 

      2.2 พบสัญญาการจางเหมาบริการ (รถตู)  กําหนด 

คาปรับเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (กรณีน้ีหนวยงานกําหนดคาปรับ

อัตรารอยละ 0.20) 

 

- การจาง (นอกจากการจางที่ปรึกษา) ซ่ึงตองการผลสําเร็จของงาน

ทั้งหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรบัเปนรายวันเปนจํานวนเงนิ

ตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนัน้  

แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 
(ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ ขอ 162) 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

2. การจัดซ้ือจัดจาง (ตอ) 

    2.3 หนวยงานไมมีการรายงานผลการพิจารณา

รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจาง  

เม่ือดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางเรียบรอยแลว 

 

- เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในแตละโครงการ 

ใหบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ

และขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจาง พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบรายการตามที่ระเบียบกําหนด 
(ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ ขอ 16) 

     2.4 หนวยงานมีการเบิกจายเงินใหผูขายหรือ 

ผู มีสิทธิลาชา (กรณี น้ีหน วยงานมีการตรวจรับ พัสดุ ไ ว  2  เ ดื อน เศษ  

ยังมิไดสงเบิก) 

 

 - การซ้ือทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ใหสวน

ราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 5 

วันทําการ นับแตวันที่ไดตรวจรับสินทรัพยหรือตรวจรับงาน

ถูกตองแลว หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย 
(ระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 ขอ 28) 
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ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

   2. การจัดซ้ือจัดจาง (ตอ) 

       2.5 มีการจัดทําประกันภัยรถยนต (รถราชการ) 

โดยดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือ ซ่ึงการจัดทํา

ประกันภัยรถราชการ มิใชการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการ

เพ่ือใหไดซ่ึงพัสดุตามนัยมาตรา 4 แหง พรบ.การจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

 

-การประกันภัยรถยนตเปนการดําเนินการตาม พรบ.คุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ พรบ.

ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยการจัดทํา

สัญญาประกันภัยนั้นถือเปนสัญญาที่ฝายผูรับประกันตกลงจะ

ชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดวินาศภัยหรือเหตุอยางอื่น 

กรณีไมเกิดเหตุใด ๆ ฝายผูรับประกันยอมไมมีความรับผิดชอบ

ที่ตองชดใชฯ  การจัดทําประกันภัยรถราชการ จึงมิใชการจัดซ้ือ

จัดจางตามที่ พรบ.การจัดซ้ือจัดจางฯ กําหนด   

        ดังนั้น เม่ือชําระเงินคาเบี้ยประกันแลว ใหนําหลักฐาน

การจายมาขออนุมัติเบิกเงินจากผู มีอํานาจได โดยไมตอง

ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดซ้ือฯ ) 

ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

3. เงินทดรองราชการ 

    3.1 ไมไดนําดอกเบี้ยสงเปนรายไดแผนดิน 

    3.2 มีการอนุมัติใหยืมเงินรายใหม โดยที่ผูยืม 

         ยังมิไดชดใชเงินยืมรายเกา  

3. ใหปฏิบัติตามระเบียบ กค.วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 

  3.1 ดอกเบี้ยเงินทดรองฯ ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
(ตามระเบียบฯ  และหนังสือ กค 0410.3/ว 61 ลว 25 มิ.ย.62) 

  3.2 ระเบียบฯ ขอ 21 สรุปวา “การอนุมัติใหยืมเงินทดรองฯ 

หามมิใหอนุมัตใิหยืมเงินรายใหมในเมือ่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืม

รายเกา”  

    3.3 หนวยงานมิไดบริหารเงินทดรองราชการ 

ใหเกิดสภาพคลอง   เน่ืองจากมิไดนําใบสําคัญสงเบิก

เงินงบประมาณคืนเงินทดรองฯ  

    3.4 ไมมีการตรวจสอบการบันทึกรับจายเงินทดรอง

ในทะเบียนคุม 

 

  3.3 ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบเงินทดรองฯ ตรวจสอบให

มีการนําใบสําคัญสงเบิก เพ่ือใหมีการหมุนเวียนใช

จายเงินทดรองฯ 

  3.4 ทุกสิ้นวัน ใหผูที่ไดรับแตงต้ังทําหนาที่ตรวจสอบ

ความถูกตองของการบันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงิน- 

ทดรองฯ พรอมลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 

4. การเดินทางไปราชการ 

    - ผู เ ดินทางไปราชการขออนุ มั ติ ผู มี อํ านาจ

พิจารณาในดานการเงินภายหลังการเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการแลว (กรณีน้ีผูเดินทางฯ ขออนุมัติภายหลังการเดินทางไป

ปฏิบัติราชการแลว) 

     -  ผูเดินทางฯ ขออนุมัติไมครอบคลุมวันที่เดินทาง

กลับ  

 

4. ผูเดินทางไปราชการ 

   - ตองขออนุมัติผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาดานการเงิน

กอนการเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง  
(ระเบียบ นร.วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชฯ ขอ 6 และ พรฏ. คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉ.9 พ.ศ.2560 มาตรา 8) 

 

    - การขออนุมัติระยะเวลาเดินทางควรใหครอบคลุม

ระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ

ดวย 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

5. การควบคุมภายใน 

    5 . 1  พบบุ ค คลคน เ ดี ยว กันปฏิ บั ติ หน าที่ ทั้ ง 

ดานการเงินและดานบัญชี  

 

- ใหแบงแยกหนาที่ หากไมสามารถแบงแยกหนาที่ได

ใหมีการสอบทานงานเปนระยะ ๆ จากผูบังคับบัญชา

เหนือชั้นขึ้นไป เชน  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนตน 
 

     5.2 พบหนวยงานมีการกําหนดมาตรการควบคุม-

ภายในในแบบ ปค.5 สวนงานยอยไว แตบางมาตรการ 

มิไดนําไปสูการปฏิบัติจริง 

 - เม่ือหนวยงานกําหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือ

ลดความเสี่ยงแลว ใหปฏิบัติตามมาตรการนั้น  เพ่ือจะ

ไดทราบวามาตรการที่กําหนดสามารถควบคุมหรือลด

ความเส่ียงไดอยางแทจริงหรือไม เพ่ือที่จะนําไปสู 

การปรับปรุงมาตรการที่เหมาะสมในรอบการประเมิน

ถัดไป 
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ขอตรวจพบ : ดานการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

5. การควบคุมภายใน 

    5.3 พบมีการจัดซ้ือวัสดุชนิด /ประเภทเดียวกัน

ซํ้าซอน โดยจัดซ้ือตามความตองการของแตละกลุม/

ฝาย   เนื่องจากไมมีแผนการจัดซ้ือวัสดุของแตละ

กลุม/ฝาย   

 

- การจัดซ้ือวัสดุใหมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุของ

แตละกลุม/ฝาย  เพ่ือใหทราบวาความตองการใชงาน

วัสดุชนิด ประเภทเดียวกัน และสามารถจัดทําแผนฯ 

ภาพรวม และจัดซ้ือในคราวเดียวกันได  ซ่ึงจะชวยลด

ความลาชาในการจัดซ้ือและลดภาระงานซํ้าซอนและ

สงผลดีตอการเบิกจายงบประมาณดวย 

   5.4 พบใบเสร็จรับเงินของปงบประมาณกอนที่ไมใช

แลว แตมิไดปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช 

-ใบเสร็จรับเงินเลมใดสําหรับรับเงินของปงบประมาณใดที่ใชรับ

เงินในปงบประมาณนั้น เ ม่ือขึ้นปงบประมาณใหมใหใช

ใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใชใหคงติด

ไวกับเลม แตใหปรุ เจาะรูหรือประทับตราเลิกใช เพ่ือใหเปนที่

สังเกต มิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป 
(ระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเกบ็รักษา

เงิน และการนําเงินสงคลงั พ.ศ.2562  ขอ 75) 
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ขอบคุณค่ะ 
กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โทร 0 2951 000  ตอ่ 98458 , 99031,99032 

อาคาร 14 (อาคาร 100 ปี การสาธารณสขุไทย) ชัน้ 4 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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