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สรุปผลข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ผลกระทบ
และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
3 กันยายน 2555
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

คํานํา
ตามที่ กลุ่ มตรวจสอบภายใน ได้ รั บ อนุ มัติให้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตาม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2555 จํานวน 11 หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทํารายงาน
สรุปผลข้อค้นพบ/ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ จากเรื่องที่ตรวจพบ จํานวน 6 ด้านคือ
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ (Compliance Auditing)
4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology)
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
6. การบริการให้คําปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน (Consulting)
ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สรุปผลการตรวจสอบภายในจะใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนางานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และส่งเสริมให้เกิดระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ต่อไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน
3 กันยายน 2555

สารบัญ
สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2555
• การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
o การตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามระบบ GFMIS
o สอบทานระบบการเบิกจ่ายเงินและรายการควบคุมใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
o การตรวจสอบการรับเงิน ควบคุมใบเสร็จรับเงิน
• การตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Auditing)
o ด้านการบริหารยานพาหนะ การควบคุมและบริหารจัดการพัสดุ
• การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ (Compliance Auditing)
o แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวางแผนงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามมติ ครม.
o การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
o การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
o การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
o การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
o การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
o การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
o ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
o ใบสําคัญค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล, ค่าล่วงเวลา
ค่าศึกษาบุตร
o ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
• การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
• การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
o การสอบทานระบบควบคุมภายใน
• การบริหารให้คําปรึกษา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ (Consulting)
***********

หน้า
1
2-3
4 - 12
13 - 17
18 - 23

24 – 27
28 - 35
36 - 42
43
44
45 - 47
48 - 49
50 - 59
60 - 62
63 - 69
70 - 72
73 - 74
75 - 81

สรุปผลการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2555
ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2555 จํานวน 11 หน่วยงาน ดังนี้
1. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (เชียงใหม่)
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง (ลําปาง)
4. กองแผนงาน
5. สํานักงานเลขานุการกรมอนามัย
6. ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน
7. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
8. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
9. ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
10. กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
11. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทํารายงานสรุปผลข้อค้นพบ/ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ
จากเรื่องที่ตรวจพบ จํานวน 6 ด้านคือ
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ (Compliance Auditing)
4. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology)
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
6. การบริการให้คําปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยงาน (Consulting)
มีรายละเอียดดังนี้
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การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
การตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามระบบ GFMIS
ข้อค้นพบ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

1. การจั ดส่ งรายงานการเงิ นในระบบ GFMIS ให้ กับ 1. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
สํ า นั กงานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ล่ า ช้ า กว่ า ที่ กํา หนดทํ าให้ ไ ม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกรณีการส่งรายงานการเงินควรส่งให้ทันตาม
เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด
กําหนดทีร่ ะเบียบบังคับส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
2. บัญชีเงินสดในมือ ในงบทดลองมียอดคงเหลือตรงกัน
กับยอดคงเหลือในรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ณ วัน
สิ้นเดือน แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดที่บันทึกด้วยมือ
ของแต่ละวัน หน่วยงานไม่ได้เรียกรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวันจาก GFMIS มาตรวจสอบคู่กัน จึงทําให้ช่วง
เดือน เมษายน 2555 เงินสดคงเหลือประจําวันมียอด
ติดลบ แต่ ณ ปัจจุบันวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ยอด
คงเหลือเงินสดไม่ติดลบ ซึ่งหากเงินสดคงเหลือประจําวัน
ในระบบ GFMIS ติดลบ ส่งผลให้ระบบการบันทึกข้อมูล
ตามระบบ GFMIS เกิดความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน

2. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปให้
เรียกรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันแต่ละวันจากระบบ
GFMIS มาตรวจสอบความถูกต้องกับยอดเงินสดคงเหลือจาก
บัญชีเงินสดที่บันทึกด้วยมือเพื่อป้องกันปัญหาเงินสดคงเหลือ
ติดลบในระบบ GFMIS

3. บัญชีใบสําคัญค้างจ่าย มีรายละเอียดประกอบงบ
การเงิน แต่ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุม ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติ
ตามที่กรมฯ กําหนด อาจทําให้โดนทักท้วงจากกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

3. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปให้
จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญค้างจ่ายเริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน
2555 เป็นต้นไป

4. ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญค้างจ่าย ทะเบียนคุม
การรับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน ทําให้ไม่สามารถสอบ
ทานข้อมูลที่บันทึกในระบบ GFMIS ว่าบันทึกได้ถูกต้อง
และตรงกับหลักฐานที่มีอยู่หรือไม่ และทําให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่ดี และ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในครั้งต่อไปให้เร่ง
จัดทําเบียนที่ไม่ได้จัดทําให้แล้วเสร็จเป็นปัจจุบันโดยเร็ว โดย
เริ่มบันทึกตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป และทะเบียน
ที่จัดทําแต่บันทึกไม่เป็นปัจจุบันหรือบันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วนก็ให้บันทึกให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ถูกต้องโดยเร็ว
กรณีตั้งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง จาก
สปสช. รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า ใน
เดือนที่ตั้งเบิกล่าช้าให้รีบตั้งเบิกโดยเร็ว
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ข้อค้นพบ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

5. จัดทําทะเบียนแต่บันทึกไม่เป็นปัจจุบันและตั้งเบิก
5. ให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 4.
ล่าช้า คือ ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกที่
เบิกตรงจากกรมบัญชีกลาง ทะเบียนคุมคนไข้นอก
(สปสช.) คนไข้ในรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้ไม่สามารถสอบทานข้อมูลที่บันทึกในระบบ
GFMIS ว่าบันทึกได้ถูกต้องและตรงกับหลักฐานที่มีอยู่
หรือไม่
6. จัดส่งรายงานการเงินเดือน สิงหาคม และกันยายน
2554 ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบ
ภายในได้ทันเวลา แต่ไม่ได้จัดทํารายงานสถานะการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และเดือน สิงหาคม 2554 ไม่ได้
เรียกรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน ที่
เรียกจาก GFMIS มาแนบคู่กับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ศูนย์ฯ จัดทํางบการเงินถึงเดือนเมษายน
2555 ส่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 จัดส่งล่าช้า 2 วัน
(ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) ทําให้ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ กําหนด อาจโดนทักท้วงจาก สตง. ได้

6. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปต้อง
จัดทําแล้วจัดส่งรายงานงบการเงินประจําเดือนให้ครบถ้วน
ตามที่ระเบียบฯ กําหนด แต่ละเดือนให้จัดทํารายงาน
สถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2554 และต้องเรียกรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวัน ณ วันสิ้นเดือนจากระบบ GFMIS แนบคู่กับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือนด้วยทุกครั้ง แล้วจัดส่งให้
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายในโดยเร็ว

7. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และปฏิบัติ
ตามขั้นตอน แต่ผู้ปฏิบัติงานตาม Flow Chart กับคําสั่ง
แต่งตั้งไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
งาน ซึ่งอาจทําให้หาผู้รับผิดชอบงานที่แท้จริงไม่ได้

7. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้ผู้
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปหากมี
การมอบหมายงานหรือปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานตามคําสั่ง
แต่งตั้ง ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ ใน Flow Chart ด้วย
เพื่อจะได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานเป็นคน
เดียวกันกับที่คําสั่งกําหนด และให้หน่วยงานปรับปรุง Flow
Chart ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ด้วย

8. การจัดส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ (ปผ.) ระดับหน่วยเบิกจ่ายประจําปี
2555 ไตรมาส 1 และส่งให้กรมอนามัยและกลุ่ม
ตรวจสอบภายในได้ทันเวลา แต่ไตรมาส 2 จัดทําเสร็จ
แล้วแต่ไม่ทันเวลาตามที่ระเบียบฯ กําหนด (อย่างช้าไม่
เกิน 20 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส) แต่ศูนย์ฯ จัดส่งวันที่
11 พฤษภาคม 2555 ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ
กําหนด อาจโดนทักท้วงได้จาก สตง. ได้

8. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปให้
จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็น
ปัจจุบัน ให้ทันภายในเวลาที่ระเบียบฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด
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การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
สอบทานระบบการเบิกจ่ายเงินและรายการควบคุมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ข้อค้นพบ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
พบว่ามีดอกเบี้ยเกิดขึ้นและมีการถอนบัญชีเงินฝากเพื่อส่ง
เป็ น รายได้ แผ่น ดิ น แต่ไม่ มีการบั น ทึกบั ญชี การถอนเงิ น
ดังกล่ า ว ทํ าให้การบั นทึ กบั ญ ชี ไม่ เ ป็ น ปัจ จุ บั น และการ
ควบคุมเงินทดรองราชการไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

1. ในครั้ งต่ อไปขอให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานกํ า ชั บ โดยประชุ ม
หน่วยงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องกรณี เมื่อได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเงิ น ทดรองราชการให้ บั น ทึ ก รายการรั บ และนํ า ส่ ง
ดอกเบี้ยธนาคารในช่องหมายเหตุ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่
กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 การบันทึก
รายการบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการข้อ 9.1 กําหนด

2. ไม่มีการแยกใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินทดรองราชการ
ออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของหน่วยงานโดยมีการ
นําใบเสร็จรับเงินสมทบค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าอาหาร มารวมกัน
กับใบเสร็จรับเงินทดรองราชการ ทําให้ไม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และไม่สะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจสอบบัญชีเงินทดรองราชการประจําวัน

2. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับเรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงิน
สําหรับเงินทดรองราชการให้แยกใบเสร็จรับเงิน ออกจาก
ใบเสร็จรับเงินตามปกติของหน่วยงาน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2552

3. การตรวจสอบสั ญ ญายื ม เงิ น พบว่ า การระบุ วั น ครบ 3. ให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
กํา หนดไม่ถูกต้อง ทํ าให้ เ จ้ าหน้ าที่ ท่านอื่ นเสี ยโอกาสใน ให้นับวันครบกําหนดให้ถูกต้อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ คลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 60
กําหนด
4. การบันทึกบัญชีการรับเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน 4. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการเงินทดรองราชการให้บันทึก
เช่น รับเช็ควันที่ 20 ธ.ค. 54 แต่บันทึกบัญชีวันที่ 15 ธ.ค. 54 รายการถูกต้องกับหลักฐานการรับเงิน
ทําให้ไม่ทราบสถานะของเงินทดรองฯ ที่แท้จริง
5. ยอดเงินฝากธนาคารในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ไม่ ต รงกั บ สมุ ด เงิ น ฝากธนาคาร และไม่ ไ ด้ ทํ า งบพิ สู จ น์
ยอดเงิน ฝากธนาคาร ทําให้ไม่สามารถทราบถึงเหตุ ของ
รายการที่ไม่ตรงกัน และค้นหารายละเอียดยากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

5. ให้ จั ด ทํ า งบพิ สู จ น์ ย อดเงิ น ฝากธนาคาร และให้ ผู้ บ ริ ห าร
กํ า ชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเงิ น ทดรองราชการทํ า พิ สู จ น์
ยอดเงินฝากธนาคารเพื่อให้ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงิน
ฝากธนาคารตรงกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นประจํา
ทุกเดือน กรณีที่ยอดไม่ตรงกันจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และ
สําหรับ เดื อนต่อ ๆ ไปให้ถูกต้ องตรงกั น ระหว่ างบัญชีเงินฝาก
ธนาคารและทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
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ข้อเสนอแนะ

6. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญายืมเงินมีการกรอก
6. ขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่จัดทําเบียนคุมเงินทดรอง
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอกวันครบกําหนด วันที่ ราชการ ตรวจสอบสัญญายืมเงิน ตรวจสอบความครบถ้วนของ
รับเงิน ระยะเวลาส่งคืน และไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน และ เอกสาร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่ระเบียบกําหนด
ไม่มีเอกสารประกอบการยืมเงิน เช่น ประมาณการ
โครงการ Agenda ทําให้ข้อมูลในสัญญายืมเงินไม่สมบูรณ์
ตามที่ระเบียบฯ กําหนด และเจ้าหน้าที่อาจละเลยไม่ได้
ปฏิบัติตามสัญญายืมเงิน และทําให้ผู้บริหารไม่ทราบ
สถานะทางการเงินของส่วนราชการ
7. การบั นทึ กบั ญชี การรั บเงิ นของลู กหนี้ เงิ นยื ม และค่ า 7. ขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการเงินทดรอง
รักษาพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน เช่น รับเช็ควันที่ 18 สิงหาคม ราชการ ให้บันทึกรายการถูกต้องกับหลักฐานการรับเงิน
2554 แต่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินทดรองวันที่ 16
สิงหาคม 2554 ทําให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ทราบ
สถานะของเงินทดรองที่แท้จริง
8. การพันยอดต้นขั้วเช็คไม่ถูกต้อง ทําให้ไม่ทราบสถานะ 8. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ ในครั้ ง ต่ อ ไปให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น
ยอดเงิ น คงเหลื อ ที่ แ ท้ จ ริ ง และผู้ บ ริ ห ารอาจตั ด สิ น ใจที่ ดําเนินการลงรายการและพันยอดต้นขั้วเช็คทุกฉบับให้ถูกต้อง
ผิดพลาดได้
ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการพันยอดเช็คทุกฉบับ
และให้ผู้ลงนามในเช็คตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
ในเช็คก่อนลงนามจ่ายเงินว่ายอดคงเหลือเพียงพอในการจ่าย
ด้วยทุกครั้ง
9. ตรวจสอบใบสําคัญส่งใช้เงินยืมพบว่า เอกสาร
ประกอบการส่งใช้ไม่ถูกต้อง คือ ใบขออนุมัติโครงการใช้
สําเนาแนบโดยไม่ได้หมายเหตุว่าฉบับจริงใช้แนบเบิกฉบับ
ไหน และใบสําคัญรับเงินค่าวิทยากรไม่ระบุที่อยู่ของ
วิทยากร ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

9. ขอให้ผู้บริหารกําชับในครั้งต่อไปในการส่งใช้เงินยืมเงินทด
รองราชการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ใช้ฉบับจริงแนบทุกครั้ง หากฉบับจริงแนบเบิก
ใบสําคัญฉบับอื่น ให้หมายเหตุว่า ฉบับจริงแนบเบิกใบสําคัญ
ฉบับไหน และใบสําคัญรับเงินต้องมีชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการ
ของผู้รับเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 39-41
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10. มี Flow Chart การปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ
10. ขอให้ผู้บริหารกําชับ ให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทํา
โดยมีรายละเอียดของ Flow Chart ครบถ้วน คือมี
คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดทุกกระบวนงาน
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ด้วย
และระยะเวลาการดําเนินการ แต่ยังขาดการอธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดตามลักษณะการ
จัดทํา SOP ของกรมอนามัยกําหนด ทําให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดความเสี่ยงหรือ
ขัดข้อง ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที
11. การบันทึกบัญชีรายการหรือตัวเลขที่เขียนผิด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้ปากกาลบคําผิดป้ายแล้วเขียนซ้ํา
ที่เดิมอีก ทําให้มองเห็นตัวหนังสือหรือตัวเลขไม่ชัดเจน
อาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

11. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุม
หน่วยงานและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด หากมีการเขียนตัวเลขหรือตัวหนังสือผิดพลาด ไม่
ควรใช้ปากกาลบคําผิด แต่ให้ใช้วิธีการฆ่าบนตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือที่เขียนผิดแล้วเซ็นชื่อกํากับไว้

12. รายการดอกเบี้ยรับ เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 มิถุนายน
2554 (ในสมุดเงินฝากธนาคาร) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการโดยทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองฯ ร่วมกับ
เงินยืมรายการอื่นตาม บย.36/54 ในวันที่ 1 สิงหาคม
2554 ตามเช็คเลขที่ 0412105 จํานวนเงิน
7,685.35 บาท แต่บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการบันทึกเพียง 7,560 บาท ซึ่งบันทึกต่ําไป 125.35
บาท คือจํานวนเงินดอกเบี้ยรับซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
เป็นการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี และ
นําส่งดอกเบี้ยรับให้กองคลัง วันที่ 2 สิงหาคม 2554
ล่าช้าโดยคงค้างในทะเบียนฯ จํานวน 31 วัน ทําให้ระบบ
การบันทึกบัญชีเงินทดรองราชการของกองฯ ไม่ถูกต้อง
ตามหลักที่ระเบียบกําหนด และยังนําส่งดอกเบี้ยรับเป็น
รายได้แผ่นดินล่าช้า เนื่องจากไม่ได้ดําเนินการถอนดอก
เบี้ยเมื่อเกิดดอกเบี้ยรับ จึงส่งผลให้มีรายการดอกเบี้ยรับ
คงค้างในสมุดเงินฝากเป็นระยะเวลานานและหลักฐานการ
จ่ายเงินต้นขั้วเช็คไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

12. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุม
หน่วยงานและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยเมื่อได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทดรอง
ราชการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทําบันทึกถึงผู้อํานวยการกองฯ
เพื่อขอถอนดอกเบี้ยรับและนําส่งให้กองคลังโดยบันทึกรายการ
รับและนําส่งดอกเบี้ยธนาคารในช่องหมายเหตุตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2552 การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ ข้อ
9.1 กําหนด
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13. ไม่มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ ทําให้ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกรมบัญชีกลางกําหนด

13. ขอให้กองฯ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการโดยเร็ว โดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ทําหน้าที่ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงินสดคงเหลือ
ในถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว
439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชี
และการควบคุมเงินทดรองราชการ

14. การจัดทํารายงานส่งกลุ่มตรวจสอบภายในครบทุก
เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 54 – มกราคม 55 แต่การ
ส่งรายงานมีความล่าช้าจํานวน 4 เดือน คือ
- ปีงบประมาณ 54 รายงานประจําเดือน กรกฎาคม 54
- ปีงบประมาณ 55 รายงานประจําเดือน ตุลาคม,
พฤศจิกายน 54 และ กุมภาพันธ์ 55 ทําให้ไม่เป็นไป
ตามที่กรมฯ กําหนด และขาดการควบคุมภายในที่ดี
15. ไม่มีการบันทึกบัญชีการใช้หนี้เงินยืม (ลดยอดเงินยืม)
และไม่ออกใบรับใบสําคัญ เช่น ใบยืมที่ 15/55 และ
16/55 ซึ่งให้เจ้าหน้าที่การเงินทําการแก้ไขปรับปรุงบัญชี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้วในวันที่ 22 มีนาคม 2555
ทําให้ยอดลูกหนี้ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถตรวจสอบ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ในแต่ละวันได้ว่ามียอดคงเหลือกี่
ราย

14. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกรณี การส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ควรส่งให้ทันตามที่กรมฯ กําหนด โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

15. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติ กรณีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน เพราะการมียอดลูกหนี้คงเหลือที่ถูกต้องในแต่ละวันทํา
ให้ทราบสถานะของเงินทดรองราชการ และสามารถติดตาม
ทวงถามหนี้ได้เมื่อครบกําหนดส่งใช้หนี้เงินยืม โดยถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

16. มีหนี้ค้างชําระในปีงบประมาณ 54 จํานวน 1 ราย
คือ ใบยืมที่ 21/54 เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่
25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2554 รับเงินยืมวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554 (สัญญาเงินยืมหาย) และมีการคืนเงิน
ทั้งจํานวนแล้ว ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 การส่งใช้
เงินยืมล่าช้าเกินกําหนด และไม่มีมาตรการในการติดตาม
ทวงถามลูกหนี้เงินยืมทําให้ทางราชการเสียหาย

16. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินทดรองราชการและผู้ตรวจสอบ
รายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการที่มีการเคลื่อนไหวใน
แต่ละวัน และหากมีลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมล่าช้าควรมีมาตรการใน
การติดตามทวงถามลูกหนี้ให้ส่งใช้เงินยืมภายในเวลาที่ระเบียบ
ฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ฯ ข้อ 60)
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17. การบันทึกบัญชีกรณีการใช้หนี้เงินยืมเกินเงินยืมที่
ได้รับ ได้มีการบันทึกบัญชีเพิ่มยอดลูกหนี้ (ส่วนที่เกิน)
ทําให้ยอดลูกหนี้เงินยืมไม่ใช่ยอดลูกหนี้เงินยืมที่แท้จริง ซึ่ง
ได้แนะนําให้ดําเนินการ ดังนี้
- ลดยอดเงินยืมเต็มจํานวนที่ยืม
- เพิ่มยอดใบสําคัญตามจํานวนเงินในใบสําคัญ
(แม้ว่าจ่ายเกิน)
- ลดยอดเงินฝากธนาคารเท่ากับยอดที่จ่ายเพิ่ม

17. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติ กรณีลูกหนี้ส่งใช้ใบสําคัญสูงกว่า
จํานวนเงินที่ยืม ให้บันทึกการส่งใช้หลังสัญญายืมเงิน และ
บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดย
ลดยอดลูกหนี้เงินยืมเท่าที่ลูกหนี้ได้ยืมไปในช่อง “ลูกหนี้” ด้วย
ตัวเลขในวงเล็บ และบันทึกใบสําคัญที่ส่งใช้ในช่อง “ใบสําคัญ”
พร้อมทั้งจ่ายเงินสดส่วนที่เกินจากสัญญายืมให้ผู้ยืม โดยผู้ยืมลง
นามในใบสําคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐานบันทึกใบสําคัญที่ส่งใช้สูง
กว่าเงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการในช่อง
“ใบสําคัญ” และบันทึกลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2552) โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

18. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทด 18. ขอให้จัดทําคําสั่งใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งเมื่อมีการ
รองราชการประจําวัน ตามคําสั่งที่ 9/2552 ลงวันที่ 8 เปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารของหน่วยงาน
ตุลาคม 2552 แต่เป็นคําสั่งที่ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการ
ลงนามตรวจสอบในทะเบียนคุมเงินทดรองฯ ทําให้คําสั่ง
ไม่เป็นปัจจุบันและถูกต้องตรงกับผู้บริหารของหน่วยงาน
19. การจ่ายเช็คเงินทดรองราชการมิได้มีการลงนามรับ
เช็คด้านหลังต้นขั้วเช็ค ทําให้หลักฐานการรับเช็คไม่
สมบูรณ์ และขาดหลักฐานในการตรวจสอบ

19. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงาน และแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกรณี การรับเช็คควรมีการลงนามด้านหลังต้น
ขั้วเช็ค เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย และเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบต่อไป อย่างเคร่งครัด

20. การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการสําหรับใบสําคัญหลาย
ฉบับซึ่งรวมสัญญายืมเงินด้วย มีการสั่งจ่ายในนาม
เจ้าหน้าที่การเงินเพียงคนเดียว และการจ่ายเงินสด
ดังกล่าวมีการจ่ายเงินสดที่วงเงินเกินห้าพันบาทให้กับผู้ยืม
เงิน และผู้ส่งเบิกใบสําคัญตามสัญญาเงินยืมและใบสําคัญ
ต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
และไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กําหนด

20. ขอให้ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกรณี การเขียนเช็คสั่งจ่ายควรจ่ายให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละคนตามสัญญายืมเงิน ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 48 และการจ่ายเงินที่มีวงเงินเกิน
ห้าพันบาทควรจ่ายเป็นเช็ค ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ ข้อ 47
ความว่า การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงิน
ทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดหรือการจ่ายให้แก่
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ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัด
หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่าห้าพันบาท จะจ่ายเป็นเงินสด
ก็ได้ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

21. การสั่งจ่ายเช็คเงินยืมเพื่อชําระเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําทุกเดือน มีการสั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่เพียงคน
เดียว และการรับเงินดังกล่าวไม่นําไปชําระในทันที เช่น
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน พฤศจิกายน 2554
สัญญายืมเงินเลขที่ 12/54 จํานวนเงิน 36,460 บาท
รับเงินยืมวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2554 แต่นําไปชําระ
ธนาคารกรุงไทยวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2554 (เป็น
เวลา 7 วัน) ซึ่งการจ่ายเงินยืมทดรองราชการก่อนถึง
กําหนดการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้นานเกินไป ผู้รับเงินยืม
ดังกล่าวอาจทําเช็คสูญหาย และส่วนราชการเสียหายได้

21. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังนี้ กรณีการชําระเงินที่มีกําหนด
ระยะเวลาที่แน่นอน ไม่ควรสั่งจ่ายล่วงหน้าหลายวัน เพราะอาจ
ทําให้ส่วนราชการเสียหายได้ และเป็นการควบคุมภายในที่ไม่ดี

22. มีการส่งใช้คืนเงินยืมที่มีจํานวนเงินที่ส่งใช้ใบสําคัญ
เกิน 30 % จํานวน 2 ราย ตามใบยืมที่ 49/54 และใบ
ยืมที่ 5/55 โดยไม่มีบนทึกชี้แจงจากผู้ยืม การประมาณ
การยืมเงินที่เกินความจําเป็นต้องใช้ ทําให้เจ้าหน้าที่ท่าน
อื่นเสียโอกาสในการยืมเงิน

22. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ กรณีการยืมเงินทดรองฯ การอนุมัติให้ยืม
เฉพาะเท่าที่จําเป็น ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 54
ความว่า การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น และห้ามมิให้ยืมเงิน
รายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชําระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไป
ก่อน ดังนั้นเพื่อการควบคุมภายในที่ดีกรณีส่งคืนเงินยืมเกิน
30% ของยอดเงินที่ยืมไปควรชี้แจงเหตุผลประกอบในบันทึก
การคืนเงินทุกครั้ง

24. การรับเงินยืมเงินทดรองราชการแทนกันไม่มีใบมอบ
ฉันทะจากผู้ยืมเงิน เช่น ใบยืมที่ 13/54 1/55, 11/55,
19/55 ทําให้เสี่ยงต่อการสูญหายของเช็ค และขาด
หลักฐานการจ่าย ทําให้ยากต่อการตรวจสอบ

24. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ กรณีการจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แก่เฉพาะที่
ผู้ยืมได้ทําสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงิน
ยืม ตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น (ตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 52) และหากมีการรับเงินแทนกันให้มีใบมอบ
ฉันทะในการรับเงินนั้น (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 36)
โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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25. มีการส่งใช้เงินยืมเกินเวลากําหนดจํานวน 4 ราย คือ
ใบยืมที่ 36/54 เกิน 1 วัน, 46/54 เกิน 20 วัน, 9/55
เกิน 45 วัน และ 15/55 เกิน 59 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และไม่มีมาตรการ
เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมจากลูกหนี้ดังกล่าว ส่งผลให้การ
หมุนเวียนเงินทดรองราชการไม่คล่องตัวและผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณน้อยกว่าความเป็นจริง และไม่ปฏิบัติ
ตามที่ระเบียบฯ กําหนด

25. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยให้ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ กรณีการส่งหลักฐานการจ่ายและเงิน
เหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน หรือการเดินทางไป
ราชการประจําในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนา
เดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณีภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15
วันนับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่ง
แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมี
เหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ยืม
ทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคําทักท้วงภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ได้รับคําทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามคํา
ทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบให้
ส่วนราชการผู้ให้ยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน
โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจํานวนที่ทักท้วงนั้น
(ตามระเบียบจากเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 60) โดยถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และให้กําหนดมาตรการเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
เพื่อเป็นระบบการควบคุมภายในที่ดี

27. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และปฏิบัติ
ตามขั้นตอน แต่ผู้ปฏิบัติงานตาม Flow Chart กับคําสั่ง
แต่งตั้งไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
งาน ทําให้เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคําสั่งแต่งตั้ง แล้วส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมได้

27. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปหาก
มีการมอบหมายงานหรือปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบตามคําสั่ง
แต่งตั้ง ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ใน Flow Chart ด้วย
เพื่อจะได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานเป็นคน
เดียวกันกับที่คําสั่งกําหนด และให้หน่วยงานปรับปรุง Flow
Chart ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ด้วย
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28. มีใบสําคัญเงินทดรองราชการคงเหลือ 43 รายการ
จํานวนเงิน 136,906.70 บาท แต่ยอดใบสําคัญที่บันทึก
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการมีเพียง จํานวนเงิน
125,611.70 บาท ซึ่งต่ํากว่าใบสําคัญที่คงเหลือจริง
จํานวนเงิน 11,295 บาท สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบนําใบสําคัญของเงินงบประมาณหรือเงินบํารุง
มาชดใช้เงินทดรองราชการ ทําให้การรับคืนเงิน
งบประมาณ ชดใช้ใบสําคัญเงินทดรองราชการเกิน ดังนี้
ใบสําคัญที่บันทึกในทะเบียนฯ 125,611.70 บาท
ใบสําคัญที่มีอยู่จริง
136,906.70 บาท
ในทะเบียนฯ ต่ํากว่าที่มีอยู่จริง 11,295.00 บาท
ซึ่งส่งผลให้รายงานการเงินไม่ถูกต้อง และการควบคุมเงิน
ทดรองราชการไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

28. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มความระมัดระวัง รอบคอม
ในการตรวจสอบความถูกต้องของเงินงบประมาณหรือเงินบํารุง
เพื่อส่งเบิกชดใช้ตามแหล่งเงินได้ถูกต้อง และให้ดําเนินการนํา
เงินส่งคืนเงินงบประมาณ รายการที่เบิกเกินไปโดยด่วน

29. ณ วันเข้าตรวจ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ใบสําคัญเงิน
ทดรองราชการคงเหลือ 43 รายการ จํานวนเงิน
136,906.70 บาท ซึ่งได้วางเบิกแล้ว 27 รายการ จํานวน
เงิน 80,089.55 บาท และยังไม่ได้วางเบิก 16 รายการ
จํานวนเงิน 56,808.15 บาท โดยใบสําคัญบางฉบับที่ค้าง
เป็นเวลานาน เช่น พฤศจิกายน, ธันวาคม 2554 เป็นต้น ทํา
ให้การเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้เงินทดรองราชการล่าช้า
อาจทําให้การหมุนเวียนนําเงินมาใช้จ่ายไม่คล่องตัว

29. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับใบสําคัญคู่จ่ายและตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้รีบดําเนินการส่งเบิก
เงินงบประมาณโดยเร็ว ส่งใบสําคัญที่ยังไม่ได้ส่งเบิก ให้
ดําเนินการส่งเบิกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
ของเงินทดรองราชการ

30. รายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เกิดขึ้นวันที่ 31
ธันวาคม 2554 จํานวนเงิน 294.17 บาท และส่งคืน
คลังวันที่ 17 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้
บันทึกเสนอผู้มีอํานาจทราบก่อนนําส่งรายได้แผ่นดิน และ
ไม่ได้บันทึกรายการรับและนําส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ไว้ในช่องหมายเหตุของทะเบียนเงินทดรองราชการ ส่งผล
ให้การบริหาร และการควบคุมเงินทดรองราชการไม่
เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

30. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปเมื่อได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการให้
บันทึกรายการรับ และนําส่งดอกเบี้ยธนาคารในช่องหมายเหตุ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2552 การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรอง
ราชการ ข้อ 9.1 กําหนด
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31. จากการตรวจสอบสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ
ประจําเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2554 มีสัญญาการ
ยืมเงิน จํานวน 14 ฉบับ เป็นจํานวนเงิน97,540.-บาท
และได้มีการโอนเป็นลูกหนี้เงินทดรองราชการเป็นลูกหนี้
เงินงบประมาณ จํานวน 11 ฉบับ เป็นจํานวนเงิน
91,220.-บาท คิดเป็นร้อยละ 93.52 ซึ่งเมื่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเงิน
ทดรองราชการขาดสภาพคล่อง แต่การดําเนินการ
ดังกล่าว ทําให้การบันทึกบัญชีเกิดข้อผิดพลาด และเพิ่ม
ขั้นตอนในการทํางานมากขึ้น

31. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้บันทึกบัญชี ตามระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุม
เงินทดรองราชการ ตาม ข้อ 5 หน้า 6 หนังสือที่ กค
0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2552 กําหนด

32. เงินทดรองราชการของศูนย์ ได้เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกับธนาคารกรุงไทย 2 บัญชี คือ
1) บัญชีออมทรัพย์ สําหรับนําฝากเงินทดรองราชการ
เลขที่บัญชี 039-1-81816-3
2) บัญชีกระแสรายวัน สําหรับสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
เลขที่บัญชี 039-6-01219-1
แต่จากการสุ่มตรวจสอบใบนําฝากเงินทดรองราชการ
ยังพบว่าบางรายการนําฝากเงินทดรองราชการเข้าบัญชี
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 039-6-01219-1 โดยไม่นํา
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ คือ
ใบนําฝาก บฝ.25/54 (CH.B 0306449) นําฝาก
24 ส.ค. 54 จํานวนเงิน 17,300 บาท
ใบนําฝาก บฝ.2/55 (CH.B 0837663) นําฝาก 9
ม.ค. 55 จํานวนเงิน 90,840 บาท
ใบนําฝาก บฝ.4.1/55 (CH.B 0838551) นําฝาก
9 ก.พ. 55 จํานวนเงิน 35,391.05 บาท
ซึ่งส่งผลให้การบริหาร และการควบคุมเงินทดรองราชการ
ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

32. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2
ธ.ค.2552 การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ
โดยในครั้งต่อไปให้นําฝากเงินทดรองราชการในบัญชีออมทรัพย์
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1. การรับเงินสด (ด้วยใบเสร็จรับเงินเป็นเล่ม) กรณี
1. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่รับเงิน ที่มีการ
ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก มีการเก็บไว้ครบชุด ทั้งฉบับจริง ยกเลิก แจ้งสาเหตุการยกเลิกพร้อมลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุก
และสําเนา แต่บางครั้งไม่ได้แจ้งสาเหตุการยกเลิกไว้ ทําให้ ครั้งโดยเคร่งครัด ในครั้งนี้ให้แก้ไขให้เรียบร้อยโดยด่วน
ไม่สามารถทราบเหตุผลในการยกเลิกว่ามีความเหมาะสม
มากเพียงใด และไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ยกเลิกในครั้งนั้น
2. การรับเงินสด (ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) กรณี
ใบเสร็จรับเงินผิดพลาด ผู้รับเงินได้ระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงินที่ออกใหม่ ในใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก
พร้อมแจ้งสาเหตุในการยกเลิกใบเสร็จฉบับนั้นๆ แต่ไม่ลง
ลายมือชื่อผู้ยกเบิกใบเสร็จรับเงิน ทําให้ไม่ทราบว่าผู้ใด
เป็นผู้ยกเลิกในครั้งนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะได้ติดตาม
สอบถามและตรวจสอบได้ถูกต้อง

2. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่รับเงิน ที่มีการ
ยกเลิกใบเสร็จให้ผู้ยกเลิกลงลายมือชื่อกํากับไว้ท้ายสาเหตุใน
การยกเลิกด้วยทุกครั้งโดยเคร่งครัด

3. มีการให้จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายการ
รับ -จ่ายใบเสร็จรับเงิน แต่ทะเบียนคุมฯ ดังกล่าวยังลง
รายการไม่ละเอียดและรัดกุมเพียงพอ เช่น ไม่ได้ระบุ
ว/ด/ป ที่จ่ายใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้เบิกเป็นลายเซ็น ไม่เขียน
ตัวบรรจง รวมทั้งการรับ และการจ่ายใบเสร็จรับเงินไม่มี
หลักฐานการเบิกจากฝ่ายต่างๆ ที่นําใบเสร็จรับเงินไปใช้
(ยกเว้นหลักฐานจากโรงพยาบาลสาขาฯ) ส่วน
ใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้ว พบว่ามีจํานวนหลายเล่มที่ยัง
ไม่มีการบันทึกรับคืน ซึ่งการควบคุมใบเสร็จรับเงินที่ไม่
รัดกุม อาจเป็นช่องทางให้มีการนําใบเสร็จรับเงินไปใช้ใน
ช่องทางที่ไม่ชอบ หรืออาจเกิดการสูญหายได้

3. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ควบคุม
ใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการรับเงิน-จ่ายใบเสร็จรับเงินด้วย
ความละเอียดรอบคอบ โดยการรับ และจ่ายใบเสร็จทุกครั้งต้อง
มีหลักฐานการรับและจ่ายประกอบการลงบันทึกบัญชี สําหรับ
การจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ให้ผู้ขอเบิกทําใบเบิกโดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงานฯ ซึ่งต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน และให้
ใช้ใบเบิกดังกล่าวเป็นหลักฐานในการลงบัญชี โดยให้ใส่
หมายเลขเล่มที่ที่จ่ายไปไว้ในใบเบิกนั้นด้วยส่วนใบแสร็จรับเงิน
ที่ใช้แล้วให้ผู้ใช้รีบนําส่งคืนผู้ควบคุม โดยให้ทําบันทึกส่งคืน
เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างกัน และป้องกันการสูญหายโดย
เคร่งครัดสําหรับครั้งนี้ให้เร่งแก้ไขให้เรียบร้อยโดยด่วน
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4. จากการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน ที่ยังไม่ได้ใช้ พบว่ามี
การเก็บรักษาไว้ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ โดยไม่ได้มีการ
เก็บไว้ในบริเวณห้องงานการเงินฯ และไม่ได้ใส่ไว้ในตู้ที่มี
กุญแจล็อคไว้ และในการจัดทําทะเบียนคุมฯ ไม่ได้ทําการ
ปิดยอดเพื่อให้ทราบจํานวนที่คงเหลืออยู่ในมือทั้งหมด
เท่าไร ณ วันสิ้นปี ซึ่งการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ไม่รัดกุม
เพียงพอ อาจทําให้ผู้อื่นมาหยิบไปใช้ในทางมิชอบได้

4. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย
โดยให้เก็บไว้ตู้ที่มีกุญแจล็อคแน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นมา
หยิบไปใช้ไปในช่องทางมิชอบได้ รวมทั้งให้ปิดยอดคงเหลือของ
ใบเสร็จรับทุกสิ้นปี เพื่อสะดวกในการรายงานการใช้ และการ
คงเหลืออยู่ของใบเสร็จรับเงินโดยเคร่งครัด และให้เร่งแก้ไขให้
ถูกต้องโดยด่วน

5. จํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่ง มียอดไม่ตรง
กับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสด คือยอด
ในใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มียอดสูง
กว่าจํานวนที่นําส่ง ซึ่งเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ได้ชี้แจงว่าในการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
คนไข้นอก สปสช. จะแยกเก็บเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่
ศูนย์ฯ จะตั้งเบิกไปที่สปสช. เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
คนไข้นอก สปสช.และส่วนที่เก็บเป็นเงินสดก็เป็นรายได้ค่า
รักษาพยาบาลของศูนย์ฯ ณ วันนั้นๆ แต่บางครั้งผู้ตรวจ
รักษา และผู้สั่งจ่ายยาไม่ได้บันทึกเลือกคนไข้ สปสช.
ดังนั้นผู้รับเงินจึงแก้ปัญหาโดยการเขียนด้วยลายมือกํากับ
ไว้ว่าเก็บเป็นเงินเท่าไร และลดหย่อนเป็นเงินเท่าไร ซึ่งคํา
ว่าเก็บคือเก็บเป็นเงินสด และคําว่าลดหย่อน คือส่วนที่
จะต้องตั้งเบิกไปยัง สปสช. เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
คนไข้นอกสปสช. แต่เมื่อตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาลคนไข้นอก สปสช. พบว่ายังไม่มีการบันทึก
บัญชีลูกหนี้ฯ ดังกล่าว ณ วันนั้นๆ ทําให้ยอดในการรับจ่ายเงินคงเหลือประจําวัน และนําส่งไม่ตรงกับหลักฐาน
และรายการที่บันทึกในบัญชีเงินสด ซึ่งไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบกําหนด และทําให้ไม่ตรงกับข้อเท็จริงที่เกิดขึ้น

5. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยให้ประชุมหน่วยงานและให้
เจ้าหน้าที่ คือ แพทย์ผู้ตรวจรักษา และผู้สั่งจ่ายยา บันทึกเลือก
ประเภทคนไข้ สปสช. ในกรณีที่ผู้มารักษาเป็นคนไข้ที่เบิกจาก
สปสช. โดยเคร่งครัด เพราะจะทําให้ยอดใบเสร็จรับเงินตรงกับ
หลักฐาน และตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และทําให้เป็นไป
ตามที่ระเบียบฯ กําหนด กล่าวคือยอดเงินที่จัดเก็บและนําส่งมี
ยอดตรงกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกในบัญชีเงินสด ทั้งยัง
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จําเป็นออกไป ลดภาระของ
เจ้าหน้าที่ทางการเงิน การบัญชี อีกด้วย
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6. การใช้ระบบเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยังไม่มีการใช้เต็มระบบตามที่กําหนดไว้ จึง
ทําให้พบปัญหาในการเก็บค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง คือ ทําให้จํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สูง
กว่าจํานวนเงินที่เก็บเป็นเงินสดจากคนไข้ที่เข้าระบบ
สปสช. เช่น ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 500 บาท ส่วน
หนึ่ง สปสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้ 400 บาท และ
อีก 100 บาท ต้องเก็บจากคนไข้เป็นเงินสด แต่หาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรักษาและสั่งจ่ายยา ไม่บันทึก
(รายการในเครื่องคอมพิวเตอร์) เลือกระบบ สปสช.
ยอดเงินค่ารักษาฯ ที่จะมาปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่ออก
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นยอดจํานวนเต็มคือ 500
บาท ซึ่งในความเป็นจริงคนไข้จะจ่ายเงินค่ารักษาฯ ณ
ขณะนั้นเพียง 100 บาท จึงทําให้ยอดใบเสร็จที่ออกให้
คนไข้สูงกว่าความเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แก้ปัญหาโดยการเขียนด้วยลายมือว่าเก็บ 100 บาท
ลดหย่อน 400 บาท (ซึ่งต้องไปเรียกเก็บจาก สปสช.) ซึ่ง
การออกใบเสร็จรับเงินมากกว่าจํานวนเงินที่ได้รับ เป็นการ
กระทําที่ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และอาจเป็น
ช่องทางทําให้เกิดการทุจริตได้

6. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจรักษา
และสั่งจ่ายบันทึก (รายการในเครื่องคอมพิวเตอร์) เลือกระบบ
สปสช. ในกรณีที่รักษาพยาบาลคนไข้ สปสช. ด้วยทุกครั้ง เพื่อ
ความถูกต้องของจํานวนเงินที่จัดเก็บได้ ตามความเป็นจริง และ
เพื่อให้การออกใบเสร็จรับเงินตรงกับข้อเท็จจริง รวมทั้งเป็น
การลดภาระของเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินที่ต้องทําการเขียน
รายละเอียดเพิ่มเติมในใบเสร็จรับเงินอาจทําให้เกิดความ
ผิดพลาดในการคิดเงิน และการจัดเก็บเงินจากคนไข้ได้โดย
เคร่งครัด

7. มีการกําหนดเลขที่เล่มที่ของใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าจากโรงพิมพ์ มีชื่อ สถานที่
ทําการ วันเดือนปีที่รับเงิน จํานวนเงินในช่องรายการที่
เบิกได้กับเบิกไม่ได้ แต่ไม่มีช่องจํานวนเงินรวมเป็นตัวเลข
มีแต่ช่องจํานวนเงินรวมเป็นตัวอักษร ซึ่งใบเสร็จรับเงินที่มี
เพียงยอดเงินรวมเป็นตัวอักษร แต่ไม่มียอดจํานวนเงินรวม
ที่เก็บทั้งหมดเป็นตัวเลข อาจทําให้ผู้จ่ายเงินที่รับ
ใบเสร็จรับเงินเกิดความสับสนได้

7. ขอให้ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่สั่งพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าในครั้งต่อไปให้
กําหนดให้มีช่องจํานวนเงินรวมที่ต้องจ่ายเป็นตัวเลข และ
ตรวจสอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่จะนําไปสั่งพิมพ์ให้รอบคอบ
เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
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8. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงิน
ทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้น ไว้ในสําเนาในใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ ในสําเนาใบเสร็จรับเงิน
เป็นเล่ม แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในสําเนาใน
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายที่สรุปยอดฯ ที่ออกด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทําให้ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ใบเสร็จรับเงินนั้น ๆ มีการตรวจสอบหรือไม่

8. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ ทั้งในสําเนาใบเสร็จรับเงินเป็นเล่ม และ ใน
สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย ที่ออกด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยเคร่งครัด

9. มีการให้จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายการ
รับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน แต่ทะเบียนคุมฯ ดังกล่าว ยังลง
รายการไม่ละเอียดและรัดกุมเพียงพอ เช่น ไม่ได้ระบุวัน
เดือนที่จ่ายใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้เบิกเป็นลายเซ็น ไม่เขียน
ตัวบรรจง รวมทั้งการรับ และการจ่ายใบเสร็จรับเงินไม่มี
หลักฐานการเบิกจากฝ่ายต่าง ๆ ที่นําใบเสร็จรับเงินไปใช้
(ยกเว้นหลักฐานจากโรงพยาบาลสาขา) ส่วน
ใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้ว พบว่ามีจํานวนหลายเล่มที่ยัง
ไม่มีการบันทึกรับคืน ทําให้การควบคุมใบเสร็จรับเงินที่ไม่
รัดกุม อาจเป็นช่องทางให้มีการนําใบเสร็จไปใช้ในช่องทาง
ที่ไม่ชอบ หรืออาจเกิดการสูญหายได้

9. ขอให้ผู้บริหาร แยกผู้ทําหน้าที่รับเงินและผู้ควบคุม
ใบเสร็จรับเงินออกจากกัน และกําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่
ควบคุมใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการรับเงิน-จ่ายใบเสร็จรับเงิน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยการรับและจ่ายใบเสร็จทุกครั้ง
ต้องมีหลักฐานการรับและจ่ายประกอบการลงบันทึกบัญชี
สําหรับการจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ให้ผู้ขอเบิกทําใบเบิกโดย
ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานฯ ซึ่งต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน และให้ใช้ใบเบิก
ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการจ่าย โดยให้ใส่หมายเลขเล่มที่ที่จ่าย
ไปไว้ในใบเบิกนั้นด้วย เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างกัน และ
ป้องกันการสูญหายโดยเคร่งครัด สําหรับครั้งนี้ให้เร่งแก้ไขให้
เรียบร้อยโดยเร็ว

10. การรับส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับและผู้นําส่งเงิน มี 10. ขอให้ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน
การสอบยอดจํานวนเงินตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ออก แยกผูร้ ับเงินและผู้นําส่งเป็นคนละคนกัน เพื่อป้องกันความ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เทียบกับใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย ผิดพลาด และเป็นการควบคุมภายในที่ดีอีกด้วย
จากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และมีการทํา
หลักฐานลงชื่อรับเงินระหว่างกัน แต่ผู้รับและผู้ส่งเงินเป็น
คนๆ เดียวกัน อาจทําให้การรับและนําส่งเงินผิดพลาดได้
เนื่องจากไม่มีผู้สอบทานระหว่างกัน และอาจมีความเสี่ยง
ทําให้เงินขาดหายได้
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11. มีการใช้ใบเสร็จรับเงินทีละเล่มสําหรับรายรับแต่ละ
ประเภท ยกเว้นรายรับที่มีนานครั้ง จะใช้เล่มเดียวกัน แต่
ยังไม่ได้แยกเล่มเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ออกจากกัน ซึ่งอาจทําให้เกิดความสับสน ผู้ลงบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบรายการรับและจ่ายเงินอาจต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบมากขึ้น

11. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่รับเงิน แยก
เล่มใบเสร็จรับเงินรายการรับเงินที่มีนานๆ ครั้ง สําหรับเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณออกจากกัน เพื่อแยก
ประเภทของเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงบัญชี และ
ง่ายสําหรับการตรวจสอบด้วย

12. ยังไม่มีการกําหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ว่าเช็คที่ได้รับ
จากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จะต้องขีดคร่อม เพื่อเข้า
บัญชีหน่วยงานเท่านั้น และหากเช็คเกิดการสูญหาย และ
เช็คดังกล่าวไม่ได้ขีดฆ่า คําว่า “ผู้ถือ” อาจทําให้ผู้อื่นนํา
เช็คดังกล่าวไปขึ้นเงินได้

12. ขอให้ผู้บริหาร กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ในการแจ้งหนี้
ค่ารักษาพยาบาล แจ้งหน่วยงานที่เป็นลูกหนี้เป็นลายลักษณ์
อักษร ให้เขียนเช็คโดยให้ขีดคร่อม เพื่อเข้าบัญชีของศูนย์ฯ
เท่านั้น และให้กําหนดขั้นตอนการแจ้งดังกล่าวไว้ในจุดควบคุม
ความเสี่ยงใน Flow Chat ของกระบวนการเรียกเก็บหนี้ด้วย

13. การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการรับและการนําส่ง
เงินรายรับ ได้ปฏิบัติตามที่กําหนดใน Flow Chart แต่
รายละเอียดของ Flow Chart ยังไม่ครบถ้วน คือ มี
ผู้รับผิดชอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีจุดควบคุมความ
เสี่ยง และระยะเวลาการดําเนินการ และยังขาดการ
อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดตามลักษณะ
การจัดทํา SOP ของกรมอนามัยกําหนด ซึ่งทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นแนวทางเดียวกัน และหากเกิดความเสี่ยง
หรือขัดข้องก็จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที

13. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําคําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างละเอียดทุกกระบวนงานด้วย
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การตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Auditing)
ด้านการบริหารยานพาหนะ การควบคุมและบริหารจัดการพัสดุ
1. การใช้รถยนต์ราชการรวมถึงการควบคุมการเติมน้ํามัน 1. ในครั้งต่อไปใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี/ ต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนดแต่บันทึกการควบคุมการ ระบุวันที่ ทะเบียนรถ และเลขไมล์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ตส. 004 มีเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
การจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี)
บางฉบับไม่ได้ระบุวันที่ ทะเบียนรถและเลขไมล์ ทําให้ไม่
เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด
2 ผู้ทําบัญชีรับ-จ่ายวัสดุเวชภัณฑ์ยาเป็นคนละคนกับผู้คุม
คลังพัสดุ ตามคําสั่งที่ 2/2553 ลงวันที่ 4 มกราคม
2553 ส่วนด้านวัสดุสํานักงาน ไม่มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุมคลัง และเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุ แต่ชื่อผู้รับผิดชอบ
ใน Job Description(หน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ยังไม่ได้
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบควบคุม
ภายในคลังวัสดุ ไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติจริง

2 ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไป
ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมคลัง และเจ้าหน้าที่บันทึก
บัญชีวัสดุ และให้ปรับปรุงชื่อผู้รับผิดชอบใน Job Description
(หน้าที่ความรับผิดชอบ) ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

3. ใบเบิกวัสดุกรอกข้อมูลครบถ้วนและมีลายมือชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนแต่พบว่าใบเบิกบางฉบับมีการเพิ่ม
รายการเบิกวัสดุหลายครั้งหลังจากการปิดรายการเบิกไป
แล้วและใบเบิกบางฉบับไม่ได้ขีดเส้นปิดท้ายรายการเบิก
ทําให้มีการเพิ่มรายการเบิกโดยไม่ได้รับอนุมัติ

3. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บิหารกําชับให้มีการขีดเส้นแล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงชื่อกํากับให้ถูกต้องเพื่อเป็นการไม่ให้มี
การเบิกเพิ่มภายหลังและเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

4. เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้างพบว่า มี
การจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไป โดย
ไม่ได้รวมกับวัสดุที่ใช้ในการอบรม ประชุมสัมมนาซึ่งวัสดุ
ดังกล่าวจะซื้อต่อเมื่อจัดทําโครงการอบรม ประชุมสัมมนา
แต่ละครั้ง

4. ควรจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนฯ และหากวัสดุมีประเภท/
ลักษณะ/ชนิด/รายการเดียวกัน และมีความต้องการใช้ในเวลา
ที่ใกล้เคียงกัน ให้ดําเนินการจัดซื้อในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกัน
การจัดหาพัสดุโดยการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และเพื่อลดความถี่ใน
การจัดหาพัสดุ ซึ่งลดงานการควบคุมพัสดุด้วย

5. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
2554 ตามคําสั่งที่ 13/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน
2554 แต่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ปฏิบัติหน้าที่
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ ข้อ 155 กําหนด
ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่ม

5. ให้ผู้อํานวยการศูนย์ฯ กํากับติดตามให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ทันตาม
ระเบียบฯ กําหนด ข้อ 155- ข้อ 156 โดยเคร่งครัด
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ตรวจสอบพัสดุประจําปี 2554 ซึ่งครบกําหนดวันที่ 17
พฤศจิกายน 2554 แต่คณะกรรมการฯ เสนอรายงาน
ผลต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ซึ่ง
ส่งผลให้การดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีล่าช้าไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ กําหนด ส่งผลให้ระบบการบันทึก
บัญชีของศูนย์ในปีงบประมาณถัดไป เกิดความล่าช้าตาม
ไปด้วย เช่น การบันทึกบัญชี รับ-จ่ายพัสดุ และส่งผล
กระทบต่อยอดคงเหลือยกไป-ยกมา ในปีงบประมาณ
ถัดไป
6. หน่วยงานได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี 6. ในปีต่อไปให้ศูนย์ฯ ดําเนินการส่งรายงานให้ สตง. ทันที
ให้ สตง.ภาค ล่าช้า ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด หลังจากได้รับการรายงานผลจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
และอาจถูกทักท้วงจาก สตง.ได้
ประจําปีโดยเคร่งครัด
7. มี Flow Chart การปฏิบัติงานด้านยานพาหนะโดยมี
รายละเอียดของ Flow Chart คือ มีผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และระยะเวลาการดําเนินการ แต่ยังขาด
จุดควบคุมความเสี่ยง ตามลักษณะการจัดทํา SOP ของ
กรมอนามัยกําหนดไว้ 4 ขั้นตอน ทําให้การดําเนินการ
ยานพาหนะไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการงานยานพาหนะของหน่วยงานได้

7. ขอให้ผู้บริหารกําชับ ให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง Flow Chart
การปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ ให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน
โดยเฉพาะขั้นตอนจุดควบคุมความเสี่ยงให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็น
คู่มือการปฏิบัติงานต่อไป

8. เจ้าหน้าที่ผู้ทําบัญชีคุมวัสดุเป็นคน ๆ เดียวกับผู้คุมคลัง
พัสดุ ทําให้ไม่มีการสอบทานงานระหว่างกัน ซึ่งอาจทําให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผิดพลาดได้ หรืออาจเกิดการ
ทุจริตได้

8. เจ้าหน้าที่ผู้ทําบัญชีวัสดุต้องเป็นคนละคนกันกับผู้คุมคลัง
พัสดุ เพื่อจะได้มีการสอบทานงานกันได้ และป้องกันการทุจริต
ให้ดําเนินการแต่งตั้งเพิ่มโดยด่วน และในครั้งต่อไปให้ผู้บริหาร
กําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบ

9. มีใบเบิกพัสดุหลายใบที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น
ไม่ได้ลงจํานวนที่จ่ายในช่องจ่าย แก้ไขจํานวนที่ขอเบิก แต่
ไม่ได้เซ็นชื่อกํากับ ไม่ลงวันที่ตรงจ่ายได้ ผู้จ่าย ผู้รับของ
ผู้อนุมัติ ไม่มีลายเซ็นผู้จ่าย ผู้รับของ และใบเบิกพัสดุบาง
ฉบับ ไม่มีลายเซ็นผู้อนุมัติ ส่งผลให้ใบเบิกที่จะมาใช้เป็น
หลักฐานยืนยันการเบิกไม่สมบูรณ์ ขาดความน่าเชื่อถือได้
และอาจบ่งบอกถึงระบบการควบคุมภายในที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

9. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในใบเบิกวัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และหากมีการแก้ไขให้เซ็นชื่อกํากับด้วย และใบ
เบิกจ่ายวัสดุต้องให้มีผู้ลงนามให้ครบถ้วนด้วย ให้แก้ไขโดยด่วน
และในครั้งต่อไปให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
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10. ไม่มี stock card ประจําคลังพัสดุ และการจัดวางยัง
ไม่เป็นระเบียบ และไม่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งสภาพดี ชํารุด
ใช้การได้ และใช้การไม่ได้วางปะปนกันอยู่ในคลังพัสดุทํา
ให้ไม่สามารถสอบทานการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือในคลังได้
และการจัดวางไม่เป็นระเบียบหรือเป็นหมวดหมู่ ทําให้
ยากต่อการตรวจนับ ซึ่งวัสดุบางรายการไม่สามารถตรวจ
นับได้ เนื่องจากวางซ้อนทับกัน ทําให้มองไม่เห็น และไม่
สามารถเข้าไปตรวจนับได้

10. ให้ทํา stock card ประจําคลังพัสดุที่เก็บรักษาไว้ในคลัง
โดยบันทึกให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้สอบทานการ
รับ-จ่ายวัสดุในคลัง และจัดวางของให้เป็นระเบียบ เป็น
หมวดหมู่ และแบ่งโดนภายในคลังพัสดุ แยกรายการวัสดุดี
และชํารุดโดยด่วน และให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

11. มีวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว และมีวัสดุที่หมดอายุอยู่ในคลัง 11. ขอให้ผู้บริหารประชุมหน่วยงานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่
พัสดุจํานวนมาก ทําให้ของนั้นไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
สํารวจ และตรวจสอบรายการวัสดุที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ
และของหมดอายุ ซึ่งอาจจะใช้งานไม่ได้
รวมทั้งรายการที่ไม่ใช้งานแล้ หรือมีเกินความจําเป็นต้องใช้
โดยแจ้งเวียน หน่วยงานภายในกรมฯ หรือสอบถามไปยัง
หน่วยงานอื่นที่มีความต้องการใช้ประโยชน์ต่อไป และป้องกันมิ
ให้ของหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นภาระต่อการ
ควบคุมคลังพัสดุโดยเคร่งครัด
12. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart ได้แก่การ
12. เจ้าหน้าที่ควรใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart เป็น
ควบคุมพัสดุ และกรณีจ่ายวัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน
ขั้นตอนในบางกระบวนงาน เช่น บันทึกการจ่ายใน stock การทํางาน
card เป็นต้น ส่งผลให้การทํางานเกิดข้อผิดพลาดได้
13. รถเช่าไม่ได้รายงานผลค่าเฉลี่ยการใช้น้ํามันปี 54 ทํา 13. รายงานผลค่าเฉลี่ยการใช้น้ํามันให้รายงานรถเช่าด้วยแล้ว
ให้ไม่ทราบค่าเฉลี่ยการใช้น้ํามันโดยภาพรวมของ
ส่งสําเนาฯ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยงานได้
14. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี 2554 ยังไม่
ถูกต้อง เนื่องจากบัญชีคุมวัสดุปี 2554 ของหน่วยงาน .
ยังทําไม่เสร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า ครุภัณฑ์ที่รับในปี
2554 ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ทําให้
รายงานนั้นไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นตัวฟ้องว่าคณะกรรมการ
ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่จริง

14. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 54 ให้ถูกต้อง และแจ้งสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยด่วน และในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหาร
กําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังรอบคอม และส่งสําเนาฯ ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายในด้วย
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15. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart เกี่ยวกับ
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ทําให้ไม่ทราบถึงวิธีการ
ขั้นตอน หรือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ ที่มารับช่วงต่อได้ และเพื่อบริหารความเสี่ยง
ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

15. ให้หน่วยงานจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart
ด้านการตรวจสอบพัสดุประจําปี โดยด่วนเพื่อเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน

16. บัญชีวัสดุ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
บันทึกบัญชี แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้เรียงวันที่ที่มี
รายการเกิดขึ้นก่อน ไม่รวมยอดรับ-จ่าย ไม่มีช่องบอกยอด
คงเหลือจากการรับเข้าคลัง และเบิกออกจากคลังในแต่ละ
ครั้ง ซึ่งบอกแต่ยอดคงเหลือทั้งสิ้น ทําให้ไม่ทราบว่ายอด
ยกมา และรายการไหนเกิดขึ้นก่อนหลัง หรือรับ-จ่ายวัสดุ
เมื่อใด ไม่เรียงลําดับวันที่ อีกทั้งต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบ กรณีที่ของไม่ตรงตามบัญชี ทําให้ยอดรับ-จ่าย
วัสดุไม่เป็นปัจจุบันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นจริง

16. ควรปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นํามาช่วยในการ
บันทึกบัญชีให้เรียงตามวันที่ที่มีรายการเกิดขึ้นก่อน- หลัง และ
มียอดคงเหลือจากการรับ-จ่าย ของในแต่ละครั้งด้วย โดยใช้
แบบฟอร์มตามที่ระเบียบฯ กําหนด เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17. มีวัสดุหลายรายการที่เอาของไปโดยไม่มีใบเบิก ซึ่งทํา
ให้ของค้างอยู่ในบัญชีวัสดุทําให้ไม่มีหลักฐานในการตัด
จ่ายของออกจากบัญชีและค้างอยู่ในบัญชี อีกทั้งส่งผลต่อ
การดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีเมื่อสิ้นปี
งบประมาณ และบ่งบอกถึงการควบคุมภายในที่ยังไม่ดีพอ

17. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งใบเบิกทุกครั้งก่อนที่จะนําของไปใช้
และให้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันทีทุกรายการที่ยังไม่มี
ใบเบิก

18. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) แสดง
18. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการควบคุมและการเบิกจ่ายพัสดุแต่มีบางรายการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ Flow Chart ที่กําหนดโดยเคร่งครัด
ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน Flow Chart ที่กําหนดไว้
ส่งผลให้ข้อมูลในบัญชีวัสดุไม่ครบถ้วน ทั้งจํานวนและ
หลักฐาน ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
19. ปีงบประมาณ 2554 เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําบัญชีวัสดุกับ 19. ให้หน่วยงานดําเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทําบัญชีวัสดุ
ผู้คุมคลังวัสดุเป็นคนละคนกัน แต่ในปีงบประมาณ 2555 ต้องเป็นคนละคนกันกับผู้คุมคลังวัสดุ เพื่อจะได้มีการสอบทาน
เป็นคน ๆ เดียวกัน
งานกันได้ และป้องกันการทุจริต โดยด่วน
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20. มีการขอใช้รถราชการไปใช้ในงานที่ไม่ใช่งานราชการ
และได้เติมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับให้การเดินทางส่วนรวม
ของหน่วยงานเป็นเงิน 1,498 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คืน
เงินตามใบเสร็จเล่มที่ 0956 เลขที่ 82 เรียบร้อยแล้ว ทํา
ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือมีเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหายได้

20. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการใช้รถราชการในการ
ปฏิบัติงานราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ ข้อ 13 และตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์
ส่วนกลางฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 สําหรับการขอใช้รถราชการ
เพื่อใช้ในงานส่วนตัวหรืองานที่ไม่ใช่งานราชการ จะขอได้
ต่อเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัยได้กําหนดนโยบาย
หรือหลักเกณฑ์ หรือจัดให้มีสวัสดิการภายในกรมฯ ตาม
ระเบียบสํานักนากยกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 และ 10 ก่อน จึงจะสามารถ
ใช้รถราชการไปเรื่องส่วนตัวหรืองานที่ไม่ใช่งานราชการได้ ซึ่ง
อยู่ระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว

21. บัญชีคุมวัสดุปีงบประมาณ 2554 และ 2555 ยัง 21. ให้เจ้าหน้าที่ทําบัญชีคุมวัสดุปี 2554 และปี 2555 ให้
ทําไม่เสร็จทําให้ส่งผลต่อการดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบฯ กําหนด
ประจําปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และไม่ทราบว่าวัสดุ
คงเหลือในคลังมีจํานวนถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจาก
ไม่สามารถเปรียบเทียบยอดวัสดุที่ตรวจนับกับบัญชีคุม
วัสดุว่ามียอดถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ อีกทั้งไม่สามารถ
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือก่อนดําเนินการจัดหาในครั้งต่อไป
ได้ อาจเป็นเหตุให้จัดซื้อวัสดุเกินความจําเป็น
22. จากการสุ่มตรวจนับวัสดุคงคลัง ณ วันเข้าตรวจ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จํานวน 15 รายการพบว่า
รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ในบัญชีวัสดุ
กับ Stock Crad และคลังวัสดุไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการ
เบิกไปใช้ แต่เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุไม่ได้บันทึก
รายการดังกล่าว ดังนี้
รายการ
บัญชี Stock card ตรวจนับ
กระดาษฯ (รีม)
85
84
84
รายการดังกล่าว ได้แนะนําให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการบันทึกรายการวัสดุ
ในบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทําให้ไม่ทราบยอดวัสดุคงคลัง
ที่แท้จริง

22. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปหากมีการเบิกใช้ หรือรับวัสดุ ให้บันทึกรายการให้
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
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23. การอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ มีการมอบอํานาจให้
หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ อนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ
เฉพาะเวลาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม ตามคําสั่ง
หน่วยงาน แต่ในกรณีเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
นั้น อนุมัติการใช้รถยนต์ราชการโดยผู้อํานวยการกองฯ ซึ่ง
การมอบอํานาจในการอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ
กรมนามัยอนุมัติให้ผู้อํานวยการกองแต่เพียงผู้เดียวไม่
สามารถมอบอํานาจต่อได้นั้น เป็นการผิดระเบียบของกรม
อนามัย

23. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบการอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ
ต้องอนุมัติโดยผู้อํานวยการของกองฯ เพียงผู้เดียว หรือผู้รักษา
ราชการแทนก้นได้ และหากจะมีการมอบอํานาจให้หัวหน้ากลุ่ม
งาน เพื่อความสะดวกคล่องตัว ให้กองฯ ต้องทําเรื่องขอมอบ
อํานาจจากอธิบดีกรมอนามัย หรือผู้รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมอนามัยโดยเคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของกรมอนามัย พ.ศ.
2546

24. มีการจัดทําใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3)
และลงบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
เป็นปัจจุบัน แต่บันทึกการใช้รถ ไม่ได้ระบุเลขรวม
ระยะทาง กม./ไมล์ และจากการตรวจสอบระยะทางที่
เดินทางไป สูงกว่าความเป็นจริงมาก ซึ่งการไม่ได้ระบุเลข
รวมระยะทางที่เดินทางทําให้ไม่สามารถทราบถึงระยะทาง
ในการเดินทางที่แท้จริงได้

24. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
ให้มีการบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ
กําหนด
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1. เปรียบเทียบแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง พบว่า
ยอดเงินแผน-ผล การจัดซื้อ/จัดจ้างฝ่ายพัสดุและฝ่าย
งบประมาณตรงกัน แต่ไม่รวมงบวิจัย และไม่ได้จัดทําแผน
จัดซื้อ/จัดจ้างเงินบํารุง ทําให้ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างนั้น
มากกว่าแผนที่ได้ตั้งไว้ อาจเกิดโอกาสการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ได้

1. ในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป ขอให้ผู้บริหารกําชับ
ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัย ที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการ เพื่อจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อรวบรวมจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างรวมของ
ศูนย์ฯ ให้ครบถ้วน สําหรับเงินบํารุงให้จัดทําแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง
เงินบํารุงต่อไปด้วย

2. เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง พบว่ามี
การจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการบริหารงานทั่วไป โดย
ไม่ได้รวมกับวัสดุที่ใช้ในการอบรม ประชุมสัมมนา ซึ่งวัสดุ
ดังกล่าวจะซื้อต่อเมื่อจัดทําโครงการอบรม ประชุม
สัมมนาแต่ละครั้ง ทําให้การจัดซื้อมีความถี่สูง ไม่ประหยัด
เวลา ไม่ประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงาน โดยเฉพาะจะทํา
ให้เกิดความเสี่ยงสูงในการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง

2. ควรจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนฯ และหากวัสดุมีประเภท/
ลักษณะ/ชนิด/รายการเดียวกัน และมีความต้องการใช้ในเวลา
ที่ใกล้เคียงกัน ให้ดําเนินการจัดซื้อในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกัน
การจัดหาพัสดุโดยการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และเพื่อลดความถี่ใน
การจัดหาพัสดุ ซึ่งลดงานการควบคุมพัสดุด้วย

3. เปรียบเทียบแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง พบว่าแผน 3. ในครั้งต่อไปให้ผู้บริหารกําชับ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ
และผลการจัดซื้อ/จัดจ้างที่รายงานกรมอนามัย ไม่ตรงกับ ผู้บริหารเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเห็นชอบในการปรับ
แผน/ผล ที่ศูนย์ ใช้ในการคุมงบประมาณเบิกจ่ายที่ศูนย์ แผนจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยด้วย โดยเคร่งครัด
เนื่องจากมีการปรับแผนแต่ยังไม่มีผู้อํานวยการลงนาม
อนุมัติแผนและปรับแผนดังกล่าว ทําให้ผู้อํานวยการฯ ไม่
ทราบว่าแผนจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับแผนแล้ว และใช้แผน
ใดที่ถูกต้องในการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ใบสําคัญการเบิกจ่าย รายละเอียดความครบถ้วนของ
เอกสารไม่สมบูรณ์ ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

4. ให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ
ที่ดําเนินการด้านพัสดุโดยให้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ที่กําหนดไว้และปฏิบัติตามมาตรฐาน
SOP ที่กรมอนามัยกําหนดอย่างเคร่งครัด
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5. การวางแผนและผลการใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับ
5. ควรวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้
มติ ครม.ทําให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินในภาพรวม สอดคล้องกับมติ ครม. ซึ่งการจัดทําแผนสามารถประมาณการ
ของหน่วยงาน รวมทั้งส่งผลกระทบในภาพรวมของ
ว่าจะใช้เงินจํานวนเท่าไรได้โดยไม่ต้องสนใจว่าจะได้รับเงิน
ประเทศที่ต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายเงินได้
จํานวนเท่าไร เมื่อได้รับเงินมาค่อยปรับแผนการปฏิบัติงาน
และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามมติ ครม.
กําหนด
6. เปรียบเทียบผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างพบว่าผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มแต่ไม่ได้มีการปรับแผน
ฯ ทําให้ไม่ทราบผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่แท้จริง
ส่งผลกระทบกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

6. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุม
หน่วยงานและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด หากได้รับงบประมาณเพิ่มให้ปรับแผนให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล และให้ผู้อํานวยการเห็นชอบการปรับแผนด้วย
ทุกครั้ง

7. ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ฯ มีการจัดทําแผนการ
จัดซื้อ/จัดจ้างเงินบํารุง และงบลงทุน แต่เงินงบประมาณ
ไม่มีแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ใช้ในการดําเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ของศูนย์ฯการที่ไม่ได้จัดทําแผน ทําให้ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในช่วงระยะเวลาใดบ้าน
และอาจเกิดการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้างได้

7. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทําแผนให้
ครอบคลุมครบในทุกงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ควรมี
การระบุถึงระยะเวลาในการดําเนินการ วิธีการได้มาขอพัสดุ
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถดูแลและกํากับติดตามได้
พร้อมมีการเสนอต่อผู้บริหารทราบ

8. เปรียบเทียบแผนกับผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้
- แผน-ผล การจัดซื้อ/จัดจ้างเงินบํารุงสอดคล้องกัน
- แผน-ผล การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนไม่สอดคล้องกับ
แผนที่ได้ตั้งไว้ และมีการตั้งเรื่องกันเงินเหลื่อมปีไว้ใน
ปีงบประมาณ 2555 ในงานก่อสร้างอาคาร เนื่องจาก
เป็นงานก่อสร้างที่ใช้เวลาในการดําเนินการเกิน 360 วัน
- แผน-ผล การจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้เนื่องจากไม่มีแผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ชัดเจน
ทําให้ไม่ทราบผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่แท้จริง
ส่งผลกระทบกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไร ตามแผนที่วางไว้

8. ในครั้งต่อไป ให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ให้ทําการปรับแผนให้
สอดคล้องกับการขยายเวลาในการเบิกเงินเหลื่อมปีของงบ
ลงทุน และเสนอต่อผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินได้ตาม
แผนที่กําหนด
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9. ไม่ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" พร้อมลงลายมือชื่อและ
วันที่กํากับในใบสําคัญรับเงิน ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 37 และอาจมีการนําใบสําคัญ
ดังกล่าวมาเบิกซ้ําอีก ซึ่งเป็นช่องทางทําให้เกิดการทุจริต
ได้

9. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงาน และแจ้ง ให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ กําหนดอย่าง
เคร่งครัด และในครั้งต่อไปให้จนท.การเงินประทับตราจ่ายเงิน
แล้วและลงลายมือชื่อและวันที่ในการจ่ายเงินในใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารสําคัญในการจ่ายเงินในฉบับดังกล่าวและครั้งต่อไป
โดยเคร่งครัด

10. ไม่ระบุราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบประกอบอาหาร
ในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง อาจทําให้ซื้อวัสดุในราคาแพง
กว่าความเป็นจริงได้ ซึ่งจะทําให้ทางราชการเสีย
ผลประโยชน์

10. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ กําหนดอย่าง
เคร่งครัด และในครั้งต่อไปให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ระบุราคาต่อ
หน่วยของวัตถุดิบประกอบอาหาร ในการจัดซื้อทุกครั้งโดย
เคร่งครัด

11. ไม่ระบุชื่อนามสกุลและตําแหน่งของกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ในใบตรวจรับของคณะกรรมการ หากผู้ตรวจสอบ
เกิดข้อสงสัย หรือมีข้อซักถาม อาจทําให้การติดตามตัว
ล่าช้าได้

11. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ กําหนดอย่าง
เคร่งครัด และในครั้งต่อไปใบตรวจรับพัสดุให้ระบุชื่อนาสกุล
และตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนโดยเคร่งครัด

12. เปรียบเทียบแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง พบว่า
แผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้างที่รายงานกรมอนามัย ไม่
ตรงกับแผน/ผล ที่หน่วยงานใช้ในการดําเนินการเบิกจ่าย
เนื่องจากเมื่อได้รับแผนงาน/โครงการจากส่วนกลางแล้ว
ไม่ได้ปรับแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ทําให้ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
อาจไม่ทราบว่าแผนจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับแผนแล้ว และ
ใช้แผนใดที่ถูกต้องในการใช้จ่ายงบประมาณ

12. ขอให้ผู้บริหารกําชับ เจ้าหน้าที่พัสดุว่าในครั้งต่อไปให้
บันทึกเสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เห็นชอบในการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง โดยเคร่งครัด

13. ใบเบิกวัสดุบางฉบับมีรายการขอเบิกจํานวนมาก แต่
ผู้เบิกไม่เขียนเพิ่มใบใหม่ ซึ่งใช้วิธีแทรกด้านท้าย และมี
การแก้ไขโดยใช้ปากกาลบคําผิด ทําให้ไม่เรียบร้อย และ
พบว่าใบเบิกบางฉบับไม่มีการปิดรายการเบิกรายการ
สุดท้าย ทําให้ระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดี

13. ขอให้ผู้บริหารกําชับให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสาร ในครั้งต่อไป
หากมีวัสดุที่ต้องการเบิกจํานวนมาก สามารถเพิ่มใบเบิกใบที่
สองได้ และไม่ควรแก้ไขเอกสารใบเบิกวัสดุ และให้ปิดท้าย
รายการเบิกทุกครั้ง
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14. หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณ จํานวน
12,602,000 บาท แต่รายงานข้อมูลในระบบ DOC
จํานวน 11,165,282 บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมากกว่าที่บันทึกใน DOC จํานวน 1,436,718
บาท ทําให้แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกัน

14. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน และนําข้อมูลที่
ถู ก ต้ อ งมารายงานและงบประมาณที่ ร ายงานควรเป็ น
งบประมาณของหน่วยงาน ส่วนงบประมาณที่ได้เพิ่มมาระหว่าง
ปี ใ ห้ ป รั บ แผนโดยยึ ด มติ ครม. โดยขอความเห็ น ชอบจาก
ผู้บริหารทุกครั้ง และให้เร่งใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส พร้อม
ทั้งให้รายงานผลตามแผนที่ปรับด้วย

15. หน่วยงานมีเงินงบประมาณในงบลงทุน และเงินบํารุง
และมีแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจําปี 2554 ในงบลงทุน
และได้มีการจัดส่งแผนดังกล่าวให้กับกองคลังทราบ ส่วน
งบดําเนินงานมีแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําปี 2554
แต่ไม่ได้มีการนําเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ ส่วนเงิน
บํารุงไม่มีการจัดทําแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง หลังจากที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเงินบํารุงของหน่วย
บริการ และแผนการใช้จ่ายเงินบํารุง ตามหนังสือจากกอง
คลัง ที่ สธ 0903.02/ว 2607 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2554 ทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้างได้
ในช่วงระยะเวลาใดบ้าง อาจเกิดการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้างได้
และอาจทําให้ผู้บริหารไม่ได้กํากับดูแลการติดตามการใช้
จ่ายเงินตามแผน

15. ขอให้ผู้บริหารกําชับผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนจัดซื้อ/จัด
จ้ า ง ได้ จั ด ทํ า แผนทุ ก ครั้ ง หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ เ งิ น จา
ผู้บ ริ ห ารแล้ ว และให้ นํ า แผนฯ ขอความเห็ น ชอบต่ อหั ว หน้ า
หน่วยงานด้วยทุกแผน

16. ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ด้านการใช้จ่ายเงิน
ตามมติ ครม. พบว่ายังขาดขั้นตอนการดําเนินการตามผัง
การปฏิบัติงาน (Flow Chart) ไม่ครบทั้ง 4 ขั้นตอนคือ
จุดควบคุม, ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการอธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ตามลักษณะการ
จัดทํา SOP ของกรมอนามัยกําหนดไว้ 4 ขั้นตอน ส่งผล
ให้การจัดทําแผนและผลการใช้จ่ายเงินไม่มีประสิทธิภาพ
และทําให้เกิดการขาดควบคุมภายในที่ดี ในกิจกรรมการ
ใช้จ่ายเงินตามมติครม.

16. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ โดยประชุ มหน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุง Flow Chart การปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินตาม มติ
ครม. ให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนจุดควบคุมความ
เสี่ยง, ระยะเวลา พร้อมคําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ละเอียด ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป
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1. ไม่ได้มีการสืบราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย
ตามที่ SOP กําหนด ทําให้ไม่ทราบว่าราคาที่ซื้อหรือจ้าง
แพงหรือเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
1. ให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการสืบราคาอย่าง
น้อย 2 ราย และบันทึกสรุปผลการสืบราคา แนบในรายงานขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 27) เสนอผู้บริหารพิจารณาก่อนออกใบสั่ง
ซื้อ โดยเคร่งครัด สําหรับเรื่องการจ้างขอให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้บริหารหากทําได้

2. ใบสั่ งซื้ อ/สั่ งจ้ า ง ไม่ ร ะบุ แ ละกํ า หนดการรั บ ประกั น 2. ให้ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดําเนินการให้ระบุการ
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุ ซึ่งการไม่ระบุการรับประกัน รับประกันความชํารุดในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทุกครั้งเพื่อประโยชน์
ความชํ า รุ ด ให้ ชั ด เจนกรณี พัส ดุ ชํ า รุ ด ส่ ว นราชการจะไม่ ต่อส่วนราชการโดยเคร่งครัด
สามารถเรี ย กร้ องให้ผู้ ขาย ผู้ รั บ จ้า งรั บ ผิด ชอบต่อความ
เสี่ยงหายได้
3. ใบสําคัญจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ได้ระบุข้อความตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว186 ลง
วัน ที่ 4 พฤศจิ กายน 2541 ซึ่ งเป็ น บทบาทหน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจส่งผลให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุคิดวันเวลาในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง กรณี
มีการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งต้องไม่นับรวมกับเวลาที่คณะกรรมการใช้
รับพัสดุ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
0205/ ว 181 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

3. ให้ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ/ขอ
จ้ า ง ในส่ ว นของคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ควรระบุ ต าม
แบบฟอร์มที่กองคลังกําหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบ และนับระยะเวลาการตรวจรับได้ถูกต้อง ซึ่งตาม
ระเบี ย บฯ พั ส ดุ กํา หนดว่ า “ให้ คณะกรรมการฯ ดํ า เนิ น การ
ตรวจรับในวันที่คู่สัญญานําพัสดุมาส่งมอบและให้ดําเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5วันทําการ นับแต่
วั น ที่ คู่ สั ญ ญานํ า พั ส ดุ ม าส่ ง มอบ ทั้ ง นี้ ร ะยะเวลาดั ง กล่ า วไม่
รวมถึ ง ระยะเวลาในการตรวจทดลองหรื อ ตรวจสอบในทาง
เทคนิ ค หรื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2541

4. การจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทั้งปีโดยได้
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นงวด งวดละ 1 เดือน
ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะจ่ายเป็นจํานวนเท่าในแต่ละงวด ทํา
ให้ ข าดรายละเอี ย ดที่ ค รบถ้ ว นตามใบสั่ ง /สั ญ ญา ที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้เพื่อระบุในใบกรรมการ
ตรวจรับว่าจะเบิกจ่ายเงินเป็นจํานวนเท่าไรให้ผู้รับจ้าง

4. ในครั้งต่อไปใบสั่ งจ้างควรระบุการจ่า ยเงิ นให้ผู้ รับจ้า ง ให้
ชัดเจนโดยควรเพิ่มข้อความ “จะจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในแต่ละเดือน “เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เป็น
ข้อมู ล ในการตรวจรั บ พัส ดุ ได้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนตรงกับใบสั่ ง/
สัญญาใบสั่งซื้อจ้าง
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5. ไม่แนบ SOP ของการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง กรณีออก 5. ผู้บริหารควรกําชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบ SOP การ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือสัญญา และมี PO ทําให้ผู้บริหารไม่
ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ด้วยทุกครั้งก่อนส่งเบิกจ่ายเงิน
ทราบว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาตาม
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัยหรือไม่
6. ใบสําคัญ การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และหนังสือพิมพ์มี
การจัดทํารายงานขอซื้อ ข้อ 27 ทุกครั้งที่มีการซื้อ/จ้าง
ไม่เป็นการประหยัดเวลาการทํางานและเนื่องจากเป็นการ
ซื้อ/จ้างที่ใช้งานประจําทุกเดือน วงเงินตกลงราคาในแต่
ละปี

6. ผู้บริหารควรกําชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง
ตามวงเงินรวมทั้งปี โดยประมาณการจากการใช้จ่ายปีที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการประหยัดเวลาการทํางาน และเพื่อให้ทราบแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณได้โดยเคร่งครัด

7. ในรายงานข้ อ 27 ไม่ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแทนหั ว หน้ า 7. ขอให้ผู้บริหารมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนระหว่าง
เจ้าหน้าที่พัสดุก่อนนําเสนอผู้อํานวยการ ทําให้ไม่ถูกต้อง หั ว หน้ าเจ้ า ที่ พั ส ดุ ล า โดยอาจแต่ งตั้ งหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ตามที่ระเบียบกําหนด
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบ
ตามลําดับขั้นตอนและตามที่ SOP กําหนด
8. ดําเนินการจัดซื้อโดยไม่มีต้นเรื่องขอซ่อม และประวัติ
การซ่อม ในการเปลี่ยนหรือทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
และไม่ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ในรายงานขอซื้อขอจ้าง และ
ราคาซื้อครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ทําให้
เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าครุภัณฑ์ชิ้นนั้นยัง
อยู่ ในระยะเวลาประกั น หรื อไม่ มี การซ่ อมมาแล้ ว กี่ ครั้ ง
เหมาะสมที่จะซ่อมแซมหรือต้องซื้อทดแทน

8. ในครั้งต่อไปหากจะดําเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง เพื่อทดแทน
หรือต้องซ่อมเปลี่ยน ควรต้องแนบประวัติการซ่อมให้ผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ทราบว่าควรจะต้อง
ซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือซื้อมาเปลี่ยนใหม่ และให้ระบุหมายเลข
ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง
พร้ อมกํ าหนดรายละเอี ยดคุ ณสมบั ติ เฉพาะ ของพั สดุ ที่ จะซื้ อให้
ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่ง และคณะกรรมการตรวจรับ
ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ

9. ใบเสนอราคาไม่ระบุเงื่อนไขการปรับให้ชัดเจน หาก
เกิดกรณีพิพาทกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อาจไม่สามารถเรียก
ค่าปรับจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ ทําให้ราชการเสียประโยชน์
ได้

9. ให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ระบุ
และแนบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการออกใบสั่งซื้อ/จ้าง
โดยเคร่ ง ครั ด เงื่ อ นไขการปรั บ กรณี ก ารจ้ า ง ตามระเบี ย บ
กําหนดให้ปรับในอัตรา 0.1% ต่อวันของราคางานจ้าง แต่ไม่
ต่ํากว่าวันละ 100 บาท
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10. ผู้ อํา นวยการไม่ ลงนามทราบผลการตรวจรั บในใบ
ตรวจรับพัสดุ แต่ไปทราบตอนอนุมัติเบิกจ่าย ทั้งนี้ได้ให้
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุ
พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4) กําหนดให้คณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
ทราบผลการตรวจรับและอนุมัติเบิกจ่าย

10. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุใช้แบบฟอร์มที่กรมอนามัยกําหนด และตรวจสอบ
รายละเอียดของเอกสารการตรวจรับพัสดุและเสนอผู้อํานวยการ
ลงนามทราบและอนุ มั ติ เบิ กจ่ า ยในใบกรรมการตรวจรั บตาม
ระเบียบฯ ข้อ 71 (4) และให้ลงนามในแบบตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการจัดซื้อ/จ้างโครงเคร่งครัด

11. การดําเนินการจัดซื้อ/จ้าง เป็นไปตาม Flow Chart
คือได้สืบราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 รายตามที่ SOP
กําหนด แต่ไม่ได้ระบุผลการสืบราคาไว้ในรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง และไม่ได้แนบเสนอไว้กับต้นเรื่องใบสําคัญส่งเบิก
โดยเก็บหลักฐานการสืบราคาไว้ที่หน่วยงาน ทําให้ไม่
ทราบว่าราคาที่ซื้อหรือจ้าง แพงหรือเป็นราคาที่เหมาะสม
หรือไม่

11. ในครั้งต่ อไปขอให้ ผู้ บริ ห ารกํ า ชั บหน่ วยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยให้บันทึกสรุปผลการสืบราคาในรายงานขอความ
เห็นชอบ (ข้อ 27) เสนอผู้บริหารพิจารณาราคาก่อนออกใบสั่ง
ซื้อ และให้แนบหลักฐานการสืบราคาโดยเคร่งครัด สําหรับเรื่อง
การจ้างเป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร

12. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ระบุเงื่อนไขการปรับ และการ
รับประกันไว้ด้านหลังใบสั่งฯ ตามที่กรมกําหนด แต่มีอยู่ใน
ใบเสนอราคาที่แนบท้ายใบสั่งแล้ว ซึ่งหากเกิดข้อพิพาท
กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง อาจไม่สามารถเรียกค่าปรับ จากผู้ขาย
ผู้รับจ้างได้ ทําให้ราชการเสียประโยชน์ได้ และเงื่อนไขการ
รับประกันในใบสั่ง ทําให้ไม่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
ครบถ้วน

12. ในครั้งต่ อไปขอให้ ผู้ บริ ห ารกํ า ชั บหน่ วยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่ ง ครั ด โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ าใบสั่ ง ซื้ อ/จ้ า ง ระบุ เ งื่ อ นไขการปรั บ และ
เงื่อนไขการรับประกันให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการออก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง โดยเคร่งครัด ตามระเบียบฯ กําหนด

13. การจัดซื้อ/จัดจ้างที่ใช้เงินสดสํารองจ่ายรายการไม่ถึง
5 พันบาท มีการใช้แบบฟอร์ม บก.111 (ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน) ประกอบการขอเบิก ไม่กรอกรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมาณ 2 เรื่อง และไม่มีใบสําคัญ
รับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 43 ทําให้ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 43 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จใช้กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการจ่ายเงิน

13. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ โดยประชุ ม หน่ ว ยงานและแจ้ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ให้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดการขอเบิ ก ในแบบฟอร์ ม บก.
111 ให้ครบถ้วน หากต้องการใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุหรือค่าจ้างต่าง ๆ และให้ระบุว่า ซื้อจากแหล่ง
ใด จึ ง ไม่ มี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น มาด้ ว ยทุ ก รายการ และให้ จั ด ทํ า
ใบสําคัญรับเงิน และลงชื่อรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
โดยเคร่งครัด

สรุปผลข้อค้นพบ/ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี 2555

หน้า 30

ข้อค้นพบ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

ไปเนื่องจากได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 41 หรือซึ่งตาม
ลักษณะไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทําใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อ
นํามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น
จัดทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานการจ่าย ดังนั้นการไม่ระบุรายละเอียดใน
การจัดซื้อ/จัดจ้างในแบบฟอร์ม บก.111 (ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน) ให้ครบถ้วน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ
14. รายงานข้อ 27 ไม่ใช้แบบฟอร์มของกรมฯ ทําให้
รายละเอียดไม่ครบ คือ วงเงินจัดซื้อไม่ระบุว่าเป็นราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ไม่ระบุระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม ว 186
และระบุยี่ห้อพัสดุในรายงานขอซื้อ

14. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้แบบฟอร์ม
การตรวจรับพัสดุตามที่กรมอนามัยกําหนด โดยเคร่งครัด
เพื่อให้ระบุรายการที่สําคัญให้ครบถ้วน เช่น วงเงิน วันที่
คณะกรรมการพัสดุเริ่มการตรวจ และวันที่ตรวจเสร็จสิ้น
ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจสอบว่าผู้ขาย/รับจ้างส่งของเกินกําหนดหรือไม่
กรรมการตรวจรับเกินกําหนด ตามระเบียบหรือไม่ ถ้าเกินมี
เหตุผลความจําเป็นในการตรวจรับเกินกําหนดเพราะเหตุใด
และต้องขออนุมัติขยายเวลาการตรวจของคณะกรรมการฯ
หรือไม่

15. ไม่แนบใบเสนอราคา, ไม่มีรายละเอียดแนบท้ายใบสั่ง 15. ในครั้งต่อไป ให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน แจ้ง
, ไม่ระบุระยะเวลาค้ําประกันในใบสั่ง ทําให้ไม่เป็นไป
เจ้าหน้าที่ให้แนบสําเนาใบเสนอราคาและ Spec (ถ้ามี) แนบ
ตามที่ระเบียบกําหนด
ท้า ยใบสั่ ง โดยเคร่ งครั ด เพื่ อให้ คณะกรรมการตรวจรั บ ตาม
รายละเอี ย ดแนบท้ า ยใบสั่ งโดยเคร่ งครั ด หากไม่ ใช้ ใ บเสนอ
ราคา โดยเฉพาะครุภัณฑ์ จะทําให้ไม่ทราบว่าซื้อ และตรวจรับ
มี ร ายละเอี ย ดอะไรบ้ า ง และรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร่ อง
หรือไม่ เป็นระยะเวลาเท่าใด
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16. การนับวันครบกําหนดส่งมอบไม่ถูกต้อง อาจทําให้
ผู้ขาย/รับจ้าง ใช้เป็นข้ออ้างในการส่งของล่าช้า การไม่
รับผิดชอบความเสียหายของพัสดุ ทําให้ราชการเสีย
ประโยชน์ได้

16. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พัสดุ เจ้าหน้า ที่พัสดุ ตรวจสอบ
นับวันครบกําหนดส่งมอบของให้ถูกต้อง โดยให้ตรงกับใบเสนอ
ราคาที่ เ สนอไว้ คื อ เริ่ มนั บ จากวั น ที่ มารั บ ใบสั่ ง ซื้ อ จ้ า ง โดย
เคร่งครัด

17. การซื้อเครื่องปรับอากาศด้วยเงินบํารุงยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ ที่ นร
0418/3989 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2535 คือ ตาม
หนังสือที่ นร 0418/3989 ของสํานักงบประมาณที่
อนุมัติให้กรมอนามัยใช้เงินบํารุงกรมอนามัยหรือเงินนอก
งบประมาณอื่นใดเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามเกณฑ์
การติดตั้ง โดยมีเงื่อนไขให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
ควบคุมดูแลให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ สร 0202/ว 30 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2526 และต้องสามารถรับภาระค่า
สาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 113 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2534-ทําให้ยังไม่ได้ปฏิบัติตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด

17. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจสอบ
และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ สํ า นั กงบประมาณกํ า หนด โดยทํ า
เรื่ องไปที่ กองคลั ง เพื่ อดํ า เนิ น การแจ้ งกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร0418/3989 ลงวันที่ 16
ธั น วาคม 2535 และให้ ร ะบุ ร าคามาตรฐานของสํ า นั ก
งบประมาณ โดยเคร่งครัด

18. ค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินงาน วงเงินรวมทั้งปีต่อคน
เกิน 100,000 บาท ไม่ได้ดําเนินการสอบราคา อาจทํา
ให้มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ และไม่สอดคล้องกับที่
ระเบียบฯ กําหนด

18. ขอให้ ชี้ แจง และในครั้ งต่อไป ขอให้ ผู้ บริ ห ารกํ า ชั บโดย
ประชุ มหน่ ว ยงานแจ้ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พัส ดุ และเจ้ า หน้ า ที่
พัสดุ ตรวจสอบการจ้างเอกชนดําเนินงาน ควรจ้างในภาระหน้า
หรื อ รายละเอี ย ดการจ้ า งที่ แ ตกต่ า งกั น ตามวงเงิ น ที่ กํ า หนด
วิธีการเป็นหลักตามความจําเป็น และต้องอยู่ในแผนจัดซื้อ/จัด
จ้าง หากเกิน 1 แสนบาท ในหน้าที่เดียวกัน และมีความจําเป็น
ที่ ต้ อ งจ้ า งและต้ อ งอยู่ ใ นแผนการจั ด จ้ า ง ควรขอจ้ า งโดยวิ ธี
พิเศษ ตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 8186 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2543 โดยเคร่งครัด
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19. การกําหนด Spec ได้กําหนด “เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ยุโรปหรืออเมริกา” ตามข้อ 6 โดยซื้อยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์
ทําให้กีดกันสินค้าไทย ตามระเบียบข้อ 16

19. ขอให้ผู้ บริ หารกํ าชั บ โดยประชุมหน่ วยงานแจ้งหัว หน้ า
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ให้กําหนด Spec กีดกัน
สินค้าไทย หรือไม่ควรใส่กําหนดผลิตภัณฑ์ประเทศใดประเทศ
หนึ่ง เพราะไม่ใช่ Spec ของพัสดุ โดยเคร่งครัด

20. การจัดซื้อวัสดุของหน่วยงานมีข้อสังเกต คือ มีการ
จัดซื้อแต่ละครั้งในวงเงินประมาณ 80,000 – 99,000
บาท เป็นวัสดุที่พบว่า มีการใช้งานอยู่เป็นประจํา เช่น
ขวดแก้ว บริลเลี่ยน วัสดุวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น อาจ
เสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

20. ขอให้ชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่จัดซื้อรวมและในครั้งต่อไปขอให้
ประมาณการจั ด ทํ า แผนและรวมซื้ อ โดยวิ ธี ก ารตามวงเงิ น ที่
ประมาณการได้ โดยวิ ธี ส อบราคาหรื อ ประกวดราคา โดย
เคร่งครัด

21. รายงานขอซื้อ/จ้าง ไม่มีชื่อตัวบรรจงผู้มีอํานาจลง
นามอนุมัติ, ไม่มีชื่อตัวบรรจงผู้คุมงบประมาณ ได้แนะนํา
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งทําให้การตรวจสอบ
ใบสําคัญก่อนการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ลง
นามดังกล่าวเป็นผู้มีอํานาจสั่งซื้อ/จ้างหรือไม่ ผู้ลงนามคุม
งบประมาณเป็นผู้ได้รับคําสั่งมอบหมายให้เป็นผู้คุม
งบประมาณหรือไม่

21. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบรายละเอียด
การจัดทํ ารายงานขอซื้อ/จ้างให้ผู้ มีหน้าที่ล งลายมือชื่อกํากั บ
ลายเซ็นต์ ก่อนเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติซื้อ/จ้าง และลง
ลายมือชื่อกํากับหรือประทับตรายาง ให้ครบถ้วน โดยเคร่งครัด

22. รายงานขอซื้อ/จ้าง จํานวนเงินที่ขอซื้อ/จ้าง ไม่ระบุ
ว่าเป็นจํานวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ทําให้ผู้ขาย/
รับจ้างอาจนํามาเป็นข้ออ้างในการเพิ่มวงเงินในใบส่งมอบ
พัสดุได้ว่า โดยอ้างว่าราคาที่เสนอยังไม่ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทําให้ราชการเสียประโยชน์ และทําให้
การรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง ผิดพลาด เนื่องจากยอดเงิน
ที่คุมงบประมาณไว้ในรายงานขอซื้อ/จ้างกับยอดเบิกจ่าย
ไม่ตรงกัน

22. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบรายละเอียด
การจัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติซื้อ/จ้าง และลงลายมือ
ชื่อกํากับหรือประทับตรายาง ให้ครบถ้วน โดยเคร่งครัด

23. PO ไม่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามใบเสนอราคา
ทําให้ ขบ. ไม่ครบถ้วน อาจทําให้กรมสรรพากรไม่ทราบว่า
ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ขาย/รับจ้าง อาจจะหลีกเลี่ยง
การแจ้งยอดภาษีฯ อาจทําให้ราชการเสียประโยชน์

23. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบรายละเอียด
การจัดทํา PO ให้ระบุภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
ใบเสนอราคา โดยเคร่งครัด
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24. ไม่มีรายละเอียดแนบท้ายใบสั่ง เช่น ไม่แนบใบเสนอ
ราคา, Spec ครุภัณฑ์/รายละเอียดการจ้าง ทําให้ไม่มี
หลักฐานรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง วงเงินซื้อ/จ้าง และ
การรับประกัน (ถ้ามี) ผู้ขาย/รับจ้างอาจใช้เป็นข้ออ้างใน
การส่งของไม่ตรง Spec หรือไม่ตรงกับที่ได้เสนอราคาไว้

24. ขอให้ผู้บริหารกําชับให้แนบสําเนาใบเสนอราคาและ
Spec (ถ้ามี) แนบท้ายใบสั่ง โดยเคร่งครัดเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใช้ประกอบการตรวจรับตามรายละเอียดแนบท้าย
ใบสั่งโดยเคร่งครัด

25. ไม่มีบันทึกต้นเรื่องขอซื้อขอจ้างจากกลุ่มงานต่าง ๆ
แนบรายงานขอซื้อขอจ้าง เนื่องจากทยอยซื้อตาม
ระยะเวลาในการใช้ ทําให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าพัสดุชิ้นนั้นยังอยู่ในระยะเวลาประกัน
หรือไม่ มีการซ่อมมาแล้วกี่ครั้งเหมาะสมที่จะซ่อมแซม
หรือต้องซื้อทดแทน

25. ขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอซื้อ/ขอ
จ้างจัดทําบันทึกต้นเรื่องขออนุมัติต่อผู้อํานวยการผ่านเจ้าหน้าที่
พัสดุและให้เจ้าหน้าที่แนบบันทึกต้นเรื่องดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติ
จาก ผอ. แล้วแนบรายงานขอความเห็นชอบ (ข้อ 27) ทุกครั้ง
โดยเคร่งครัด และขอให้ดําเนินการสอบราคาซื้อ/จ้างโดย
พิจารณาราคารวมเป็นกลุ่ม เพื่อประหยัดเวลา และไม่แบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง และอาจได้ราคาต่ํากว่าเดิม
26. ไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 26. ขอให้ผู้บริหารมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทน
พัสดุ โดยระบุว่า “ลาหรือไปราชการ” ในรายงานข้อ 27 ระหว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลา โดยอาจแต่งตั้งหัวหน้า
และไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทนก่อนนําเสนอผู้อํานวยการ ทําให้ เจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง ไม่เป็นไปตามที่ SOP
รอบคอบ ตามลําดับขั้นตอนและตามที่ SOP กําหนด
กําหนด และการไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน และไม่มี
การคุมเงินงบประมาณ ทําให้ผู้บริหารอาจไม่ทราบว่ามีเงิน
งบประมาณคงเหลือเพียงพอสําหรับการดําเนินการจัดซื้อ/
จ้างครั้งนี้หรือไม่
27. ใบตรวจรับพัสดุของกรรมการไม่มีระยะเวลาเริ่ม
27. ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุใช้แบบฟอร์มการตรวจรับ
ตรวจถึงเวลาสิ้นสุดการตรวจ ตามแบบฟอร์มใบตรวจรับ พัสดุตามที่กรมอนามัยกําหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้
พัสดุของกรมอนามัย ทําให้ไม่เป็นการไม่ดําเนินการตาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบุวันที่เริ่มการตรวจและวันที่
ระเบียบฯ พัสดุฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง คือ จะไม่ ตรวจเสร็จสิ้น ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
ทราบว่าคู่สัญญาส่งมอบพัสดุเกินกําหนดเวลาหรือไม่หาก หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบว่าผู้ขาย/รับจ้าง ส่งของเกิน
มีการปรับจะไม่ทราบระยะเวลาและยอดเงินที่ต้องปรับ
กําหนดหรือไม่กรรมการตรวจรับเกินกําหนดตามระเบียบ
และกรรมการจะไม่รู้ว่าต้องทําการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ หรือไม่ ถ้าเกินมีเหตุผลความจําเป็นในการตรวจรับเกินกําหนด
ภายในวันใด ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการตรวจของ
เพราะเหตุใด และต้องขออนุมัติขยายเวลาการตรวจของ
กรรมการฯ หรือไม่
กรรมการรวมแล้วเกินกําหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ
หรือไม่ หากเกินต้องขออนุมัติขยายเวลาการตรวจรับของ
กรรมการฯ ตามระเบียบต่อไป
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28. ใบตรวจรับพัสดุ ผู้อํานวยการไม่ลงนามทราบผลการ
ตรวจรับ ทําให้ไม่เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุฯ
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบฯ พัสดุฯ ข้อ 71
(4) กําหนดให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบผลการตรวจรับและ
อนุมัติเบิกจ่าย
29. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10,000 บาท มีการ
แต่งตั้งกรรมการเพียงคนเดียว ทําให้ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบกําหนด

28. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าในครั้งต่อไปให้ใช้แบบฟอร์มที่
กรมอนามัยกําหนด และตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุและเสนอผู้อํานวยการลงนามทราบผลการตรวจ
รับ ในใบกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบฯ ข้อ 71 (4) โดย
เคร่งครัด
29. การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 35 โครงเคร่งครัด

30. หน่วยงานแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ดําเนินการ
จัดหาพัสดุ และเป็นการควบคุมภายในที่ไม่ดี เพราะเป็น
ผู้ดําเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดหาจนถึงขั้นตอนตรวจรับ

30. ในครั้งต่อไป ให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้แจ้งความต้องการซื้อ/จ้างพัสดุ
มาปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อความเหมาะสมและ
โปร่งใส และเป็นการควบคุมภายในที่ดี โดยเคร่งครัด

31. บันทึกขอเบิกระบุจํานวนเงินตัวอักษรไม่ตรงกับ
จํานวนเงินตัวเลข โดยเบิกตามตัวเลขและตรงกับเอกสาร
การเบิก ทําให้เกิดการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เกิดการ
ฟ้องร้องกันได้ และอาจทําให้การควบคุมภายในบกพร่อง

31. ในครั้งต่อไปให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวเลข ตัวอักษรของจํานวนเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
โดยเคร่งครัด

32. ใบส่งของไม่ระบุชื่อผู้รับจ้างระบุแต่เพียงชื่อบัญชี
ธนาคาร ทําให้เกิดการเบิกจ่ายไม่ตรงกับผู้ขยาย/ผู้รับจ้าง
ที่แท้จริงและอาจเกิดการฟ้องร้อยกันได้

32. ในครั้งต่อไปให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการส่งของให้ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ผู้รับจ้างระบุชื่อ
รับจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้เบิกจ่ายถูกต้อง โดยเคร่งครัด
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1. รายงานข้อ 27 ไม่พิมพ์ชื่อผู้อํานวยการศูนย์/กอง
กํากับลายเซ็นการอนุมัติของผู้อํานวยการศูนย์/กอง ไม่ใช้
แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบให้ซื้อ/จ้างของกรม
อนามัยไม่มีการคุมเงินงบประมาณ ทําให้ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบกําหนด

1. ในครั้งต่อไปผู้บริหารควรกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิมพ์ชื่อ
ผู้อํานวยการศูนย์/กอง กํากับลายเซ็น การอนุมัติของ
ผู้อํานวยการศูนย์/กอง ให้ใช้แบบฟอร์มการขอความเห็นชอบให้
ซื้อ/จ้างของกรมอนามัย และให้ดําเนินการคุมเงินงบประมาณ
ก่อนเสนอ ผอ.ให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารลงนามกํากับ
การแก้ไขในประกาศสอบราคา พร้อมให้คณะกรรมการฯ ระบุ
เหตุผลความจําเป็นในการคัดเลือกและพิจารณารับราคาจากผู้
เสนอราคารายนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 40 (4) และ (3) โดย
เคร่งครัด

2. ผู้ บ ริ ห ารลงนามในประกาศสอบราคา ลงวั น ที่ 5 2. ผู้บริหารควรกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดําเนินการตามระเบียบ
สิงหาคม 2554 แต่ส่งเอกสารสอบราคาเผยแพร่ให้ผู้ มี ฯ โดยไม่ให้ส่งประกาศสอบราคาให้แก่ ผู้มีอาชีพรับจ้าง ก่อน
อาชีพรับจ้างวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ทําให้ผู้ขายรับจ้างที่ วันที่ผู้บริหารจะลงนามในประกาศ โดยเคร่งครัด
เปิดดูเว็ปไซด์มารับเอกสารสอบราคาก่อนกําหนด ทําให้
เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันราคา
3. การจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานตามประกาศสอบราคา
เลขที่ 6/2554 ได้ทําสัญญาจ้างแต่ไม่ได้ใช้รูปแบบสัญญา
จ้ า งเหมาเอกชนที่ ก รมฯ กํ า หนด ทํ า ให้ ร าชการเสี ย
ประโยชน์เนื่องจาก สัญญาจ้างทั่วไปกําหนดอัตราค่าปรับ
ที่ ไ ม่ เ กิ น 0.1% ของราคางานจ้ า ง แต่ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า วั น ละ
100 บาท แต่ สั ญ ญาที่ ก รมฯ กํ า หนดอั ต ราค่ า ปรั บ
แบ่งเป็น 2 ข้อ คือ
1) หากไม่มาปฏิบัติงานในวันใดให้ปรับตามอัตราค่าจ้าง
ต่อวันในวันนั้น และปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10
ของราคาที่ ตกลงทั้ งหมดตามสัญญา แต่ไม่ต่ํ ากว่ าวั นละ
100 บาท และ
2) ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน 3 วันติดต่อกันต้องรับผิด
ตามข้อ 1) และหากยังไม่มาปฏิบัติงานผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทันที

3. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ โดยประชุ ม หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้
หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม ที่ ก รม
อนามัยแจ้งเวียนปรับปรุงใหม่ และให้ระบุเลขที่คําสั่งให้ถูกต้อง
ทุกครั้งโดยเคร่งครัด
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4. ไม่แนบ SOP กับรายงานขอเบิกทําให้ผู้บริหารไม่ทราบ 4. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
ว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาตาม
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ แนบ SOP กับ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัยหรือไม่
รายงานขอเบิกทุกครั้ง
5. หนังสือค้ําประกันสัญญาต้นฉบับ ไม่นําส่งงานการเงิน
เพื่อเก็บรักษา อาจเกิดการสูญหาย และจะต้องเสียเวลาใน
การแจ้งความเอกสารหาย และอาจถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน เพราะเป็นเอกสารทางการเงิน

5. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งหนังสือค้ํา
ประกันสัญญาให้งานการเงินเก็บรักษาโดยทันที เพราะเป็น
เอกสารทางการเงินที่สําคัญ และให้คืนผู้รับจ้าง/ผู้ขายตามเวลา
ที่ระเบียบฯ ข้อ 144 โดยเคร่งครัด

6. ไม่แนบเอกสารการเสนอราคาของผู้ขายที่มายื่นซอง
สอบราคากับใบสําคัญการเบิกจ่าย (ขบ.) Flow Chart
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ตาม SOP และ
ใบสําคัญการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทําให้เอกสารงบเดือนมี
หลักฐานไม่ครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงเบิกจ่าย
ซึ่งต้องเก็บถึง 10 ปี ตามระเบียบฯ และอาจสูญหายได้
หากเก็บไม่เป็นระบบที่ดี

6. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้นําหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง จนถึงการเบิกจ่ายทั้งหมด รวมเป็น
ชุดเดียวกันเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ ควบคุม และตรวจสอบ
โดยเคร่งครัด

7. ใบเสร็จรับเงินไม่ลงชื่อผู้รับเงินอาจนํามาเป็นข้ออ้างใน 7. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
การรับเงินได้ว่า ไม่ได้รับเงิน อาจทําให้เกิดกรณีพิพาทได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเงินให้ผู้ขยาย/
ในภายหลัง
ผู้รับจ้างลงนามให้ครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดกรณีพิพาทได้
8. เอกสารแนบท้ายสัญญาไม่ครบ และนับจํานวนไม่
ถูกต้อง เช่น Spec ระบุในสัญญา 3 แผ่น แต่เอกสารที่
แนบนับได้ 2 แผ่น, catalog ระบุ 2 แผ่น แต่เอกสารที่
แนบนับได้ 5 แผ่น, เอกสารอื่น ๆ ไม่นับและไม่แนบ
สําเนาหน้าบัญชีหนังสือยินดีรับภาระค่าธรรมเนียมหนังสือ
รับรองต่าง ๆ กับชุดสัญญา เป็นต้น ซึ่งการไม่ระบุรายการ
หรือระบุจํานวนเอกสารแนบท้ายสัญญาไม่ถูกต้องหรือการ
ไม่แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลให้เกิดข้อพิพาทได้
หากมีการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามสัญญา
เนื่องจากเอกสารแนบท้ายสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา

8. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้อง
อย่างละเอียด ถี่ถ้วนโดยเคร่งครัด เพราะสัญญาเป็นเอกสาร
สําคัญทางการเงิน ต้องนับเอกสารแนบท้ายสัญญา และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามข้อตรวจพบฯ ให้ถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง
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9. ใบตรวจรับพัสดุ ไม่ระบุระยะเวลาเริ่มตรวจถึงเวลา
สิ้นสุดการตรวจ ตามแบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุของกรม
อนามัย ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ พัสดุ กําหนด โดย
การตรวจรับพัสดุให้ดําเนินการตรวจรับตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71

9. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจรับพัสดุตามที่กรมอนามัยกําหนด โดยเคร่งครัด เพื่อให้
ระบุรายการที่สําคัญให้ครบถ้วน เช่น วงเงิน วันที่
คณะกรรมการพัสดุเริ่มการตรวจ และวันที่ตรวจเสร็จสิ้น
ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจสอบว่าผู้ขาย/รับจ้างส่งของเกินกําหนดหรือไม่
กรรมการตรวจรับเกินกําหนด ตามระเบียบหรือไม่ ถ้าเกินมี
เหตุผลความจําเป็นในการตรวจรับเกินกําหนดเพราะเหตุใด
และต้องขออนุมัติขยายเวลาการตรวจของคณะกรรมการฯ
หรือไม่

10. PO ไม่ระบุภาษี 7% ตามใบเสนอราคา การบันทึก
PO ไม่ครบถ้วน ทําให้ ขบ. ไม่ครบถ้วน อาจทําให้
กรมสรรพากรไม่ทราบว่ายอดภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ขาย/
รับจ้าง อาจจะหลีกเลี่ยงการแจ้งยอดภาษี อาจทําให้
ราชการเสียประโยชน์

10. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลของรายการ PO ที่บันทึกเข้าสู่ระบบ ระบุภาษีให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามใบเสนอราคา

11. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาพบว่ามีผู้เสนอราคา
รายการละ 1 ราย คณะกรรมการสรุปผลการซื้อจากผู้
เสนอราคาเพียงรายเดียวนั้น แต่ไม่ระบุเหตุผลการ
พิจารณาประกอบ โดยคณะกรรมการระบุเหตุผลการ
พิจารณาว่า “เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว”
เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด คือ ระเบียบฯ
พัสดุ ข้อ 42 (4) กําหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้เสนอราคา
ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอ
ราคาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ใบเสนอราคา แคต
ตาล็อกหรือแบบรูป และรายการรายละเอียดและเป็นผู้
เสนอราคาที่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคามี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการแล้ว
เสนอต่อผู้มีอํานาจสั่งซื้อ/จ้างต่อไป

11. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ
เหตุผลประกอบการพิจารณาในรายงานของคณะกรรมการทุก
ครั้งก่อนเสนอผู้มีอํานาจสั่งซื้อ/จ้าง โดยเคร่งครัด เช่น อยู่ใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างไรบ้าง ถูกต้องตามเงื่อนไขฯ ในประกาศฯ ทุกประการ
เป็นต้น
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12. ไม่ได้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ SOP กําหนด คือ
คณะกรรมการประกาศผลผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือก หลังวัดเปิดซอง คือ กําหนดเปิดซองวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2554 แต่คณะกรรมการประกาศผลผู้มีสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทําให้ไม่
เป็นตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 15 จัตวา วรรคสี่ ที่กําหนดว่า
“เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรคสอง แล้วให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของส่วนราชการโดยพลัน
และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการ
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานแล้วแต่
กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้น
ทราบถ้วน

12. ขอให้ชี้แจง และในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดย
ประชุมหน่วยงานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ และคณะกรรมการจัดทําประกาศผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกก่อนเปิดซองเสนอราคาโดยพลัน ตามระเบียบฯ ข้อ
15 จัตวา โดยเคร่งครัด

13. ใบสําคัญการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้จัดเก็บเป็นชุด
เดียวกันกับใบสําคัญเบิก ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อ/จัด
จ้างจนถึงการเบิกจ่าย ทําให้ไม่สะดวกในการตรวจสอบ
และเอกสารอาจสูญหายได้

13. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าในครั้งต่อไปให้นํา
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง จนถึงการเบิกจ่าย
ทั้งหมด รวมเก็บเป็นชุดเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
ควบคุม และตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเบิกซ้ําหรือเอกสาร
สูญหาย

14. สัญญาซื้อขายอ้างเลขที่หนังสือมอบอํานาจของผู้มี
อํานาจลงนามไม่ครบถ้วน ทําให้สัญญาระบุการมอบ
อํานาจให้หน่วยงานปฏิบัติไม่สมบูรณ์

14. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
สัญญาและระบุเลขที่หนังสือมอบอํานาจทั้ง 2 ฉบับให้ครบถ้วน
ถูกต้อง โดยเคร่งครัด

15. ไม่แนบหลักฐานการเผยแพร่ประกาศสอบราคา
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ฯ ได้รับการคัดเลือก และประกาศผลผู้
ชนะการสอบราคา ในระบบ e-GP และ web-site กรม
อนามัย ทําให้ไม่ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ
หรือไม่

15. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงาน และแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบฯ
พัสดุ ในการปริ้นประกาศสอบราคา ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ฯ ได้รับ
การคัดเลือก และประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา ที่ลงในระบบ
e-GP และ web-site กรมอนามัย แนบเรื่องสอบราคาให้
ครบถ้วน โดยเคร่งครัด
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16. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ประจําเดือนธันวาคม
2553 ผู้รับจ้างแจ้งหนี้ค่าบริการ ตามใบส่งงาน/ใบแจ้ง
หนี้ ลงวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นเงิน 120,000 บาท
ศูนย์ได้ทําการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม
2553 ที่ผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน ตามเอกสารเลขที่
3100000094 แต่จากการตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญา พบว่า สัญญาจ้างดังกล่าว ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2553 และในรายละเอียดของสัญญาระบุว่าให้มีผล
ย้อนหลังไปในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับคําชี้แจงว่า เนื่องจากเดิม
ศูนย์ฯ ได้จ้างบริษัทฯ ดังกล่าวทําความสะอาด โดยวิธีตก
ลงราคาอยู่แล้วเมื่อทําการจ้างโดยวิธีสอบราคาแล้ว ได้
ผู้รับจ้างรายเดิม จึงคิดว่าเป็นการจ้างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่า
เป็นการเข้าใจระเบียบฯ คลาดเคลื่อน ซึ่งการให้ผู้รับจ้าง
ทํางานก่อนการทําสัญญา หากผลการเปิดซองผู้รับจ้างราย
ดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา อาจเกิดข้อพิพาท
ได้ และอาจเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นซอง
ร้องเรียนได้

16. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศึกษาระเบียบฯ
หนังสือเวียน มติ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่มี
การปรับเปลี่ยนอย่างสม่ําเสมอ และถ่องแท้ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทํางานที่ผิดพลาดขึ้นอีก โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ กค (กพว)
0408.4/ว351 ลงวันที่ 9กันยายน 2548 คือ
1. ให้การทําสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่ส่วนราชการมีความ
จําเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ภาย
หลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิม
หรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการจัดหาไว้
แล้ว แต่ไม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน ภายในวันที่ 1
ตุลาคม มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่ม
ตันปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเช่าหรือการจ้างจริง แล้วแต่
กรณี
2. ในการดําเนินการจัดหาของส่วนราชการ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ได้รับการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามนัยข้อ 1 จะต้องปรากฏ
ว่าส่วนราชการรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนามเป็น
คู่สัญญา และผู้มีอํานาจอนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่จัดหาไว้
แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลง
นามไนสัญญาได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณเท่านั้น

17. เอกสารสอบราคาไม่ใช้ตามแบบฟอร์มของกรม
อนามัย คือ ข้อ 9 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและ
อื่น ๆ ข้อ 9.6(1),(2) ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย
กําหนดว่า “การนําเข้าสิ่งของตามสอบราคาจ้างที่ต้องสั่ง
เข้ามาจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี โดยให้แจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี” แต่ศูนย์ระบุเป็น
“กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี อาจทําให้
ราชการเสียประโยชน์ หรืออาจเกิดการตรวจสอบการ
นําเข้าที่เอื้อประโยชน์หรือสมยอมกันของผู้ค้า เพื่อการ
นําเข้าสิ่งเสพติดหรือผิดกฎหมายได้

17. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้แบบฟอร์มที่กรม
อนามัยแจ้งเวียนปรับปรุงใหม่ทุกครั้งโดยเคร่งครัด และให้ระบุ
ข้อความโดยให้แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
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18. มีหนังสือถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แต่ไม่ได้แนบหลักฐาน
การนําส่งเอกสารสอบราคาให้แก่ผู้ขายผู้รับจ้างฯ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ทําให้ไม่ทราบว่าได้มีการนําส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ข้อ 41 (1)

18. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบฯ
พัสดุ และคู่มือการปฏิบัติงานของกรมอนามัย (SOP) และแนบ
หลักฐานการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ครบถ้วน
และถูกต้อง โดยเคร่งครัด

19. หนังสือมอบอํานาจทําสัญญาของผู้ที่เสนอราคาได้มี
รอยแก้ไขไม่ลงนามกํากับ, สัญญานับวันครบกําหนดใน
สัญญาไม่ถูกต้อง, สัญญาระบุจํานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มไม่
ถูกต้อง ทําให้สัญญาไม่มีผลทางกฎหมาย และอาจนํามา
เป็นข้ออ้างกรณีเกิดข้อพิพาทได้

19. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารด้วยความละเอียด รอบคอบ หากเอกสารของผู้
เสนอราคาได้ที่จะนํามาประกอบการทําสัญญามีการแก้ไขต้อง
ให้ลงนามกํากับให้เรียบร้อย, นับวันครบกําหนดในสัญญาให้
ถูกต้อง และให้ระบุจํานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง โดย
เคร่งครัด

20. รายงานผลการเปิดซองระบุจํานวนเงินที่เสนอราคา
ได้ไม่ถูกต้อง คือ ราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอ เป็นเงิน
124,500 บาท แต่รายงานผลการเปิดซอง ระบุจํานวน
เงิน 124,300 บาท สัญญาระบุจํานวนเงิน 124,500
บาท ตามใบเสนอราคาซึ่งเป็นรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
อาจทําให้การทําสัญญาเกิดข้อผิดพลาด และเป็นเหตุให้
เกิดการฟ้องร้องได้

20. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบจํานวนเงินที่
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาระบุในรายงานผลฯ ให้ถูกต้อง
ตรงกับใบเสนอราคาที่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา โดยเคร่งครัด

21. การเบิกเป็นงวด แนบเอกสารประกอบการเบิกไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง คือ เอกสารประกอบการเบิกต้องแนบ
สําเนาสัญญา, เอกสารแนบท้ายสัญญา, สําเนารายงานผล
การพิจารณาเปิดซองสอบราคาและสําเนารายงานขอซื้อ/
จ้าง ด้วย แต่ศูนย์แนบสําเนารายงานขอซื้อ/จ้าง อย่าง
เดียว ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด เพราะก่อน
การเบิกจ่ายเงิน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจ
รับพัสดุตาม Spec ที่แนบท้ายสัญญา และตามรายงานผล
การพิจารณาเปิดซองสอบราคา หากแนบเอกสารไม่
ครบถ้วนอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจรับพัสดุของคณะ
กรรมการฯ ก่อนการส่งเบิกจ่ายเงิน และต้องเสียเวลาใน
การติดตามเอกสาร

21. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ แนบเอกสาร
ประกอบการเบิกเป็นงวดๆ และจัดเรียงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ
ก่อนการส่งเบิกจ่าย ดังนี้คือ ใบตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ/แจ้งหนี้
สําเนาสัญญาและรายละเอียดแนบท้ายสัญญา สําเนารายงาน
ผลการเปิดซองสอบราคา สําเนารายงานขอซื้อขอจ้าง โดย
เคร่งครัด
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22. ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
ตรวจรับพัสดุ โดยได้ระบุในใบตรวจรับว่า "ไปราชการ ทํา
ให้ไม่เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 35 ที่
กําหนดว่า "คณะกรรมการตามข้อ 34 แต่ละคณะให้
ประกอบด้วยประธานฯ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย
2 คน ถ้าประธานฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
ข้างต้นทําหน้าที่ประธานกรรมการแทน" และตามข้อ 36
กําหนดว่า "ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของ
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์กรรมการ
ของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทํา
บันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย" ซึ่ง ได้แนะนําให้ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว

22. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าในครั้งต่อไปให้
ตรวจสอบว่าประธานกรรมการอยู่หรือไม่ คณะกรรมการอยู่
ครบองค์ประชุม (คือ 2 ใน 3) หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ หรือกรณีที่
ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตั้งแต่
ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เหมาะสม
เป็นประธานกรรมการแทน โดยเคร่งครัด หรือให้ประธานฯ
ตรวจรับพัสดุฯ และลงนามเมื่อกลับมาจากราชการ

23. รายงานขอซื้อขอจ้าง ไม่ใช้แบบฟอร์มกรม ทําให้ไม่
ทราบว่าใช้งบประมาณใดในการดําเนินการ บางฉบับมี
เครื่องหมายเลือกใช้เงินบํารุง แต่ใบสําคัญเบิกจ่ายเป็นเงิน
งบประมาณ ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

23. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าในครั้งต่อไปให้
ตรวจสอบแผนการใช้เงินให้ถูกต้อง และระบุในรายงานขอซื้อ
ขอจ้างให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับ หากมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณให้ขออนุมัติผู้มีอํานาจและแนบเอกสารที่ได้รับ
อนุมัติกับเอกสารการเบิกให้ครบถ้วน โดยเคร่งครัด

24. ใบสําคัญการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้จัดเก็บเป็นชุด
เดียวกันตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างจนถึงการ
เบิกจ่าย ซึ่งอาจทําให้ยากต่อการควบคุมและการเบิกจ่าย
และอาจเกิดการเบิกซ้ํา หรือเอกสารสูญหายเพราะการ
จัดเก็บที่แยกกัน ไม่เป็นเรื่องเดียวกัน ยากกับการ
ตรวจสอบและควบคุม

24. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับให้นําหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อ/จ้าง จนถึงการเบิกจ่ายทั้งหมด รวมเป็นชุด
เดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ ควบคุม และตรวจสอบ เพื่อ
ป้องกันการเบิกซ้ําหรือเอกสารสูญหาย
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1. ตรวจสอบสัญญาการดําเนินการกิจกรรมภายใต้
โครงการเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางการดําเนินงานของ
กรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ 2554 ผ่านทางสื่อโทรทัศน์
ใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์กรมฯ ภายในวงเงิน
2,700,000บาท โดยแบ่งเป็น 2 รายการ คือ
- รายการสารคดีสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ทาง
สถานีโทรทัศน์ วงเงิน 1,500,000 บาท
- รายการสกู๊ปข่าวสั้น ทางสถานีโทรทัศน์วงเงิน
1,200,000 บาท
โดยหน่วยงานได้ดําเนินการจัดหาแต่ละกิจกรรม โดยวิธี
ประกวดราคา แบบ 2 ซอง ได้ผู้รับจ้าง 2 ราย เนื่องจาก
กิจกรรมทั้ง 2 มีลักษณะการผลิตและเผยแพร่ทางสื่อ
เดียวกัน ควรดําเนินการจัดจ้างรวมวงเงิน 2,700,000
บาท โดยใช้วิธี e-Auction แล้วพิจารณาราคาแต่ละ
รายการ แต่หน่วยงานได้ดําเนินการจัดจ้างเป็น 2 รายการ
ทําให้วงเงินในการจ้างแต่ละกิจกรรมไม่ถึง 2 ล้านบาท
และใช้วิธีประกวดราคาแบบ 2 ซอง ทําให้ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ กําหนด โดยระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 22 วรรค 2
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
หรือเพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทํามิได้

1. รายการที่ 1-2 เนื่องจากกิจกรรมทั้ง 2 มีลักษณะการผลิต
และเผยแพร่ ท างสื่ อ ทางสถานี โ ทรทั ศ น์ 2 รายการ ตาม
ระเบีย บให้ดํ า เนิน การจั ด จ้ างรวมวงเงิ น 2,700,000 บาท
โดยใช้วิธี e-Auction แล้วพิจารณาราคาแต่ละรายการ ดังนั้น
จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่รวมดําเนินการโดยวิธี eAuction เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
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1. ไม่มีอนุมัติจากกรมให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษและไม่ได้รับ
มอบอํานาจจากกรมฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
จ้างวิธีพิเศษ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการ
ปฏิบัติเป็นวิธีตกลงราคา โดยพบว่ามีการจัดจ้างใน
ลักษณะเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเวลา
12 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ ซึ่งการจัดจ้างกรณีนี้ทุก
เดือนอาจจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ และไม่เป็น
การดําเนินการตามที่ SOP กําหนด

1. ขอให้ชี้แจงว่าการดําเนินงานจัดจ้างเช่นนี้มีเจตนาในการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่และในครั้งต่อไปแนะนําให้ใช้วิธีสอบ
ราคาจ้าง หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้ชี้แจงด้วยว่าเพราะ
เหตุใด หรือถ้าการสอบราคาไม่ได้ผลดี หากจะดําเนินการจัด
จ้างโดยวิธีพิเศษต้องทําเรื่องขออนุมัติจากอธิบดีหรือมอบ
อํานาจก่อน จึงจะดําเนินการได้ และต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดจ้างวิธีพิเศษ ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 24 และดําเนินการ
ตามข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ พัสดุโดยเคร่งครัด

2. ระบุว่าดําเนินการโดยใช้เงินบํารุง แต่ไม่มีการอนุมัติใช้
เงินบํารุง หรือมติคณะกรรมการเงินบํารุง ทําให้ไม่มีการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม จากคณะกรรมการเงินบํารุง ซึ่ ง
คณะกรรมการเงิ น บํ า รุ ง ทํ า หน้ า ที่ ก ลั่ น กรองพิ จ ารณา
เกี่ ย วกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น บํ า รุ งให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ความคุ้มค่า

2. การจัด หาพัส ดุโ ดยใช้ เงิ น บํา รุงในครั้ งต่ อไปให้แนบแผนฯ
หรือมติคณะกรรมการเงินบํารุงและให้ขอใบเสนอราคาจากผู้
รั บ จ้ า ง ระบุ เ งื่ อ นไขการปรั บ การรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด
บกพร่อง และระบุวงเงินให้ถูกต้องใบใบสั่ง โดยเคร่งครัด หาก
เป็ น การจ่ า ยเงิ น ตาม case ของผู้ รั บ บริ ก ารซึ่ ง ไม่ อ าจระบุ
ยอดเงิ น ที่ แน่ น อนได้ ควรระบุ เ พิ่ มเติ มในรายงานขอจ้ า ง ใบ
เสนอราคา และใบสั่งจ้างว่า “จะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง และให้ผู้รับจ้างจัดทํารายละเอียดใบส่งของรวม

3. ไม่ได้แนบ SOP กับรายงานขอเบิก ทําให้ผู้บริหารไม่ 3. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
ทราบว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาตาม แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ แนบ SOP กับ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัยหรือไม่
รายงานขอเบิกทุกครั้งโดยเคร่งครัด
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1. การจ้างพิมพ์หนังสือโดยใช้งบวิจัยไม่ระบุว่าเป็น
โครงการวิจัยเรื่องใด ไม่แนบสําเนาโครงการใบสั่งจ้างมี
รอยแก้ไขไม่เซ็นกํากับ ใบตรวจรับพัสดุไม่ระบุเลขที่ วันที่
ใบสั่ง ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

1. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารควรกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ระบุ
โครงการและแนบสําเนาโครงการในการจัดทํารายงานขอซื้อ/
จ้างทุกครั้ง และตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบ
ตรวจรับพัสดุ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

2. เอกสารการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงฯ ไม่มีผู้ลงนาม
อนุมัติ พนักงานขับรถยนต์ ไม่ลงนามรับทราบการ
ปฏิบัติงานในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และ
ใบสําคัญเบิกค่าน้ํามันกรรมการลงนามคนเดียว ซึ่งใน
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ข้อ 27 แต่งตั้งกรรมการไว้ 3 คน
แต่กรรมการลงนามแค่คนเดียว เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าใจ
ว่า กรณีที่ยอดเบิกจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ใช้กรรมการ
คนเดียวตรวจรับได้ ทําให้เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่
ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กําหนด และขาดระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี

2. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายให้ลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ด้วย จึงจะทําการเบิกจ่ายเงินได้

3. ไม่แนบ SOP กับรายงานขอเบิกทําให้ผู้บริหารไม่ทราบ 3. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
ว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาตาม
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ แนบ SOP กับ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัยหรือไม่
รายงานขอเบิกทุกครั้ง
4. ใบตรวจรับพัสดุระบุเลขที่และวันที่สัญญาไม่ถูกต้อง
อาจทําให้การตรวจรับผิดเรื่อง และไม่ถูกต้องกับสัญญา
จริง

4. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเลขที่
และวันที่สัญญาในใบตรวจรับพัสดุให้ละเอียด รอบคอม ถี่ถ้วน
ถูกต้อง ก่อนเสนอผู้บริหารทราบโดยเคร่งครัด

5. ใบตรวจรับพัสดุของกรรมการไม่มีระยะเวลาเริ่มตรวจ
ถึงเวลาสิ้นสุดการตรวจตามแบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ
ของกรมอนามัย ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71

5. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจรับพัสดุตามที่กรมอนามัยกําหนด โดยเคร่งครัด เพื่อให้
ระบุรายการที่สําคัญให้ครบถ้วน เช่น วงเงิน วันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเริ่มตรวจ และวันที่ตรวจเสร็จสิ้น ประกอบการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบว่าผู้ขาย/รับจ้างส่งของเกินกําหนดหรือไม่ กรรมการ
ตรวจรับเกินกําหนด ตามระเบียบหรือไม่ ถ้าเกินมีเหตุผลความ
จําเป็นในการตรวจรับเกินกําหนดเพราะเหตุใด และต้องขอ
อนุมัติขยายเวลาการตรวจของคณะกรรมการฯ หรือไม่
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6. PO ระบุรหัสการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้อง วิธีกรณีพิเศษ 6. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
ต้องระบุ 05 แต่ศูนย์ฯ ระบุ 01 ทําให้ไม่เป็นไปตามที่
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเลขที่
ระเบียบฯ กําหนด
และวันที่สัญญาในใบตรวจรับพัสดุให้ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
ถูกต้อง ก่อนเสนอผู้บริหารทราบโดยเคร่งครัด
7. การจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีข้อตรวจ
พบดังนี้
7.1 มีการจัดทํารายงานข้อ 27 ทุก 3 เดือน ซื้อโดยวิธี
กรณีพิเศษ เกิน 10,000 ลิตร โดยซื้อจากห้างหุ้นส่วน
จํากัดพลับพลาชัย ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นตัวแทน
จําหน่ายของ ปตท. ทําให้ไม่เป็นการประหยัดเวลาการ
ทํางาน เนื่องจากเป็นการซื้อ/จ้างที่ใช้งานประจําทุกเดือน
7.2 รายงานข้อ 27 ไม่ใช้แบบฟอร์มกรมฯ กรอก
รายละเอียดไม่ครบตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย คือ
รายงานขอซื้อ/จ้าง ข้อ 27 ระยะเวลาตรวจรับของ
กรรมการ ศูนย์ฯ กําหนดให้รายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าส่วนราชการภายใน 1 วัน และไม่ระบุหน้าที่
กรรมการตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 205/ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 ทําให้
ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด
7.3 ผูร้ ับของไม่ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ํามัน ไม่มีผู้ลงนาม
อนุมัติสั่งจ่าย ทําให้เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ที่กําหนด และขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี

7.1 ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทํารายงาน
ขอซื้อ/ขอจ้าง ตามวงเงินรวมทั้งปี โดยประมาณการจากการใช้
จ่ายปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประหยัดเวลาการทํางาน และลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
7.2 ตามระเบียบฯ พัสดุ กําหนดว่า ให้คณะกรรมการฯ
ดําเนินการตรวจรับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 และในการตรวจรับพัสดุ ให้
คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจรับในวันที่คู่สัญญานําพัสดุมา
ส่งมอบ และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด แต่อย่าง
ช้าไม่เกิน 5 วันทําการ นับแต่วันที่คู่สัญญานําพัสดุมาส่งมอบฯ
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0205/ว
186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541
7.3 ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร ให้มีการลงนามให้ครบถ้วน ก่อน
เสนอผู้มีอํานาจเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด
7.4 ใบสั่งซื้อมีรอยแก้ไข คู่สัญญาไม่ได้ลงนามกํากับ ทํา 7.4 ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
ให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แก้ไข คู่สัญญาทราบหรือไม่ จะมี และแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุทราบว่า หากมี
การแก้ไขใบสั่ง ต้องให้ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง ลงนามร่วมกับผู้ขาย/ผู้รับ
ผลเสีย หากมีการร้องเรียน เนื่องจากใบสั่งเป็นสัญญา
จ้างโดยเคร่งครัด
ประเภทหนึ่ง
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8. ใบตรวจรับพัสดุ ไม่ระบุระยะเวลาเริ่มตรวจถึงเวลา
สิ้นสุดการตรวจ ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 ทั้งนี้
ได้แนะนําให้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

8. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจรับพัสดุ ตามที่กรมอนามัยกําหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบุวันที่เริ่มการตรวจและวันที่
ตรวจเสร็จสิ้น ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุและ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขาย/รับจ้างส่งของ
เกินกําหนดหรือไม่กรรมการตรวจรับเกินกําหนดตามระเบียบ
หรือไม่ ถ้าเกิน มีเหตุผลความจําเป็นในการตรวจรับเกินกําหนด
เพราะเหตุใด และต้องขออนุมัติขยายเวลาการตรวจของ
คณะกรรมการฯ หรือไม่

9. การจ้างพิมพ์หนังสือหลักสูตรเล่านิทานเพื่อการพัฒนา
เด็กเล็ก วงเงิน 129,000 บาท โดยใช้งบวิจัย ไม่ระบุว่า
เป็นโครงการวิจัยเรื่องใด ไม่แนบสําเนาโครงการ ใบสั่งจ้าง
มีรอยแก้ไขไม่เซ็นกํากับ ใบตรวจรับพัสดุไม่ระบุเลขที่
วันที่ ใบสั่ง ทําให้ไม่สามารถคุมต้นทุนการใช้จ่ายได้ว่าเป็น
ของงานโครงการใด อาจทําให้เกิดความผิดพลาดของ
แผนปฏิบัติการตามมติ ครม. ใบสั่งจ้างที่มีรอยแก้ไข อาจ
ทําให้ทางราชการเสียประโยชน์เนื่องจากคู่สัญญาอาจ
นํามาเป็นข้ออ้างในการส่งของไม่ตรงตาม Spec ส่งของ
เกินกําหนด ควรให้คู่สัญญาเซ็นกํากับ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
คู่สัญญารับทราบว่ามีการแก้ไขเนื่องจากสาเหตุใด ใบ
ตรวจรับพัสดุควรระบุเลขที่ วันที่ใบสั่ง ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงการส่งมอบและ
ลงบัญชีวัสดุ

9. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ระบุ
โครงการและแนบสําเนาโครงการในการจัดทํารายงานขอซื้อ/
จ้างทุกครั้ง และตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบ
ตรวจรับพัสดุ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
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1. ไม่แนบ SOP กับรายงานขอเบิกทําให้ผู้บริหารไม่ทราบ 1. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
ว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาตาม
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ แนบ SOP กับ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัยหรือไม่
รายงานขอเบิกทุกครั้ง
2. หนังสือค้ําประกันสัญญาต้นฉบับ ไม่นําส่งงานการเงิน 2. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
เพื่อเก็บรักษา อาจเกิดการสูญหาย และจะต้องเสียเวลาใน แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งหนังสือค้ํา
การแจ้งความเอกสารหาย
ประกันสัญญาให้งานการเงินเก็บรักษาโดยทันทีเพราะเป็น
เอกสารทางการเงินที่สําคัญ และให้คืนผู้รับจ้าง/ผู้ขายตามเวลา
ที่ระเบียบฯ กําหนด ข้อ 144
3. ไม่แนบเอกสารการเสนอราคาของผู้ขายที่มายื่นซอง
สอบราคากับใบสําคัญการเบิกจ่าย (ขบ.) Flow Chart
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ตาม SOP และ
ใบสําคัญการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทําให้เอกสารงบเดือนมี
หลักฐานไม่ครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงเบิกจ่าย
ซึ่งต้องเก็บถึง 10 ปี ตามระเบียบฯ

3. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้นําหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้างจนถึงการเบิกจ่ายทั้งหมด รวมเป็น
ชุดเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ ควบคุม และตรวจสอบ
โดยเคร่งครัด

4. ใบตรวจรับพัสดุของกรรมการไม่มีระยะเวลาเริ่มตรวจ
ถึงเวลาสิ้นสุดการตรวจตามแบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ
ของกรมอนามัยซึงทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ พัสดุ
กําหนด

4. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และ
แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจรับพัสดุตามที่กรมอนามัยกําหนด โดยเคร่งครัด เพื่อให้
ระบุรายการที่สําคัญให้ครบถ้วน เช่น วงเงิน วันที่
คณะกรรมการพัสดุเริ่มการตรวจ และวันที่ตรวจเสร็จสิ้น
ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจสอบว่าผู้ขาย/รับจ้างส่งของเกินกําหนดหรือไม่
กรรมการตรวจรับเกินกําหนด ตามระเบียบหรือไม่ ถ้าเกินมี
เหตุผลความจําเป็นในการตรวจรับเกินกําหนดเพราะเหตุใด
และต้องขออนุมัติขยายเวลาการตรวจของคณะกรรมการฯ
หรือไม่

5. ใบตรวจรับพัสดุอ้างระเบียบการตรวจรับผิดข้อ ข้อ 72 5. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
สําหรับการตรวจรับการจ้างก่อสร้างทําให้ไม่เป็นไปตามที่ แจ้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบและ
ระเบียบกําหนด ที่ถูกต้องใช้ข้อ 71
ปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน
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6. PO ไม่ระบุภาษี 7% ตามใบเสนอราคา การบันทึก PO
ไม่ครบถ้วน ทําให้ ขบ. ไม่ครบถ้วน อาจทําให้
กรมสรรพากรไม่ทราบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ขาย/
รับจ้างอาจจะหลีกเลี่ยงการแจ้งยอดภาษี อาจทําให้
ราชการเสียประโยชน์

6. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลของรายการ PO ที่บันทึกเข้าสู่ระบบ ให้ระบุภาษีให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับใบเสนอราคา
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1. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
เช่น โครงการฯ ในการขอเบิก ใบอนุมัติเดินทาง ตาราง
การอบรม (Agenda) ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่
กําหนด และขาดระบบการควบคุมภายในทีดี

1. ในครั้งต่อไปให้แนบใบอนุมัติเดินทางหรือนําใบตอบรับมา
แนบให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วน
ในครั้งนี้ให้ติดตามเอกสารดังกล่าวมาแนบด้วย

2. การเบิ กค่า พาหนะสูงกว่า ความเป็น จริง ส่ งผลให้ 2. การเบิกค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีข้อสังเกตว่า
ราชการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งไม่ ป ระหยั ด และไม่ การเบิกของแต่ละคนอาจจะสูงเกินจริง ขอให้ผู้บริหารกําชั บ
เหมาะสม
เป็นกรณีพิเศษสํ าหรับการเบิกในครั้งต่อ ๆ ไป โดยเคร่งครั ด
และผู้ บ ริ ห ารอาจให้ ดุ ล ยพิ นิ จ คาดว่ า จะเบิ ก ไม่ จ ริ ง โดย
เปรียบเทียบการเบิกตามระยะทางจากกรมอนามัยไปสนามบิน
สุวรรณภูมิประมาณ 90 กม. (ไป-กลับ) เบิกตามจริงแต่ไม่เกิน
1,000 บาท แต่ ถ้า ผ่ า นกรุ งเทพฯ ระเบี ย บฯ ให้ เ บิ กไม่ เ กิ น
1,200 บาทก็ได้ ซึ่งไม่อาจระบุยอดเงินที่แน่นอนได้ ควรระบุ
เพิ่มเติมในรายงานขอจ้างใบเสนอราคา และใบสั่งจ้างว่า “จะ
เบิ ก จ่ า ยตามค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง”และให้ ผู้ รั บ จ้ า งจั ด ทํ า
รายละเอียดใบส่งของรวม
3. การจัดซื้อวัสดุสีชอล์ค เงิน 400 บาท โดยทํารายงาน 3. วัสดุที่จัดซื้อในการอบรมของแต่ละโครงการต้องมีการนําเข้า
ข้อ 27 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 (ก่อนจัดฯ) มา ระบบบัญชีเบิกจ่ายวัสดุของศูนย์ฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไป
แนบเบิกในชุดใบสําคัญเบิกค่าใช้จ่ายจัดอบรมและไม่ได้นํา ตามหลักการควบคุมพัสดุที่ถูกต้อง
วัสดุเข้าสู่ระบบการควบคุมบัญชีวัสดุของหน่วยงานทําให้
บัญชีวัสดุของหน่วยงานไม่ถูกต้องตามที่จัดซื้อจริง ส่งผล
ให้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปี
คลาดเคลื่อนไปด้วย
4. ภาพรวมของใบสําคัญค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมพบว่า
ไม่ได้มีการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมมี
เพียงแต่รายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ทําให้ไม่เป็นไป
ตามที่ระเบียบกําหนด

4. ก่อนส่งเบิกใบสําคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องทําบันทึกเสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่อผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง พร้อม
ทั้งระบุ ชื่อตัว บรรจงและตํ าแหน่งของผู้ มีอํานาจอนุมัติกํากั บ
การลงลายมือชื่อ
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5. ไม่ได้แนบหนังสือเชิญและหนังสือส่งตัวหรือหนังสือขอ 5. ให้เร่งติดตามหลักฐานหนังสือเชิญและหนังสือส่งตัวหรือหนังสือ
อนุมัติเดินทางของวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ขออนุมัติของวิทยากรอย่างใดอย่างหนึ่งมาแนบให้ครบถ้วน
ทําให้หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
6. ไม่ได้หมายเหตุเวลาไป-กลับบ้านพัก ของคณะเดินทาง
คนอื่น ๆ ทําให้การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเกิดความผิดพลาดได้
ง่าย ส่งผลกระทบให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
ผิดพลาดไปด้วย

6. ครั้ งต่ อไป ในกรณี เ ดิ น ทางเป็ น หมู่ คณะและจั ด ทํ าใบเบิ ก
ค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ
สิ้ น สุ ด การเดิ น ทางของแต่ ล ะบุ ค คลแตกต่ า งกั น ให้ แ สดง
รายละเอี ย ดของวั น เวลาที่ แ ตกต่ า งกั น ของบุ ค คลนั้ น ในช่ อ ง
หมายเหตุโดยเคร่งครัด

7. ชื่อผู้เขียนรายงานการเดินทางกับผู้ลงชื่อรับเงินใน
รายงานเดินทางเป็นคนละคนกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า
เข้าใจผิดคิดว่าต้องใช้ชื่อหัวหน้าคณะเดินทางในการเขียน
รายงานฯ ทําให้ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

7. ในครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ หน่ ว ยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยให้เขียนรายงานให้ถูกต้องตรงตามตัวผู้เบิกจ่าย
และให้ตรวจสอบใบสําคัญอย่างรัดกุมด้วย

8. มีการยืมเงินมาจ้างเหมาบริการรถบัสสําหรับการ
เดินทางไปประชุมฯ หน่วยงานออกใบสั่งจ้างไว้ แต่ไม่ได้
บันทึกใบสั่งในระบบ GFMIS (คีย์ Po) ทําให้ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน และทําให้ไม่
ทราบยอดการใช้งบประมาณที่แท้จริงของหน่วยงานได้

8. ในครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ หน่ ว ยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด หากโครงการฯ อบรมมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง กองฯ ต้อง
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการบันทึกใบสั่งในระบบ GFMIS หรือ
Key Po กรณีที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างเกินวงเงินห้าพันบาทด้วย

9. มีการเบิกชดเชยค่าน้ํามันรถส่วนตัวของผู้เข้ารับการ
อบรมบางคนเบิกเกินกว่าระยะทางที่กรมทางหลวง
กําหนดไว้ โดยมิได้หมายเหตุรับรองเพิ่มเติมกรณีที่
ระยะทางที่เบิกมากกว่าที่กรมทางหลวงกําหนดไว้ ทําให้
ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

9. ในครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ หน่ ว ยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด และให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวให้รัดกุม
โดยการเบิกค่าชดเชยค่าน้ํามันรถต้องเบิกชดเชยตามเส้นทาง
ของกรมทางหลวงในทางสั้ น และตรง ซึ่ งสามารถเดิ น ทางได้
โดยสะดวกและปลอดภัย และให้หมายเหตุรับรองเพิ่มเติม หาก
มีการเบิกน้ํามันกิโลเมตร/ลิตร เกินกว่าที่กรมทางหลวงกําหนด
ระยะทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ไว้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 11
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10. ค่าซื้อของที่ระลึกไม่ได้ระบุว่าเป็นค่าอะไร และ
วิทยากรมีเพียง 2 คน ทําไมซื้อ 3 ชิ้น และราคาที่เคยซื้อ
ภายใน 2 ปีงบประมาณไม่มี ประกอบกับเป็นใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ทําให้ไม่ประหยัด และการซื้อที่ไม่มี
ราคาที่เคยซื้อภายใน 2 ปีงบประมาณ ส่งผลให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคาได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด
ส่วนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเป็นใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ทําให้หลักฐานไม่น่าเชื่อถือ

10. ให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าวิทยากรมี 2 คน แต่เหตุใดจึงซื้อขอที่ระลึก
3 ชิ้น และระบุด้วยว่าของที่ระลึกเป็นอะไร ซึ่งตามระเบียบฯ
ต้องระบุได้ว่าเป็นอะไร ไม่ใช่ระบุว่าของที่ระลึกอย่างเดียว และ
ในครั้งต่อไปให้มีราคาที่เคยซื้อ/จ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ
ด้วย (ถ้ามี)

11. เบิกค่าวิทยากรเกินอัตรา และไม่ได้ขออนุมัติกรมฯ
จํานวน 2 ราย ทําให้ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ

11. ให้หน่วยงาน ขออนุมัติค่าวิทยากรมาแนบประกอบ
เอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ที่
กําหนดไว้

12. ค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ไม่มีหนังสือตอบรับจากต้น
สังกัดทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด

12. ให้หน่วยงานติดตามหนังสือตอบรับจากต้นสังกัดมาแนบ
ประกอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ
ฯ ที่กําหนดไว้

13. โครงการระบุว่าเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ จาก
ต้นสังกัดแต่ปรากฏว่า บางคนผู้จัดก็จ่ายค่าที่พักให้ (ยัง
ไม่ได้รับหนังสือตอบรับ) ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่
กําหนด

13. ให้หน่วยงานติดตามหนังสือตอบรับจากต้นสังกัดมาแนบ
ประกอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
ระเบียบฯ ที่กําหนดไว้

14. การฝึกอบรมเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
ส่งเสริมสุขภาพในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง
ประชุมพระนรราชจํานง ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุพบว่า การ
เบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งทําให้ไม่ทราบว่าราคาที่
ซื้อหรือจ้าง แพง หรือเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่

14. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ระบุราคาที่
เคยซื้อ/จ้างครั้งหลังสุด ในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ข้อ 27)
เสนอผู้บริหารพิจารณาราคาก่อนออกใบสั่งซื้อโดยเคร่งครัด
สําหรับเรื่องการจ้างขอให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร หากทําได้

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล วันที่ 22 ส.ค.54 ณ ห้องประชุม
ทับทิม ศอ.1 มีข้อตรวจพบ ดังนี้
2.2.1 ใช้สําเนาโครงการฯ แนบเบิก โดยไม่ได้หมาย

15. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ใช้ฉบับจริงแนบทุกครั้ง หากฉบับจริง
แนบเบิกใบสําคัญฉบับอื่น ให้หมายเหตุว่าฉบับจริงแนบเบิก
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เหตุว่าฉบับจริงใช้แนบเบิกฉบับไหน ทําให้มีการนํามาเบิก ใบสําคัญฉบับไหน
ซ้ําได้ และเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ กําหนด
16. ไม่ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" ในใบสําคัญรับเงิน
16. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับ โดยการประชุมหน่วยงาน
ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง อาจมีการนําใบเสร็จ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา
ดังกล่าวมาเบิกซ้ําอีกได้
จ่ายเงินแล้วและลงลายมือชื่อและวันที่ในการจ่ายเงินใน
ใบเสร็จรับเงินในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันการเบิกซ้ําตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําส่งเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 ข้อ 37 โดยเคร่งครัด
17. ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้จัดเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันวันที่
15 ส.ค. 54 โดยเบิกจ่ายคนละ 100.-บาท จํานวน 31
คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100.- บาท ซึ่งตามหนังสือ ที่
สธ 0903.01/ว59 ลว. 8 ม.ค.53 เรื่องขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย กําหนดให้เบิกค่าอาหาร
กลางวันได้อัตรามื้อละ 80.- บาท ฉะนั้นเบิกจ่าย
ค่าอาหารได้เพียง (31 คนๆละ 80 บาท) 2,480.- บาท
ศูนย์ฯ ได้เบิกค่าอาหารกลางวันสูงกว่าเกณฑ์ จํานวนเงิน
620.- บาท ทําให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ
กําหนด ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เห็นควรให้คืนเงิน

17. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงานและให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบสําคัญ ตรวจสอบ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ
อย่างเคร่งครัด และให้นําเงินค่าอาหารกลางวันที่เบิกเกิน
จํานวนเงิน 620.- บาท นําเงินส่งคืน และให้ส่งสําเนาหลักฐาน
การคืนเงินประกอบมาด้วยโดยเคร่งครัด

18. ค่าใช้จ่ายจัดงานรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
สัปดาห์วันแม่ ณ ตึกหลังคลอดฯ ศอ.1 จ.กรุงเทพฯ วันที่
9-11 สิงหาคม 2554 เป็นค่าตอบแทนวิทยากรและค่า
วัสดุ จํานวนเงิน 3,120 บาท มีข้อตรวจพบ คือ การ
จัดซื้อวัสดุในการอบรม รายงานขอซื้อ (ข้อ 27 ) ผู้มี
อํานาจอนุมัติ และผู้คุมเงินงบประมาณไม่ระบุชื่อตัว
บรรจง และตําแหน่งกับกับลายมือชื่อ ซึ่งหากหลักฐาน
สําคัญในการเบิกจ่าย จัดทําไม่รัดกุมอาจทําให้ยากต่อการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ เนื่องจากไม่ทราบว่าลายเซ็น
นั้นเป็นของผู้ใด

18. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระบุชื่อเต็มและตําแหน่งในการลงลายมือ
ชื่อทุกครั้ง และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนําเสนอเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ ประทับตราชื่อและ
ตําแหน่งของผู้อนุมัติทุกครั้ง เพื่อความรัดกุม และง่ายต่อการ
ตรวจสอบ
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19. มี Flow Chart การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดของ Flow Chart
ยังไม่ครบถ้วน คือ มีผู้รับผิดชอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แต่จุดควบคุมความเสี่ยงบางขั้นตอน และระยะเวลาการ
ดําเนินการบางขั้นตอนยังระบุไม่ครบถ้วน และยังขาดการ
อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดตามลักษณะ
การจัดทํา SOP ของกรมอนามัยกําหนด และหากเกิด
ความเสี่ยงหรือขัดข้องก็ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้
ทันท่วงที

19. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําคําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อย่างละเอียดทุกกระบวนงานด้วย

20. ใบสําคัญประกอบการเบิกจ่ายยังไม่เรียบร้อย และ
ครบถ้วน คือ ,ใบเสร็จรับเงินค่าเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้
ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ,ไม่เขียนแบบรายงานการ
เดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 ,ลบขีดฆ่าใน
ใบสําคัญรับเงินโดยไม่มีการเซ็นชื่อกํากับ และขออนุมัติ
เข้าร่วมอบรม จํานวน 90 คน แต่มีผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 92 คน โดยไม่ได้ขออนุมัติเพิ่ม ทําให้หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กําหนด
ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทําบันทึกขออนุมัติเพิ่มเติมเรียบร้อย
แล้ว

20. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปให้ผู้
ส่งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทําใบสําคัญให้เรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างเคร่งครัด และให้ผู้ตรวจสอบใบสําคัญก่อนการ
เบิกจ่ายตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างรัดกุมและถูกต้อง
โดยเคร่งครัดด้วย

21. ค่าจ้างเหมารถบัสไม่มีใบสั่งจ้างและไม่มีใบกรรมการ
ตรวจรับการจ้างเหมารถบัส ทําให้ทางราชการเสีย
ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีข้อผูกพันหรือหลักฐาน ผู้รับจ้าง
อาจนําไปเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ และ
หากรรมการไม่ได้ลงนามตรวจรับพัสดุ เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 และอาจเกิดการทุจริตได้
เนื่องจากไม่ทราบว่าได้มีการส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลาหรือไม่

21. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบฯ
พัสดุโดยเคร่งครัด ในครั้งต่อไปการจัดหาซึ่งมีวงเงินตั้งแต่
5,000.- บาท ขึ้นไป ระเบียบฯ กําหนดให้มีการจัดทําใบสั่งซื้อ
หรือใบสั่งจ้าง (PO) เพื่อทําการจองงบประมาณในระบบ และ
กรมบัญชีกลางจักจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิโดยตรงตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว475
ลว. 1 ธ.ค. 2548 และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจ
รับ ต้องทําการตรวจรับพัสดุนั้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงด้วยทุกครั้ง โดยให้กรรมการตรวจรับ
พัสดุปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ข้อ 71
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22. ขาดหลักฐานที่ระบุวันเวลาเดินทางไป-กลับโดย
เครื่องบินของผู้เข้าร่วมเดินทาง 1 ราย ทําให้หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กําหนด
(ตามภาคผนวก ก) จากการสอบถามเจ้าของเรื่องทราบว่า
ไม่สามารถหาหลักฐานดังกล่าวมาแนบประกอบการเบิกได้
แต่เจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกรับรองว่าไม่สามารถหาหลักฐาน
มาแนบได้ และหากเจอหลักฐานดังกล่าวก็จะไม่นํามาเบิก
ซ้ําอีก โดยได้ทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการศูนย์ฯ แล้ว

22. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปกรณีส่งเบิกให้แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วน ถูกต้อง

23. ในช่วงเวลา 14.00-15.30 น. และในช่วงเวลา
15.00-16.00 น. กําหนดการประชุมคาบเกี่ยวกัน ซึ่ง
เป็นการนําเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์เด็กเล็กฯ
และเป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ซึ่งมีผลต่อการ
เบิกจ่ายค่าวิทยากร ซึ่งมีการใช้คําว่า "วิพากษ์" และจาก
การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งว่าเป็นการพิมพ์
เวลาที่คลาดเคลื่อน โดยเวลาที่ถูกต้อง คือ เวลา 14.0015.00น. และ เวลา 15.00-16.00น. และในส่วน
วิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ได้เบิกค่าวิทยากร
ช่วงเวลา 14.00-15.30 น. ในอัตราชั่วโมงละ 600
บาท แต่ตามหลักเกณฑ์กรมอนามัย ได้กําหนดให้วิทยากร
ที่เป็นบุคลากรสังกัดกรมอนามัย เบิกค่าอภิปราย หรือ
วิทยากรประจํากลุ่ม ได้ไม่เกินคนละ 300 บาทต่อชั่วโมง
ทําให้เบิกเกินคนละ ½ ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์การเบิก
ค่าใช้จ่ายของกรมอนามัย ตามหนังสือที่ สธ 0903/228
ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ซึ่งการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานดังกล่าวทําให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับที่
ระเบียบฯ กําหนด

23. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยในครั้ง
ต่อไปให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดทําโครงการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ กําหนด และการเบิกค่าวิทยากรดังกล่าว
ใช้คําว่า ค่าวิพากษ์ เป็นการใช้ภาษาที่ไม่อยู่ในระเบียบ
ฝึกอบรมฯ ซึ่งในระเบียบฯ ใช้คําว่า บรรยาย/อภิปราย/ประชุม
กลุ่ม เท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดทําหนังสือ
รับรองว่ารูปแบบการนําเสนอในวันที่ 16 กันยายน 2554
เวลา 10.00-16.00 น. เป็นรูปแบบการอภิปราย ซึ่งเข้า
ลักษณะการให้ความรู้ของวิทยากรที่สามารถเบิกค่าวิทยากรได้
ตามระเบียบฯ ให้ศูนย์ฯ เรียกให้คืนเงินค่าวิทยากรส่วนที่
เบิกเกินเวลา คือวิทยากรที่เบิกในช่วงเวลา 14.00-15.30 น.
จํานวน 3 คน จะสามารถเบิกได้เพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องคืนค่า
วิทยากรในช่วงเวลา 15.00-15.30 น. คือ วิทยากรคนที่ 1
คืนเงิน 600 บาท และวิทยากรคนที่ 2และ 3 คืนเงินคนละ
150 บาท(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) พร้อมให้ส่งสําเนา
เอกสารหนังสือรับรองดังกล่าวประกอบมาด้วย
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24. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมประชุมสงเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจัยฯ ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2554 ณ
โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท จ.ชลบุรี เบิกจ่ายเป็นเงิน
105,310.- พบว่าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่
สอดคล้องตามระเบียบฯ คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เบิกค่า
วิพากษ์ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 1,200.-ซึ่งการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานดังกล่าวทําให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับที่
ระเบียบฯ กําหนด

24. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแล้วแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สําหรับการเบิก
ค่าวิทยากร ใช้คําว่า วิทยากรผู้วิพากษ์ เป็นการใช้ภาษาที่ไม่อยู่
ในระเบียบฝึกอบรมฯ ซึ่งในระเบียบฯ ใช้คําว่า บรรยาย
อภิปราย/ประชุมกลุ่ม เท่านั้น หากผู้รับผิดชอบโครงการฯ
จัดทําหนังสือรับรองว่ารูปแบบการนําเสนอในวันที่ 8กันยายน
2554 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นรูปแบบการบรรยาย ซึ่ง
เข้าลักษณะการให้ความรู้ของวิทยากรที่สามารถเบิกค่าวิทยากร
ได้ ตามระเบียบฯ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) และให้ส่ง
สําเนาหนังสือรับรองดังกล่าวประกอบมาด้วย

25. การประชุม ณ ห้องประชุม รพ.สต. ทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.
แม่ฮ่องสอน มีข้อตรวจพบว่า กําหนดการประชุม, หนังสือ
แจ้งการประชุมไปยังกลุ่มเป้าหมาย และหนังสือเชิญ
วิทยากรเป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2554 แต่วันจัดประชุม
จริงเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยไม่มีการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมฯ รวมทั้ง เบิกค่าวิทยากรเกิน
กว่าเวลาที่กําหนดไว้ ในกําหนดการประชุมคือ เวลาตาม
กําหนดการประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.15 น. แต่
เบิกค่าวิทยากรเวลา 13.00 น.- 17.00 น. ซึ่งเบิกเกิน
เวลาที่กําหนดไว้ 1 ชั่วโมงเป็นเงิน 600 บาท

25. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการส่ง
หลักฐานประกอบการขอเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบใบสําคัญก่อนการ
เบิกจ่าย ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบทุกครั้ง
ด้วย ในครั้งต่อไปหากจัดประชุมหรืออบรมจําเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงวันหรือสถานที่ในการจัดอบรมให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ทําบันทึกเสนอต่อผู้อํานวยการศูนย์ฯเพื่อทราบและ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ส่วนค่าวิทยากรที่เบิกเกิน
เวลาจํานวนรวม 1 ชั่วโมง ชัว่ โมงละ 600บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้
เบิกนําส่งคืนคลังและให้ส่งสําเนาหลักฐานการส่งคืนเงิน
ประกอบมาด้วย

26. ในการเดินทางไปจัดประชุม ณ รพ.สต. ทุ่งโป่ง อ.
ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางได้นําค่าจ้างเหมา
รถตู้และค่าน้ํามันรถตู้มารวมเบิกเป็นค่าในการเดินทางไป
ราชการครั้งนี้ด้วย

26. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้ผู้เบิกแยกหลักฐานการเบิก ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจําเป็นใน
การเดินทาง ให้แยกเบิกต่างหากจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ โดยให้นําไปเบิกเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุของ
โครงการต่อไป
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27. นําเงินยืมจํานวน 30,000 บาท ไปจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนโครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. 3 แห่ง
แห่งละ 10,000 บาท โดยไม่มีหลักฐานประกอบการ
ชดใช้เงินยืมดังกล่าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554

27. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
จํานวน 30,000 บาท มาแนบเพื่อเป็นใบสําคัญในการใช้
จ่ายเงินของโครงการฯ และให้แจ้งผลการติดตามหลักฐาน
ประกอบจ่ายเงินดังกล่าว ส่งประกอบมาด้วย

28. การจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย จํานวน 100
เล่ม ราคาเล่มละ 580 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท โดย
วิธีตกลงราคา ยืมเงินมาจ้างโดยไม่ได้ออกใบสั่งจ้าง และไม่
Key PO และรายละเอียดแนบท้ายการจ้างไม่ชัดเจน เช่น
ไม่ระบุจํานวนหน้าของเอกสารที่จะจัดพิมพ์ รวมทั้งใน
รายงานการขอจ้างระบุประเภทเงินที่ขอจ้างคือเงินบํารุง
แต่นํามาเบิกในเงินงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น และไม่
ปฏิบัติตาม SOP คือ ไม่สืบราคา

28. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้เจ้าหน้าที่พัสดุระบุรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจนและครบถ้วน และไม่ควรยืมเงินมาจัดซื้อจัดจ้างเกิน
10,000 บาท ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 133 วรรค 2 โดย
รายการนี้ต้องออกใบสั่งจ้าง และ Key PO เพราะวงเงินการจ้าง
เกิน 5,000 บาท และให้ปฏิบัติตาม SOP คือ สืบราคาอย่าง
น้อย 2 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคา และหากพิมพ์วิธีกรณีพิเศษ
ให้ดําเนินการแจ้งให้เสนอราคาจากโรงพิมพ์ที่ได้สิทธิพิเศษ
อย่างน้อย 3 ราย แล้วจ้างจากผู้เสนอราคาต่ําสุด

29. ศูนย์ฯ เบิกค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน เกินกว่า
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม คือจํานวน 46 ราย จํานวนเงิน
5,980.- บาท ดังนี้
อาหารว่าง 2,300บาท (46คนx25บาทx2มื้อ)
อาหารกลางวัน3,680บาท(46คนx80บาทx1มื้อ)
แต่มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๔๕ ราย
จํานวนเงิน 5,850.- บาท ซึ่งเบิกเกินไป 1 คน เป็นเงิน
130 บาท และผู้จัดไม่มีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุที่เบิกเกิน
กว่ารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

29. ขอให้ผู้บริหารกําชับ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด และรายการที่เบิกเกินจํานวน
130.- บาท นําเงินส่งคืน และให้ส่งสําเนาหลักฐานการคืนเงิน
ประกอบมาด้วย

30. ไม่มีการบันทึกขออนุมัติเพื่อจัดโครงการดูงาน มีเพียง
โครงการภาพรวมที่กําหนดกิจกรรมนี้ไว้ แต่ไม่มี
รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และช่วงเวลาการ
ในการไปดูงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปดู
งานก็สูงกว่างบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนการใช้เงิน

30. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ ซึ่งได้จัดทํา
โครงการฯในภาพรวมทั้งปีไว้ ให้จัดทําบันทึกหรือโครงการย่อย
เพื่อเสนอให้ผู้อํานวยการทราบ และพิจารณาอนุมัติทุกครั้งด้วย
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31. การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ผู้เขียน
รายงานไมได้ระบุชื่อผู้เดินทางร่วม หรือระบุชื่อไม่
ครบถ้วน ในแบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละ
ครั้ง และในใบขออนุมัติเดินทางก็จัดทํารวมกันหลาย ๆ
ครั้งในใบเดียวกัน จึงไม่สามารถแยกออกว่าใครเดินทาง
กับใคร เรื่องใด ซึ่งทําให้ยากต่อการตรวจสอบ ดังนี้
- วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ระบุว่าเดินทางคนเดียว แต่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน
- วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ระบุว่าเดินทาง 2 คน แต่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน

31. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการทุกคนระมัดระวังในการ
เขียนรายงานการเดินทาง ให้เขียนรายชื่อผู้เดินทางร่วมให้
ครบถ้วนทุกคนในใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (แบบ 7800)
เพราะหากไม่มีรายชื่อในใบเบิกฯดังกล่าว ผู้เดินทางจะไม่มีสิทธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดได้ ดังนั้นให้ผู้เขียน
รายงานการเดินทางเพิ่มรายงานของพนักงานขับรถยนต์ในใบ
เบิกฯ ฉบับดังกล่าวด้วย และให้ส่งสําเนาหลักฐานฯ ประกอบ
มาด้วย

32. เบิกค่าวิทยากรในช่วงนําเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งตาม
ระเบียบฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

32. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสําคัญก่อนการเบิกจ่ายให้
ละเอียด เนื่องจากตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจ่าย
ค่าวิทยากรจะเบิกได้เฉพาะการอบรมฯ ที่เป็นชั่วโมงบรรยาย
อภิปราย และประชุมกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นให้เรียกคืนเงินค่า
วิทยากรที่เบิกไม่ได้จากวิทยากร จํานวน 2 คน (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ข) คนละ 5 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,500 บาท รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท คืนคลัง และให้ส่งสําเนาหลักฐานการ
ส่งคืนเงินประกอบมาด้วย

33. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการพบว่าออกเดินทางจาก
งานประชุมอีกแห่งหนึ่ง และวันที่เดินทางในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเงินคืนคลัง
เรียบร้อยแล้ว ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด
และขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี

33. ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขวันที่ให้ถูกต้อง ในเอกสารประกอบการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น (ใบรั บ รองแทนใบเสร็ จ รั บ เงิ น ) จากวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2554 ที่ถูกต้องคือวันที่ 28-29 เมษายน 2554
และในครั้ งต่ อไปให้ ร ะมั ด ระวั ง รอบคอบ รวมทั้ งตรวจสอบ
ความถูกต้องให้เรียบร้อยด้วย
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34. ใบสําคัญการจัดอบรมฯ มีเอกสารที่ใช้ประกอบการ
เบิกจ่าย และสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการ
แนบประกอบไม่ครบถ้วน ส่วนใบสําคัญที่มีสําเนาหลักฐาน
แนบเบิกก็ไม่ได้รับรองสําเนา และไม่ได้หมายเหตุว่าฉบับ
จริงของเอกสารฉบับนั้นแนบเบิกกับใบสําคัญฉบับใด เช่น
ค่าที่พัก ไม่แนบหนังสือส่งตัวหรือหนังสือขออนุมัติเดินทาง
ของผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นต้น เนื่องจากกองฯ แยกส่งเบิก
ค่าใช้จ่ายหลายฉบับต่อโครงการจัดอบรม 1 ครั้ง โดย
ไม่ได้หมายเหตุว่าได้แยกเบิกเรื่องใด จํานวนเท่าใด
คงเหลือเท่าใด ไปแล้ว ในฉบับจริงและสําเนา ซึ่งเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และอาจมีการเบิกซ้ําหรือเบิกขาดได้ และอาจทํา
ให้การควบคุมภายในไม่ดี

34. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไป ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น รวบรวมเอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ยให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และให้ใช้เอกสารฉบับจริงในการเบิกจ่าย แต่
ไม่ ควรแยกเบิ ก เพราะเป็ น การเพิ่ มภาระงาน เช่ น ต้ องมี
ทะเบียนคุม และไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําเอกสารโดยไม่
จําเป็น เพราะส่งเบิกในวันเดียวกันทั้ง 3 เรื่อง (ค่าที่พัก ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง) หรือหากมีความจําเป็นจะใช้
สําเนาในการเบิก ให้ผู้นั้นรับรองสําเนา พร้อมทั้งให้หมายเหตุ
ด้วยว่า ฉบับจริงและสําเนาใช้เบิกในใบสําคัญฉบับใด จํานวน
เท่าใด เรื่องใด และกําชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบ
ใบสําคัญก่อนการเบิกจ่าย ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วน
ถูกต้อง โดยละเอียดรอบคอบทุกครั้งด้วย

35. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ลงวันที่รับเงินไม่ถูกต้อง คือ แทนที่จะลงวันที่รับ
เงินยืมจากผู้จ่ายเงินกลับลงวันที่เคลียร์ใบสําคัญซึ่งไม่
ถูกต้อง ทําให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

35. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
แจ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ตรวจสอบเอกสาร/หลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดย
เคร่งครัด

36. รายงานขอจ้างรถบัสไม่ปรากฏราคาที่เคยจ้างใน 2
ปีงบประมาณ ทําให้ไม่ทราบว่าราคาที่จ้างแพงหรือเป็น
ราคาที่เหมาะสมหรือไม่

36. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
และแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ระบุราคาที่
เคยซื้ อ /จ้ า งครั้ ง หลั ง สุ ด ในรายงานขอซื้ อ /ขอจ้ า ง (ข้ อ 27)
เสนอผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาราคาก่ อนออกใบสั่ ง ฯ โดยเคร่ งครั ด
สําหรับเรื่องการจ้างขอให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร หากทําได้

37. ตั๋วเครื่องบินที่เป็นกระดาษแฟ็กซ์ ขอให้ถ่ายสําเนา
ติดกับตั๋วมาด้วย เพราะเวลานานไปจะทําให้เลือนจางอ่าน
ไม่ออก และทําให้เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ถือเป็นเอกสารสําคัญ ดังนั้น เมื่อระยะเวลาผ่านนานไปทํา
ให้เลือนจางหายไป และขาดความครบถ้วนขอเอกสาร

37. ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ ข้อ 57 ความว่า “อายุการ
เก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี“ จึงขอให้กอง
ฯ ถ่ า ยเอกสาร เพื่ อ ให้ มี เ อกสารหลั ก ฐานที่ ชั ด เจนไว้
ประกอบการตรวจสอบ
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ใบสําคัญค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล, ค่าล่วงเวลา ค่าศึกษาบุตร
ข้อค้นพบ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

1. ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน กรอกข้อความไม่ครบถ้วน
ทําให้เอกสารนั้นไม่ถูกต้อง

1. ขอให้ผู้บริหารประชุมหน่วยงานและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าในครั้ง
ต่อไป ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วย

2. เงินบํารุง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ระหว่าง
วันที่ 1 - 27 กันยายน 2554 แต่เจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงานที่เป็นคนนอก มีเพียงใบอนุมัติให้อยู่ มีคําสั่งอยู่
ปฏิบัติงานแต่ไม่มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ทําให้ไม่ทราบว่า
มีใครอยู่บ้างเวลาใดและเงินที่จะจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
เป็นเงินเท่าไร จะได้เตรียมการจ่ายได้อย่างถูกต้องและ
ทราบว่ามีรายรับพอกับรายจ่ายหรือไม่

2. เพื่อความโปร่งใสและมีระบบควบคุมภายในที่ดีควรจะแนบ
คําสั่งอยู่ปฏิบัติงานดังกล่าวของเจ้าหน้าที่และมีเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด ดังนั้นเห็นควรให้แนบคําสั่ง ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ในการอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกเดือน และมีทะเบียน
ลงเวลาเข้ า และออกของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน และให้
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบก่อนเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง

3. เบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก แต่ไม่มีหนังสือรับรองจาก
สถานพยาบาลทําให้ไม่สามารถเบิกเงินได้

3. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ โดยประชุ ม หน่ ว ยงานและแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ว่าในครั้งต่อไป ให้แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้ครบถ้วนด้วย

4. การอยู่ปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาไม่ได้จัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานทําให้ผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2550ข้อ 9.2

4. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ โดยประชุ ม หน่ ว ยงานและแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ให้ทําสรุปผลการปฏิบัติงานส่งด้วย โดยด่วน และใน
ครั้งต่อไป ถ้าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ทํา
สรุปผลการปฏิบัติงานส่งด้วยทุกครั้ง

5. ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก 13 ราย จํานวนเงิน
5. ในครั้งต่อไปให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้งให้
26,315 บาท พบว่ามี 2 ราย ไม่ระบุโรค ทําให้เอกสาร/ เจ้ า หน้ า ที่ ก รอกข้ อ มู ล ในเอกสาร/หลั ก ฐาน ประกอบการ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม เบิกจ่าย-จ่าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเคร่งครัดด้วย
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
6. ค่าล่วงเวลา เดือน กันยายน 2554 จํานวนเงิน
40,000 บาท พบว่า
6.1 วันที่ 24 กันยายน 2554 ในใบขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขออยู่เวลา 08.30 – 16.30 น. แต่
เจ้าหน้าที่อยู่จริง 07.30 – 12.00 น. คิดเป็น 4 ชั่วโมง

6. ใบสรุปผลการอยู่ล่วงเวลาตามข้อ 9.2 ให้รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการต่ อ ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ต ามข้ อ 5
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 และถ้ามีกรรมการ
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ฉะนั้น จะเบิกได้เพียง 08.30 – 12.00 น. คิดเป็น 3
ชั่วโมง ซึ่งเศษของชั่วโมงตัดออก ก็จะเหลือ 3 ชั่วโมง แต่
เจ้าหน้าที่เบิก 4 ชั่วโมง ซึ่งเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้นให้คืนเงิน
และเจ้าหน้าที่ได้ส่งคืนเงินตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1151
เลขที่ 71 จํานวนเงิน 60 บาท เรียบร้อยแล้ว
6.2 เบิกเวลา 18.30 – 18.30 น. วันที่ 7 กันยายน
2554 เจ้าหน้าที่พิมพ์เวลาผิด ซึ่งเวลาที่ถูกต้อง คือ
16.30 – 18.30 น. และเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขเรียบร้อย
แล้ว 6.3 เจ้าหน้าที่ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งเป็นพนักงานราชการ ได้ลาออก แล้วไม่ได้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจรับคนใหม่แทน ทําให้ไม่ถูกต้องตามที่
ระเบียบฯ กําหนด

ตรวจรับคนใดลาออก ต้องแต่งตั้งทดแทนในครั้งต่อไป ให้
ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลในเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้อง โดยเคร่งครัด

7. การเบิกเงินค่าตอบแทนฯ ในวันหยุดราชการ ในวัน
อาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2554 เบิกซ้ํา 2 ครั้ง
เนื่องจากพิมพ์วันที่ดังกล่าวซ้ํา โดยเบิกจ่ายเกินมาคนละ
420 บาท จํานวน 2 คน รวมเป็นเงิน 840 บาท ตามใบ
สรุปหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯประจําเดือน
กรกฎาคม 2554 ทําให้การเบิกจ่ายเกินกว่าความเป็น
จริง และทําให้ทางราชการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ
หากไม่พบข้อผิดพลาดดังกล่าว

7. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้
เบิก และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ให้รอบครอบ ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ
ฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด และให้เรียกคืนเงินที่เบิกเกินในวันที่
24 กรกฎาคม 2554 จากเจ้าหน้าที่จํานวน 2 คน ๆ ละ
420 บาท รวม 840 บาท ส่งคืนคลัง และให้ส่งสําเนา
หลักฐานการคืนเงินประกอบมาด้วย

8. เบิกค่าครอบฟัน (9212) 2 ซี่ # 46, # 47 จํานวน 8. กรณีฟันเทียมติดแน่น และอุปกรณ์ สามารถเบิกได้คนละ 1
เงิน 4,200 บาท พบว่า ไม่สามารถเบิกรายการครอบฟัน รายการ และไม่เกิน 1 ซี่ หรือ1 ชิ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี
ได้อีกจนกว่าจะครบ 5 ปี จึงจะเบิกครั้งต่อไปได้อีก ซึ่งการ ตัวอย่างเช่น นาง อ. ผู้รับบํานาญ ไม่ครอบฟัน 3 ซี่ (ครอบฟัน
เบิกดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
แท้) โดยโรงพยาบาลออกใบเสร็จให้ดังนี้ รายการครอบฟันแท้
3 ซี่ จํานวนเงิน 6,300 บาท กรณี นาง อ. เบิกได้เพียง 1 ซี่
ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด (ซี่ละ 2,100 บาท) ไม่
สามารถเบิกรายการครอบฟันใด ๆ ได้อีก จนกว่าจะครบ 5 ปี
จึงจะเบิกครั้งต่อไปได้ ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุม
หน่วยงานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
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9. ไม่ระบุทะเบียนรถที่ใช้อยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลาทําให้ไม่รู้
ว่าใช้รถคันไหน เพราะดูทุกคันแล้วไม่ปรากฏเลย และ
เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการไม่ระบุเบียนรถทํา
ให้ไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ดี
10. ไม่ใส่ยอดรวมระยะทางในการเดินทางแต่ละทริป ทํา
ให้ไม่ทราบระยะทางที่แท้จริง ทําให้ไม่ปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในที่ดี

9. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้ง
เจ้าหน้าที่การเงินให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ถูกต้อง โดยเคร่งครัด
10. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงาน
แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด และให้ใส่
ยอดรวมระยะทางทุกรายการ
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1. การเบิ กจ่ ายเงิ นค่ าตอบแทนฯ รายตั ว 5 ราย ๆ ละ
500 บาท รวม 2,500 บาท ทํ า ให้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่
ระเบีย บกําหนด และการเบิกดั งกล่า วไม่สามารถเบิกได้
เพราะไม่มีระเบียบรองรับ

1. การเบิกค่าตอบแทนการประสานงานฯ จะเบิกได้ต้องอยู่
ภายในโครงการและมี ร ะเบี ย บรองรั บ จึ ง จะเบิ ก จ่ า ยได้
เพราะฉะนั้นต้องส่งคืนเงินจํานวน 2,500 บาท ในครั้งต่อไป
ทํา หนั งสือเชิ ญ อาสาสมัครในพื้น ที่ มาร่ว มทํ า สารคดี ดังกล่ า ว
โ ด ย ส า ม า ร ถ เ บิ ก ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ต า ม สิ ท ธิ ที่ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังกําหนดเท่านั้น

2. แก้ไขวันที่เดินทางในใบอนุมัติเดินทาง ทําให้เอกสาร 2. ในครั้ งต่ อไป หากมี การแก้ ไขขอให้ผู้ บริ ห ารลงนามกํา กั บ
การเบิกจ่ายมีรอยลบ ซึ่งอาจทําให้มีโอกาสที่จะแก้ไขเอง ด้วย
ได้ ดังนั้นผู้มีอํานาจจึงต้ องมีการลงลายมือชื่อกํา กับการ
แก้ไขด้วยทุกครั้ง
3. ขอใช้รถส่วนตัวแต่เบิกค่าเครื่องบินถึงสุวรรณฯ แล้วจึง
เบิกค่าแท็กซี่จากสุวรรณภูมิไปบ้านพักเพื่อเอารถส่วนตัว
ทั้งไปและกลับ ทําให้การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไม่เป็นไป
ตามที่ระเบียบฯ กระทรวงการคลังกําหนด

3. การขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปราชการโดยรถส่ ว นตั ว คื อ การ
เดิน ทางจากที่พักถึ งสถานที่ จัด ประชุ มเบิกค่าใช้ จ่า ยได้ตั้ งแต่
ออกจากที่พักจนกลับถึงที่พัก ดังนั้นจะเบิกได้เพียง750 กม.
x4x2 = 6,000บาท ตามใบสําคัญ 6,172 + ค่าทางด่วน
260 คืน 260+172 = 432 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 และในครั้งต่อไปให้ขออนุมัติให้
ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กลับจริง

4. เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบต้นเรื่อง/หนังสือเชิญ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีเดินทางหมู่คณะไม่ได้
หมายเหตุระยะเวลาในการเดินทางออกจากบ้านพักและ
กลับถึงบ้านพัก หากไม่แนบต้นเรื่อง/หนังสือเชิญประชุม
เขารับการอบรม ส่งผลให้การประมาณการเงินยืมหรือการ
สรุปค่าใช้จ่ายใบสําคัญส่งเบิกเกิดความคลาดเคลื่อนหรือ
ผิดพลาดได้ง่าย และหากไม่หมายเหตุระยะเวลาในการ
เดินทางทําให้การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเกิดความผิดพลาดได้
ง่าย ส่งผลกระทบให้การเบิกจ่ายเงินของศูนย์ฯ ผิดพลาด
ไปด้วย

4. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับ การเดินทางไปราชการให้
แนบเอกสารหลั ก ฐานประกอบการเบิ ก จ่ า ย และกรอก
รายละเอียดการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากระยะเวลาใน
การเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
แสดงรายละเอียดของวัน เวลา ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ในช่องหมายเหตุ และให้ติดตามแก้ไขให้ถูกต้อง
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5. การเขียนรายงานการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไม่
ครอบคลุมวันที่เบิกค่าน้ํามันรถ คือเขียนรายงานเดินทาง
เฉพาะวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 แต่เบิกค่าน้ํามันรถใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้
ชี้แจงว่าวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ได้เดินทางไป
ราชการจริง แต่ไม่ได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง จึงเข้าใจว่าไม่ต้อง
เขียนรายงานฯ ในวันที่ดังกล่าว และในรายงานการ
เดินทางมีการแก้ไขเวลาออกและกลับสํานักงานโดยใช้
ปากกาลบคําผิด ทําให้เป็นจุดสังเกตว่าอาจเป็นการแก้ไข
เวลาเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงได้

5. ในครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ หน่ ว ยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด และให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวให้รัดกุม
ดังนั้นให้ จนท. ผู้เดินทางเขียนรายงานการเดินทางให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามวัน และเวลาที่เดินทางจริงถึงแม้ว่าในวันนั้นการ
เดินทางระยะเวลาไม่ครบตามระเบียบฯ กําหนด ให้เบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงก็ตาม แต่เป็นการยืนยันว่าวันนั้น ๆ ได้มีการเดินทางจริง
และเกิดค่าน้ํามันดังกล่าว และหากมีการแกไขตัวเลขฯ ให้ขีด
ฆ่ารายการที่เขียนผิด พร้อมลงลายมือชื่อกํากับ แล้วจึงเขียน
ตัวเลขที่ถูกต้องแทน

6. ชื่อผู้เขียนรายงานการเดินทาง กับผู้ลงชื่อรับเงินใน
รายงานเดินทางเป็นคนละคนกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า
เข้าใจผิดคิดว่าต้องใช้ชื่อหัวหน้าคณะเดินทางในการเขียน
รายงานฯ อาจเกิดความสับสนในการจ่ายเงิน ในกรณีที่ไม่
มีการยืมเงินอาจจ่ายเงินผิดคน และทําให้หลักฐานการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้องด้วย

6. ในครั้ ง ต่ อ ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกํ า ชั บ หน่ ว ยงานโดยประชุ ม
หน่ ว ยงานและแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยให้เขียนรายงานให้ถูกต้องตรงตามตัวผู้เบิกจ่าย
และให้ตรวจสอบใบสําคัญอย่างรัดกุมด้วย

7. ค่าจ้างเอกชนดําเนินการลงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เมตบอลิก จํานวน 16,215 บาท พบว่าไม่ระบุราคาที่
เคยซื้อภายใน 2 ปีงบประมาณ ทําให้ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ซึ่งทําให้ไม่ทราบว่าราคาที่ซื้อหรือจ้าง แพง หรือ
เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่

7. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ระบุราคาที่เคย
ซื้อ/จ้างครั้งหลังสุด ในรายงานขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 27) เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาราคาก่อนออกใบสั่งซื้อโดยเคร่งครัด สําหรับ
เรื่องการจ้างขอให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร หากทําได้

8. ค่าใช้จ่ายเดินทาง เพื่อเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุ ประจําปี 2554 รุ่นที่ 7/54
จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2554
จํานวนเงิน 32,920 บาท พบว่า เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ
480 บาท แต่ในโครงการระบุเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้ส่งคืนเงิน จํานวน 1,280 บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1699 เลขที่ 97

8. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ โดยเคร่งครัด ในการ
คํานวณค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
- ให้คิดจากเวลาที่ออกจากบ้านจนถึงวันกลับเข้าที่พักว่าเป็น
เวลากี่วัน และหากเกิน 12 ชั่วโมง. ให้คิดเป็น 1 วัน ในกรณีนี้
เดินทางออกจากบ้าน 6.00 น. กลับถึงที่พัก 19.00 น. ตัง้ แต่
วันที่ 15 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คิดเป็น 4 วัน กับ 13
ชั่วโมง. เท่ากับ 5 วัน คิดเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท เป็นเงิน
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1,200 บาท หักค่าอาหารตามกําหนดการประชุมที่ผู้จัดเลี้ยง
13 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน 1,040 บาท จึงสามารถเบิก
ได้เพียง 160 บาท (1,200 – 1,040) แต่เจ้าหน้าที่ได้เบิกไป
คนละ 480 บาท/คน จึงต้องคืนเงินคนละ 320 บาท จํานวน
4 คน เป็นเงิน 1,280 บาท

9. ค่าใช้จ่ายเดินทาง – ไปเป็นวิทยากรและฝึกปฏิบัติ
9. ในครั้งต่อไป ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลประปาหมู่บ้านเพื่อผลิต
แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง
น้ําประปาให้มีคุณภาพดื่มได้ จ. ชัยนาท พบว่า ผู้จัดได้ขอ ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
ความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร โดยในหนังสือเชิญ
ประชุม ระบุว่า สําหรับค่าที่พักและค่าพาหนะขอให้เบิก
จากต้นสังกัด แต่เหตุใดได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด
ทําให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับที่ระเบียบฯ กําหนด
ดังนั้น ให้คืนค่าเบี้ยเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ได้คืนเงินตาม
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 0956 เลขที่ 65 จํานวนเงิน 400
บาท เรียบร้อยแล้ว
10. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปสุ่มตรวจอาหารและน้ําเพื่อเฝ้า
ระวังอีโคไล โอ 104 ณ ปทุมธานี,อยุธยา,นนทบุรี ใน
วันที่ 22 ก.ค., 1 ส.ค., 8 ส.ค.54 มีข้อตรวจพบ คือ ใบ
ขออนุมัติไปราชการไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ทํา
ให้การเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับที่ระเบียบฯ กําหนด

10. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้หัวหน้ายานพาหนะของศูนย์ฯ กําชับผู้ขอเดินทางไป
ราชการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ทุกครั้งในการขอใช้
รถยนต์ไปราชการโดยเคร่งครัด

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศติดตาม
งานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและคลีนิกวัยรุ่น
จํานวนเงิน ๘๐,๘๗๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิ.ย.
และ ๘,๑๔,๒๑-๒๒,๒๙ ก.ค.2554 ณ จังหวัดน่าน,แพร่,
เชียงราย,พะเยา,ลําปาง มีข้อตรวจพบว่าการเบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่จํานวน 5 ราย แต่มีรายชื่อไม่ตรงกับใบขอ
อนุมัติจํานวน 2 ราย โดยไม่มีบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้
เดินทางไปราชการ 2 ราย ทําให้เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด

11. ขอให้ผู้บริหารกําชับหน่วยงานโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ให้ผู้รับผิดชอบทําบันทึก
เสนอต่อผู้มีอํานวยการศูนย์ฯ เพื่อทราบ และอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นในครั้งนี้ให้ติดตามใบอนุมัติไป
ราชการของบุคคลดังกล่าวมาให้ครบถ้วน และในครั้งต่อไป
ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจใบสําคัญ ตรวจให้รอบคอบหากไม่มี
เอกสารที่ครบถ้วนก็ให้งดเบิกโดยเคร่งครัด
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12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามโครงการเฝ้าระวังผลกระทบจากเหมืองทองคํา ณ
อ.วังชิ้น จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2554
จํานวนเงิน 13,300.- บาท พบว่า ใบขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการไม่ระบุชื่อพนักงานขับรถยนต์ และไม่ระบุเลข
ทะเบียนรถยนต์ ทําให้ข้อมูลการขออนุมัติใช้รถยนต์ตาม
แบบฯ ไม่ถูกต้อง และมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบ
กําหนด

12. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้ง
ต่อไปให้ให้หัวหน้ายานพาหนะของศูนย์ฯ กําชับผู้ขอเดินทางไป
ราชการประสานฝ่ายยานพาหนะเพื่อจะได้ระบุชื่อผู้ขับรถยนต์
และหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หากประสานแล้วไม่ได้ ขอให้
ฝ่ายพาหนะใส่ให้เรียบร้อย โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ทุกครั้งในการขอใช้รถยนต์ไปราชการ

13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม
วิชาการสังคมสงเคราะห์ จํานวนเงิน ๗,๑๒๑ บาท
ระหว่างวันที่ ๒๖-2๘ ก.ค.2554 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ พบว่า ไม่ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว"
ในใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ทําให้ไม่เป็นตามระเบียบกําหนด

13. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงาน และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ กําหนดอย่าง
เคร่งครัด และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว
และลงลายมือชื่อและวันที่ในการจ่ายเงินในใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารสําคัญในการจ่ายเงินในฉบับดังกล่าว

14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการอบรมระบบ
ควบคุมภายใน ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ 19 เมษายน 2554 พบว่าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ไม่สอดคล้องตามระเบียบฯ คือใบขออนุมัติ
เดินทางไม่ครอบคลุมวันเดินทางกลับของเจ้าหน้าที่ผู้
เดินทาง คือ ขออนุมัติวันที่ 18-19 เมษายน 2554 แต่
เดินทางกลับถึงที่พักวันที่ 20 เมษายน 2554 ทําให้การ
เบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับที่ระเบียบฯ กําหนด

14. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงาน และแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ กําหนดอย่าง
เคร่งครัด ในครั้งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการจัดทําใบ
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการ จัดทําใบขออนุมัติให้
ครอบคลุมวันเดินทางทั้งวันไป และวันกลับ เพื่อให้เกิดสิทธิใน
การเบิกค่าใช้จ่ายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องต่อไป ดังนั้นในครั้งนี้
การเดินทางให้บันทึกขออนุมัติเพิ่มเติมสําหรับวันดังกล่าวด้วย

15. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ไม่ได้หมายเหตุระยะเวลา
ในการเดินทางออกจากบ้านพักและกลับถึงบ้านพักทําให้
การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ส่งผล
กระทบให้การเบิกจ่ายเงินของศูนย์ ฯ ผิดพลาดไปด้วย

15. ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานกําชับโดยประชุมหน่วยงานและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในครั้ง
ต่อไป กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวม
ฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของ
วัน เวลา ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุโดย
เคร่งครัด

สรุปผลข้อค้นพบ/ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี 2555

หน้า 66

ข้อค้นพบ/ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพบว่ามีการแก้ไข
ข้อความ และตัวเลขโดยใช้ปากกาลบคําผิดลบแล้วเขียน
ซ้ําที่เดิม ซึ่งการแก้ไขตัวเลขหรือตัวหนังสือโดยใช้ปากกา
ลบคําผิดลบแล้วเขียนซ้ําที่เดิม ทําให้มองเห็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทําให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในตัวเลขได้

16. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไป
หากมีการเขียนตัวเลขหรือตัวหนังสือผิดพลาด ไม่ควรใช้ปากกา
ลบคําผิด แต่ให้ใช้วิธีการขีดฆ่าบนตัวหนังสือที่เขียนผิดพร้อมลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ แล้วจึงเขียนรายการที่ถูกต้อง

17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ ณ อยุธยา การ์
เด้น ริเวอร์ โฮม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา วันที่ 8-9
กรกฎาคม 2554 พบว่า การเบิกค่าน้ํามันรถยนต์
หลักฐาน/เอกสารการเบิก ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ราชการไม่ตรงกัน โดยใบเสร็จรับเงินระบุหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ ฮจ 3710 แต่หนังสือบันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ นง
7166 และไม่มีบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนรถยนต์ราชการทํา
ให้หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

17. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปการ
นํารถออกไปใช้ต้องทําใบขออนุญาตใช้รถต่อผู้มีอํานาจทุกครั้ง
และให้ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถตามที่ขอไปด้วยว่ารถยนต์
ที่ใช้นั้นตรงกับที่ขออนุมัติหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ทํา
บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนรถยนต์ราชการทุกครั้ง และให้
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบฯ กําหนด พร้อมให้ชี้แจงกรณีที่เอกสารการเบิกค่า
น้ํามันฯ ดังกล่าวไม่ตรงกัน ให้กับผู้มีอํานาจอนุมัติเบิกจ่าย
ทราบ และส่งสําเนาหลักฐานการชี้แจงประกอบมาด้วย

18. ไม่มีหนังสือส่งตัว หรือหนังสือแจ้งการเข้าร่วมประชุม
หรือหนังสืออนุมัติให้เดินทาง จากต้นสังกัดของผู้เข้าร่วม
ประชุม และบางรายใช้สําเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการมาแนบเบิกจ่าย ซึ่งไม่ถูกต้อง ทําให้เป็นการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

18. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในครั้งต่อไปให้
ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบใบสําคัญตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ละเอียด รอบคอบ และครบถ้วน ในครั้งต่อไป
สําหรับหนังสือส่งตัว หรือใบขออนุมัติเดินทางที่ใช้ประกอบ
ใบสําคัญต้องใช้ฉบับจริงมาแนบเบิกเสมอ ยกเว้นฉบับจริงแนบ
ใบสําคัญอีกชุดก็ให้ใช้สําเนาแนบโดยหมายเหตุด้วยว่าฉบับจริง
อยู่ที่ใบสําคัญที่เท่าใด หรือหากสูญหาย ให้ดําเนินการตาม
ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 43 และให้ติดตามหนังสือส่งตัวหรือ
ใบขออนุมัติเดินทางฯ มาแนบให้ครบถ้วน และส่งสําเนาหนังสือ
ดังกล่าวแนบประกอบมาด้วย
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19. เจ้าหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางมาร่วมประชุมค่าเบี้ย
เลี้ยง แต่เวลาที่ใช้เดินทางไป-กลับระหว่างวัน เดินทางไม่
ถึง 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยเดินทางออก
จากที่พักวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 06.00 น. และ
กลับถึงบ้านพักวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00
น. คํานวณได้ 12 ชั่วโมง ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้
และเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

19. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยการประชุมหน่วยงานและแจ้งให้
ผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้ละเอียด
รอบคอบ ในกรณีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ให้นับ
เวลาเพื่อคิดเบี้ยเลี้ยง 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน และหากเศษของ
วันไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่เกิน 12 ชั่วโมงให้คิดเป็นอีก 1 วัน
ดังนั้นในกรณีนี้เจ้าหน้าที่เดินทางออกจากที่พักวันที่ 16
สิงหาคม 2554 เวลา 06.00 น. และกลับถึงบ้านพักวันที่
16 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น. คํานวณได้ 12 ชั่วโมง
ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ ให้คืนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่เบิกเกิน
1 วัน คืนคลัง และให้สําเนาหลักฐานการคืนเงินประกอบมา
ด้วย

20. ค่าพาหนะเบิกสูงกว่าความเป็นจริงทําให้ส่วนราชการ 20. ในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้ง
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่ประหยัดและไม่เหมาะสม
ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับการเบิกค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ในครั้งต่อ ๆ ไป
โดยเคร่งครัด ผู้บริหารอาจใช้ดุลยพินิจ คาดว่าจะเบิกไม่จริง
โดยเปรียบเทียบการเบิกตามระยะทางจากกรมอนามัยไป
สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 90 กิโลเมตร (ไป-กลับ) เบิก
ตามจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าผ่านกรุงเทพฯ ระเบียบให้
เบิกไม่เกิน 1,200 บาท ก็ได้
21. เบิกค่ารถประจําทางปรับอากาศ จากกรุงเทพฯขอนแก่น และจากขอนแก่นถึงหมอชิตเป็นรถประจําทาง
ปรับอากาศชั้น 1 (First Class) ราคาเที่ยวละ 512 บาท
แต่ตามเวลาที่เดินทางไม่มีรถ ชั้น 1 แล่นระหว่างนั้นเลย
หรือเดินทางโดยรถปรับอากาศปกติ (Gold Class) ราคา
420 บาท ทําให้การเบิกค่าพาหนะที่ไม่เป็นไปตามความ
จริง และไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนดและระบบ
ควบคุมภายในที่ดี

21. ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ามีรถประจําทางปรับอากาศชั้น 1
จากกรุงเทพฯ-ขอนแก่น และจากขอนแก่นถึงหมอชิต พร้อม
หลักฐานประกอบ หรือหากเดินทางโดยรถปรับอากาศปกติ
(Gold Class) ให้คืนเงินส่วนต่างแก่ทางราชการต่อไป
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22. หนังสือเชิญประชุมไม่ได้แจ้งว่าจะรับผิดชอบค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และโครงการก็ไม่ได้ระบุเช่นกัน ทําให้
การเบิกค่าเลี้ยง และค่าพาหนะผิดพลาดได้

22. ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าทําไมจึงเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า
พาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหาร
กําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
เขียนโครงการ ให้ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

23. การมาปฏิบัติงานตามปกติช่วงเช้าแล้วจึงไปร่วมงาน
กาชาด ประมาณ 15.00 น. ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางได้ ดังนั้นให้เบิกค่ารถรับจ้างเที่ยวกลับบ้าน เพียง
เที่ยวเดียวเท่านั้น ซึ่งการเบิกดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ กําหนด

23. ให้เจ้าหน้าที่คืนเงิน และในครั้งต่อไปขอให้ผู้บริหารประชุม
หน่วยงาน และแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ สําหรับการเบิกใน
ครั้งต่อไป ๆ โดยเคร่งครัด เนื่องจากเป็นการมาปฏิบัติราชการ
ปกติ ไม่สามารถให้เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางได้
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1. มีคู่มือการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และคู่มือ
รักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ได้
ปรับปรุงขึ้น แต่ยังไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทราบ
ส่งผลให้การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถูกวิธี คอมพิวเตอร์เสียหาย
และข้อมูลที่ใช้ในการทํางานสูญหาย ทําให้งานล่าช้า และ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ทันสมัยและส่งผล
ให้เสียงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์

1. ขอให้ผู้บริหารกําชับให้เผยแพร่คู่มือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ เพื่อเป็นคู่มือในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และลดปัญหา การสูญ
หายของข้อมูล อาจจะต้องเวียนทราบหรือปิดประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน

2. มีคู่มือสําหรับผู้ใช้บริการ โดยกําหนดการใช้งาน
สารสนเทศ แต่คู่มือยังไม่ได้เผยแพร่ให้บุคคลภายในหน่วย
ทราบ ทําให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานเสียหาย
ข้อมูลการทํางานสูญหาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
มีประสิทธิภาพ

2. ควรเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศให้ทุกคนทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศถูกต้อง เป็นไป
ตามแนวนโยบายสารสนเทศของกรมอนามัย ป้องกันความเสี่ยง
ที่จะทําให้ระบบสารสนเทศเสียหาย

3. มีแผนการพัฒนาบุคลากรในศูนย์ฯ ปี 2554 จัดอบรม 3. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน Open Office มากขึ้น เพื่อ
การใช้งานระบบอินทราเน็ต เช่น ระบบใบลา ระบบสาร ลดต้นทุนการจัดซื้อ software และป้องกันการใช้ software ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และมีแผนส่งเสริมให้ใช้งาน
Open office แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ ทําให้การดําเนินการ
ดังกล่าวไม่ได้ดําเนินการตามนโยบายกรมอนามัยที่
ต้องการส่งเสริมให้กรมอนามัยลดการใช้ software ที่
ละเมิดลิขสิทธิ์และลดต้นทุนการจัดซื้อ software
สํานักงาน
4. หน่วยงานจัดทําแผนการสํารองข้อมูล แต่ไม่มีแผน
4. ขอให้ผู้บริหารกําชับ โดยประชุมหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ฉุกเฉินสําหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งการ
ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนฉุกเฉินสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อ
ดําเนินการดังกล่าวไม่ดําเนินการตามนโยบายกรมอนามัย ป้องกันความเสียหายข้อมูล หากเกิดกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ
และหากเกิดเหตุฉุกเฉินข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่
มีอาจสูญหายได้
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5. ไม่มีแผนการดูแลรักษา Hardware/Software ที่
ชัดเจน ทําให้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ของหน่วยงาน
อาจชํารุด หมดอายุการใช้งานได้ ซึ่งส่งผลให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานล่าช้าหรือไม่สามารถดําเนินงาน
ได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์และข้อมูลที่ใช้ในการทํางาน

5. ขอให้ผู้บริหารกําชับโดยประชุมหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจัดทําแผนการดูแลรักษา Hardware Software
เพื่อให้การทํางานของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

6. ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศของภายใน
หน่วยงานและไม่มีคู่มือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ทําให้ผู้ใช้งานสารสนเทศหน่วยงานอาจใช้
งานระบบสารสนเทศไม่ถูกต้องส่งผลให้ข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศเสียหายได้ ทําให้ต้องเสียกําลังคนและ
งบประมาณในการแก้ไข ซ่อมบํารุงและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานล่าช้า

6. ผู้บริหารกําชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรตนเองในด้านสารสนเทศและควรส่งเสริมภายใน
หน่วยงานให้ใช้งานโปรแกรม Open Office เพื่อลดต้นทุนการ
จัดหาโปรแกรมที่ใช้การปฏิบัติงานสํานักงานและป้องกันละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วย

7. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานพัฒนาระบบราชการ มอบหมายให้
คณะทํางานที่ 4.4.1 เป็นผู้รบั ผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของกองฯ ซึ่งเป็นคําสั่งเก่า ยังไม่มีการทบทวนให้เป็น
ปัจจุบัน และในคําสั่งนี้ไม่มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ร่วมอยู่
ด้วยซึ่งกองฯ มีบุคลากรอยู่แล้ว ซึ่งการที่บุคลากร
ปรับเปลี่ยนโยกย้าย จึงไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การ
ดําเนินงานด้านสารสนเทศไม่มีความต่อเนื่อง และขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในด้านสานสนเทศทําให้การดําเนินงาน
ด้านนี้ของกองฯ ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กรมกําหนดไว้
เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

7. ควรมีการทบทวนคําสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ
กองฯ ให้เป็นปัจจุบัน และควรมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ร่วมอยู่
ด้วย เพื่อให้การทํางานในด้านสารสนเทศของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายสารสนเทศที่กรมอนามัย
กําหนด

8. ไม่มีคู่มือการเข้า-ออก ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ของหน่วยงาน เช่น การกําหนดให้ใช้ User และ
Password ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งทําให้ข้อมูลที่
สําคัญในการปฏิบัติงานสูญหาย

8. หน่วยงานควรจัดทําคู่มือสําหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลต้องกําหนด User และ Password ทุกครั้งที่เข้าใช้
งาน
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9. มีแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนการดูแลรักษา
ระบบ server และคอมพิวเตอร์ โดยจ้างเหมาบริการห้าง
หุ้นส่วนจํากัด อินฟอร์แมนทีมคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแล
ระบบ แต่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
เพื่อให้มีการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบ
ที่อาจมีต่อความมั่นคงปลอดภัย อาจส่งผลให้สารสนเทศ
ของหน่วยงานเกิดความเสียหายได้ เช่น กรณีไฟฟ้าดับไม่
เครื่องสํารองไฟ

9. กองฯ ควรจัดทําการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศของ
กองฯ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อ
ความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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1. ไม่ ได้ ดํา เนิน การจัด ส่ งรายงานการประเมิ นผลระบบ 1. ให้เร่งดําเนินการจัดส่งรายงานการประเมินระบบควบคุม
ควบคุ ม ภายในให้ กั บ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภายในให้กับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ โดย
ภูมิภาคทราบ ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ เคร่งครัด
การตรวจเงิน แผ่น ดิ น ว่ าด้ ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการ
ควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544 เรื่ อง การส่ งรายงานการ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ 6 ให้กับ สตง.
ทราบ
2. หน่วยงานมีการจัดทํา Flow chart ในทุกกระบวนงาน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระบบควบคุมภายใน มี
บางกระบวนงานอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เช่น งานด้านบัญชีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
ทํ าให้ ข้อมู ล ในการประเมิ น ระบบควบคุ มภายในไม่ เ ป็ น
ปัจจุบัน การวางระบบควบคุมอาจไม่เพียงพอได้

2. ควรปรับปรุง Flow chart ให้ เป็น ปัจจุ บัน เพื่อไว้ให้
คณะกรรมการระบบควบคุ ม ภายในใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อในการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน และเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน

3. การดําเนินงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่มีคู่มือ
หรือระบบควบคุมภายในที่เป็น Flow chart เพื่อเป็น
Standard Operating Procedure (SOP) ของการ
ดําเนินงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอบรมและอื่น ๆ ทําให้
ระบบการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ

3. ขอให้เร่งดําเนินการจัดทํา Flow Chart ที่เป็นระบบควบคุม
ภายในเพื่อเป็น Standard Operating procedure (SOP)
ของการดําเนินงานอื่น ๆ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน และใช้เป็ นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

4. มี Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของระบบ 4. ควรเพิ่มคําอธิบายผังการปฏิบัติงาน Flow Chart เพื่อให้
ควบคุมภายในครบ 4 ขั้นตอน คือ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า ใจถึ ง ขั้ น ตอนการ
จุ ด ควบคุ ม ระยะเวลา แต่ ใ นบางกระบวนงานยั ง ไม่ ปฏิบัตงิ านและเข้าถึงการบริการได้อย่างชัดเจนและง่ายมากขึ้น
คําอธิบ ายประกอบในแต่ ละขั้น ตอนการดํ าเนิ นงานตาม
SOP คือกระบวนงานการเงิน กระบวนงานยานพาหนะ
กระบวนงานของกลุ่ ม นโยบาย กระบวนงานของกลุ่ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนงานของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
กระบวนงานของกลุ่มข้อมูลฯ ซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มี
ส่วนได้ ส่ว นเสี ยเข้าใจคลาดเคลื่ อนในการดําเนิน ตามผั ง
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ยากต่ อ การสร้ า งความเข้ า ใจต่ อ ผั ง
ปฏิบัติงาน
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5. กระบวนงานการพัสดุ ความเสี่ยงที่เกิดไม่มีการสํารวจ
ความต้องการใช้พัสดุ สํานักฯ ได้ดําเนินการรวบรวมและ
จัด ทํา แผนความต้องการใช้ พัส ดุเ รีย บร้อยแล้ว ในเดื อน
พ.ย. เป็ นไปตามแผนการปรั บปรุงระบบควบคุมภายใน
(แบบ ปย. 2 30 กั น ยายน 2554) ส่ ว นขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติการจัดหาและการตรวจรับคณะกรรมการประเมิน
แล้ ว ไม่ มี ค วามเสี่ ย งในการควบคุ ม การสอบทานระบบ
ควบคุมในด้านพัสดุพบว่า ไม่ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่กัน
ระหว่างผู้ทําหน้าที่จัดหาพัสดุ ทําบัญชีวัสดุและผู้คุมคลัง
วัสดุ ซึ่งการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ ผู้ทําบัญชี
วัส ดุและคุ มคลั งพั ส ดุ ทําให้ไม่ มีการสอบทานงานซึ่งกั น
และกันเกิดช่องโหว่ทําให้มีการทุจริตได้ และผู้ปฏิบัติอาจ
ทํางานผิดพลาด ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบได้ เนื่องจาก
ไม่มีผู้สอบทานงานเพราะเป็นผู้จัดทําเองทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

5. เพื่ อ ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมในด้ า นพั ส ดุ
หน่วยงานแบ่งแยกหน้า ที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุ การทํ า
บัญชีวัสดุ และการคุมคลัง ไม่ให้เป็นคน ๆ เดียวกัน เพื่อให้มี
การสอบทานงานซึ่งกันและกัน ป้องกันการทุจริต การผิดพลาด
ของการปฏิบัติงาน

6. หน่วยงานจัดทํา Flow Chart ในการปฏิบัติงานและ
ช่วยประเมินระบบควบคุมภายใน แต่ผู้รับผิดชอบในหลาย
กระบวนงานยังไม่ทราบว่ามี Flow Chart เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และมีระบบควบคุมภายใน ทําให้ระบบที่วางไว้
อาจไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีส่วนร่วมในระบบ
ควบคุมภายใน และ Flow chart การปฏิบัติงานอาจไม่
เป็นปัจจุบัน

6. คณะกรรมการระบบควบคุ มภายในควรเผยแพร่ ให้คนใน
หน่ ว ยงานทราบว่ า มี ก ารจั ด ทํ า ระบบควบคุ ม ภายใน และมี
Flow Chart กระบวนงานต่าง ๆ ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้
และ เพื่อให้คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในระบบควบคุมภายใน
และช่วยปรับปรุงข้อมูลหรือขั้นตอนใน Flow Chart ของ
ตนเองให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

7. จั ด ส่ ง รายงานให้ ก องคลั ง ตามหนั ง สื อ ที่ สธ 7. การประเมิน ระบบควบคุ มภายในปีต่ อไปควรเร่งประเมิ น
091.02/4275 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ซึ่งล่าช้า และจัดส่งให้ทันตามกําหนดเวลาที่กองคลังกําหนดเพื่อรวบรวม
กว่าที่กองคลังกําหนดไว้ คือ ในวันที่ 30 กันยายน 2554 จัดทําภาพรวมกรมอนามัย
ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน
ทําให้ การรวบรวมประมวลผลระบบการควบคุมภายใน
ของกรมอนามั ยภาพรวมล่ าช้ า ส่งผลให้ การรายงานต่ อ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นไปตามระเบียบกําหนด
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1. ค่าลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ เรียกเก็บเงินจากผู้เข้ารับการ
อบรม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บเงิน
จากผู้เข้ารับการอบรมได้หรือไม่

1. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 85 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เรื่อง เงินรายได้จากการจัด
ฝึกอบรมของส่วนราชการ “หากส่วนราชการมีความจําเป็นต้อง
ฝึกอบรม แล้วไม่มีงบประมาณเพียงพอ สามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้ เมื่อเปิดค่าลงทะเบียนแล้ว ค่าใช้จ่ายก็หักจาก
รายได้ค่าลงทะเบียน ส่วนที่เหลือก็นําส่งคลัง แต่ประเด็นอยู่ที่
หน่วยงานของท่านมีอํานาจในการเก็บค่าลงทะเบียนได้หรือไม่
เพราะว่าในข้อบังคับไม่ได้เขียนไว้ว่า ส่วนราชการใดที่มีหน้าที่
จัดเก็บค่าลงทะเบียน ให้ตระหนักให้ดีว่ากรมฯ ของท่านมี
หน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้หรือไม่ เพราะโดยหลักแล้ว ใน
การเก็บค่าลงทะเบียน หากส่วนราชการมีรายได้ ต้องนําส่งคลัง
เป็นไปตาม พรบ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ยกเว้นหน่วยงาน
ของท่านมีอํานาจจัดเก็บตามกฎหมายที่ท่านมี ดังนั้น ให้
พิจารณาว่าท่านมีอํานาจจัดเก็บหรือไม่ เรื่องที่ท่านทําเป็น
อํานาจหน้าที่ของกรมอนามัยหรือไม่ แล้วเหตุใดจึงไม่ขอ
งบประมาณเพิ่ม ให้ระบุความจําเป็นในการจัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนดังกล่าว หรือสามารถถัวเฉลี่ยได้ หรือหากท่าน
สามารถตกลงกันได้ว่า หน่วยงานเราให้วิชาการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เบิกจากต้นสังกัดผู้เข้ารับอบรมได้หรือไม่ สามารถตกลงกันได้”
(อาจารย์นิโลบล แวววับศรี จากกรมบัญชีกลาง อบรมที่
คําแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555) โดยสรุป กรม
อนามัยไม่สามารถจัดอบรมโดยให้มีการลงทะเบียน เพราะไม่มี
ภารกิจในการจัดเก็บเงินฯ ตามกฎหมาย แต่ควรจัดในรูปแบบ
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดแทนบางรายการก็ได้
เนื่องจาก ผู้จัดมีงบประมาณไม่เพียงพอ
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2. การจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย การจ้างเหมาทํา
ความสะอาด การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร การจ้างเหมา
เอกชนอื่น ๆ ฯลฯ ต่อเนื่องก่อนปีงบประมาณใหม่ โดย
ไม่ได้อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กี (กวพ) 0408.4/
ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การอนุมัติ
ยกเว้นให้เช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผล
ย้อนหลัง ซึ่งหน่วยงานไม่อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลางได้
หรือไม่

2. การจ้างต่อเนื่องก่อนปีงบประมาณใหม่ ควรอ้างหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลงวันที่ 9
กันยายน 2548 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุอนุมัติยกเว้น
เป็นหลักการไว้ดังนี้
2.1 ให้การทําสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่ส่วนราชการมีความ
จําเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ภาย
หลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงให้กับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิม
หรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการจัดหาไว้
แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 1
ตุลาคม มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่มีการเช่า หรือการจ้างจริงแล้วแต่
กรณี
2.2 ในการดําเนินการจัดหาของส่วนราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ได้รับการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามนัยข้อ 1 จะต้องปรากฏ
ว่า ส่วนราชการรู้ตัวผู้ให้เช่า หรือผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็น
คู่สัญญา และผู้มีอํานาจอนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่จัดหาไว้
แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลง
นามในสัญญาได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณเท่านั้น และควรแนบหนังสือเวียนดังกล่าวกับ
เรื่องที่ทําการจ้างด้วย เพื่อให้ทราบว่าเป็นการจ้างจากผู้รับจ้าง
รายเดิม และอาจลงนามไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม เนื่องจากยัง
ไม่ได้รับงบประมาณ และเพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุในครั้ง
ต่อไป เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด

3. การใช้รถราชการ เช่น ไปงานศพหรือไปเรื่องส่วนตัว
ต้องปฏิบัติอย่างไร

3. การใช้รถราชการในการปฏิบัติงานราชการ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการข้อ 13 และตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลางฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 3
สําหรับการขอใช้รถราชการเพื่อใช้ในงานส่วนตัวหรืองานที่ไม่ใช่
งานราชการ จะขอให้ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการกรม
อนามัยได้กําหนดนโยบายหรือหลักการ หรือจัดให้มีสวัสดิการ
ภายในกรมฯ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 และ 10
ก่อนจึงจะสามารถใช้รถราชการไปเรื่องส่วนตัวหรืองานที่ไม่ใช่
งานราชการได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว
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4. การใช้รถราชการไปเป็นวิทยากรต้องปฏิบัติอย่างไร

4. การขอใช้รถไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร ไม่สามารถทําได้
วิทยากรขอรถกรมฯ ของตัวเองไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่อง
ระเบียบการใช้รถฯ โดยหลักแล้วผู้จัดต้องเอารถมารับวิทยากร
หากผู้จัดไม่สามารถจัดรถไปรับวิทยากรได้ และผู้จัดแจ้งว่าจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของวิทยากรทั้งหมด ให้ผู้จัดจ่ายค่าพาหนะ
ให้วิทยากร ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่ 3 (พนักงานขับรถฯ) ในฐานะผู้
จัดไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบ และในส่วนของกรมบัญชีกลาง
วิทยากรขอรถหน่วยงานมาส่งไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของการ
ควบคุมการใช้รถฯ เพราะกรมฯ ต้องเสียค่าน้ํามัน และหากเกิด
อุบัติเหตุระหว่างทางอีก ดังนั้นผู้จัดสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทางฯ ให้ได้กับบุคคลดังนี้
4.1 ประธานพิธีเปิด/ปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม
4.2 เจ้าหน้าที่
4.3 วิทยากร
4.4 ผู้เข้ารับการอบรม
4.5 ผู้สังเกตการณ์
ในส่วนของพนักงานขับรถ ไม่อยู่ในระเบียบฯ ฝึกอบรม ขับรถ
มาอย่างเดียว แต่หากจะจ่ายก็สามารถจ่ายได้ เพราะปัจจุบันนี้
เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอํานาจ (อาจารย์
นิโลบล แวววับศรี จากกรมบัญชีกลาง อบรมที่คําแสดริเวอร์
แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555)

5. การขอตกลงเลิกสัญญาหรือใบสั่งจ้างการจ้างเหมา
เอกชน ที่ต้องการลาออกด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ไป
สอบบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือได้งาน
ใหม่ที่มั่นคงกว่า ต้องปฏิบัติอย่างไร

5. กรณีผู้รับจ้างที่ดําเนินการจ้างเหมาบริการต้องการลาออก
กรณีส่วนราชการไม่มีความจําเป็นต้องจ้างทํางานต่อ ให้ขอ
อนุมัติหัวหน้าส่วนราชการทําเป็นข้อตกลงเลิกจ้าง โดยให้ผู้
รับจ้างรายเดิมทําเป็นหนังสือขอลาออกพร้อมระบุเหตุผลความ
จําเป็นดังกล่าว เสนอผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว และประโยชน์ของ
จ้างต่อไปตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 137 วรรคสองคือ การตกลง
กับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

สรุปผลข้อค้นพบ/ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี 2555

หน้า 77

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
โดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่
ทางราชการ แล้วสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติตกลงเลิก
จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป กรณีนี้ เป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง คือ ประหยัดงบประมาณใน
การจ้างต่อ จึงสามารถตกลงเลิกสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างรายเดิม
หาผู้มาปฏิบัติงานทดแทนได้ตามที่สัญญากําหนด โดยไม่ต้อง
ตกลงเลิกสัญญาก็ได้ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงรายการและแก้ไข
สัญญาเพิ่มเติม ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ เพื่อประกอบการ
ตรวจรับต่อไป

6. การเปลี่ยนแปลงสัญญาการจ้างเหมาเอกชน ต้อง
ปฏิบัติอย่างไร

6. เมื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ดําเนินการจ้างเหมาบริการต้องการ
ลาออก กรณีส่วนราชการมีความจําเป็นต้องจ้างทํางานต่อ ให้
ผู้รับจ้างรายเดิมจัดหาผู้รับจ้างมาทํางานแทน ให้ขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างทํา
หนังสือขอลาออกและเสนอรายชื่อผู้ที่จัดหามาปฏิบัติงานําทน
ที่มีคุณสมบัติและความสามารเทียบเท่าหรือดีกว่าผู้รับจ้างราย
เดิม พร้อมเอกสารหลักฐานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป็น และประโยชน์ของทาง
ราชการ จากเอกสารหลักฐานของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทน
ดังกล่าว แล้วสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติแก้ไขสัญญา
ต่อไป ตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 136 (ตามระเบียบฯ พัสดุ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไม่
ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วน
ราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามี
การเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาใน
การทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป)
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7. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินใช้หลักฐานใด
ประกอบการเบิกจ่ายบ้าง

7. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใช้หลักฐานการเบิกค่า
เครื่องบิน ดังนี้ กรณีหน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้บริษัทผู้ขายออก
บัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้และใบแสดงรายละเอียด
การเดินทางของแต่ละคนเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย กรณีจ่าย
เป็นเงินสดให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร
กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง Itinery Receipt

8. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ออกให้กับวิทยากรมีอะไรบ้าง

8. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวิทยากรใช้
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ กรณีวิทยากรเป็นบุคลากร
ภาครัฐ ให้ใช้หนังสือส่งตัวหรือหนังสืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการจากต้นสังกัดของวิทยากร หากเป็นบุคคลภายนอก
(เอกชน) ให้ใช้หนังสือตอบรับจากวิทยากรผู้นั้น แต่หากไม่มีให้
หน่วยงานผู้จัดการอบรมจัดทําหนังสือตอบรับขึ้นแล้วให้
วิทยากรลงนามรับรอง

9. การจัดทําโครงการศึกษาดูงานมีประเด็นใดที่ผู้จัดควร
ระมัดระวังในการเบิกจ่ายเงิน

9. การจัดทําโครงการอบรมที่มีการดูงานร่วมด้วย กรณีการดู
งานนั้น มีทั้งดูงานในสถานที่ราชการและสถานที่เอกชน
ผู้จัดทําโครงการต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ การดูงานในสถานที่ราชการ การเบิกจ่าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน อัตรา
ค่าอาหารฯ ดังกล่าว จะแตกต่างกันกับสถานที่เอกชน ถึงแม้ว่า
โครงการนั้นจะเป็นโครงการเดียวกันก็ตาม
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของกรมอนามัย ตามหนังสือที่
สธ 0903/228 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม (บาท:คน:วัน)
- จัดในในสถานที่ของส่วนราชการฯ
ระดับการฝึกอบรมประเภท ก
ในประเทศ ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 500.- บาท
ในประเทศ ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 300.- บาท
ในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,500.- บาท
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- จัดในในสถานที่ของเอกชน
ระดับการฝึกอบรมประเภท ก
ในประเทศ ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 800.- บาท
ในประเทศ ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600.- บาท
ในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,500.- บาท
ระดับการฝึกอบรมประเภท ข
ในประเทศ ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 1,000.- บาท
ในประเทศ ไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 700.- บาท
ในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,500.- บาท

10. การทํางานล่วงเวลา จําเป็นต้องทําเฉพาะที่ทํางาน
เท่านั้น จะไปทําที่อื่น ได้หรือไม่

10. การทํางานล่วงเวลาตามระเบียบฯ กําหนดว่าเป็นการ
ทํางานที่ทําอยู่ประจําแต่ไม่เสร็จ จําเป็นต้องทําต่อเนื่องให้เสร็จ
โดยเร็ว จึงต้องทําต่อหลังเวลาราชการหรือในวันหยุด แต่การที่
เจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายข้างนอก ถือ
ว่าเป็นการเดินทางไปราชการ ต้องไปเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
ระเบียบฯ การเดินทางไปราชการ
ค่าล่วงเวลา หมายถึง งานปกติของท่านควรจะแล้วเสร็จ
ภายใน 7 ชั่วโมงแต่หากยังไม่เสร็จ เราเลยต้องอยู่ทําต่อ ใน
เรื่องการขออนุมัติอยู่ล่วงเวลา ถ้าเป็นการอยู่ล่วงเวลาในวัน
ปกติมีเวลาราชการกํากับไว้อยู่แล้ว ตามระเบียบฯ ถ้าหากเป็น
วันเสาร์-อาทิตย์ มาอยู่ล่วงเวลา ไม่มีเวลากํากับ แต่ต้องยึดหลัก
เวลาราชการตามปกติ คือเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ยกเว้นขออนุมัติไว้ใน หนังสือขออนุมัติอยู่ล่วงเวลา ว่าวันเสาร์
- อาทิตย์ จะเริ่มเวลาเท่าไหร่ และหากท่านมาเวลา 11.00น.
ไม่กินข้าวเที่ยงทําล่วงเวลายาวเลยให้ได้ 7 ชั่วโมง ทําไม่ได้
เที่ยงเบิกไม่ได้ ถ้าท่านไม่ได้ขออนุมัติช่วงเวลาไว้ เพราะถ้าท่าน
ขออนุมัติไว้หลวมๆ แค่ว่าอยู่ล่วงเวลาในวันปกติ และวันหยุด
ราชการ เราต้องยึดเวลามา 8.30 น. เลิกเวลา 16.30 น. แล้ว
เที่ยงถึงบ่ายเวลาพัก เบิกล่วงเวลา ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นเวลา
พัก ถึงแม้ท่านบอกว่าไม่พักก็ตาม (อาจารย์นิโลบล แวววับศรี
จากกรมบัญชีกลาง อบรมที่คําแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2555)
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11. หน่วยงานอื่น ขอตัวเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไปเป็น
วิทยากร แต่ไม่ได้จัดรถมารับ เจ้าหน้าที่จึงขออนุญาตใช้
รถยนต์ศูนย์ฯ ในการเดินทางไปเป็นวิทยากร การ
ดําเนินการดังกล่าว จะสามารถทําได้หรือไม่

11. การขอใช้รถไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรไม่สามารถทําได้
วิทยากรขอรถกรมฯของตัวเองไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องระเบียบ
การใช้รถฯ โดยหลักแล้วผู้จัดต้องเอารถมารับวิทยากร หากผู้
จัดไม่สามารถจัดรถไปรับวิทยากรได้และผู้จัดแจ้งว่าจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของวิทยากรทั้งหมด ให้ผู้จัดจ่ายค่าพาหนะ
ให้วิทยากร ไม่เกี่ยวบุคคลที่ 3 (พนักงานขับรถฯ) ในฐานะผู้จัด
ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบ และในส่วนส่วนกรมบัญชีกลาง
วิทยากรขอรถหน่วยงานมาส่งไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของการ
ควบคุมการใช้รถฯ เพราะกรมฯต้องเสียค่าน้ํามัน และหากเกิด
อุบัติเหตุระหว่างทางอีก ดังนั้นผู้จัดสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทางฯให้ได้กับบุคคล ดังนี้
2.1 ประธานพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม
2.2 เจ้าหน้าที่
2.3 วิทยากร
2.4 ผู้เข้ารับการอบรม
2.5 ผู้สังเกตุการณ์
ในส่วนของพนักงานขับรถไม่อยู่ในระเบียบฯ ฝึกอบรม ขับรถ
มาอย่างเดียว แต่หากจะจ่ายก็สามารถจ่ายได้ เพราะปัจจุบันนี้
เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอํานาจ(อาจารย์
นิโลบล แวววับศรี จากกรมบัญชีกลาง อบรมที่คําแสดริเวอร์
แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555)

12. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินใช้หลักฐานใด
ประกอบการเบิกจ่ายบ้าง

12. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใช้หลักฐานการเบิก
ค่าเครื่องบิน ดังนี้ กรณีหน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้บริษัทผู้ขาย
ออกบัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้และใบแสดง
รายละเอียดการเดินทางของแต่ละคนเป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่าย กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินและ
กากบัตรโดยสาร กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทาง Itinery Receipt

สรุปผลข้อค้นพบ/ผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี 2555
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