




สรุปผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การเงินและบัญชี   
 1.1 การเบิกจ่ายเงิน/รายงาน  
  (1) ความน่าเชื่อถือของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ 
ไม่ครบถ้วน เช่น 
   - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่เป็นกระดาษความร้อน 
ไม่ได้ถ่ายสำเนาเอกสาร เมื่อเวลาผ่านไปตัวอักษรจะเลือนหาย 
   - ใบเสร็จรับเงินไม่ประทับตรา “จ่ายแล้ว” และมี 
บางฉบับยังไม่ได้ลงนาม 
   - การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการไม่พบหลักฐานการรับเงินหรือ
ใบรับรองแทนใบเสร็จร ับเงินที ่กรรมการลงลายมือชื ่อร ับเงิน
ค่าตอบแทน 
   - หลักฐานเอกสารไม่ครบถ้วนแต่สามารถเบิกจ่ายได้ 
และการเบิกค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติก่อน
ดำเนินการ  
 
    
 

- ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 เช่น 
 * ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจ่ายเงิน ที่มีลักษณะเป็นกระดาษ
ความร้อน (Thermal Slip) มีความเสี ่ยงที่ข้อความจะเลือนหาย 
ดังนั ้นต้องสำเนาเอกสารฯ แนบประกอบกับใบเสร็จร ับเงิน/
หลักฐานการจ่ายเงินต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  
 * ควรต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยเฉพาะหลักฐาน
การรับเงินของผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อ/กรรมการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ผ ู ้จ ่ายจะต้องประทับตรา
ข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและ
ระบุช่ือผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายกำกับไว้
ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
ข้อ 42 กรณี 
 * การเบิกค่าใช้จ่ายทุกกรณีต้องขออนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ 
และการเบิกจ่ายให้แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
ข้อ 37 และ ข้อ 39 
- ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ควรมีระบบการตรวจความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
“ตรวจก่อนจ่าย” เพื ่อให ้เอกสารประกอบการเบิกจ ่ายและ
ใบเสร็จรับเงินมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ เช่น 
กรณีการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

  (2) ใบเสร็จรับเงินค่าปรับชั ่งตวงวัดใช้ต่อเนื ่องข้าม
ปีงบประมาณ 

- การใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ปรุ เจาะรู 
หรือประทับตราเลิกใช้ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 75 

  (3) การนำส่งเงินยืมราชการล่าช้า - เมื่อได้รับคืนเงินยืมราชการให้นำส่งเงินคืนคลังภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันท่ีได้รับคืนตามระเบียบเบิกจ่ายฯ ข้อ 99 

  (4) ไม ่ได ้จ ัดทำรายงานทางการเง ิน ตามระเบียบที่
เกี่ยวกับเงินทุนสวัสดิการข้าราชการของแต่ละ สพจ. 

- ควรจัดทำรายงานทางการเงิน ตามระเบียบที่เกี ่ยวกับเงินทุน
สวัสดิการข้าราชการของแต่ละ สพจ. โดยมีรูปแบบตัวอย่างรายงาน
การเงิน (เอกสารแนบ 1) 
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 1.2 การใช้เงินทดรองราชการ  
  - การบริหารเงินทดรองราชการปฏิบัติไม่ถูกต้อง และ ไม่มี
หลักฐานการยืมเงิน 

- การบริหารเงินทดรองให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 และหนังสือที่ กค 0410.3/ว 61
ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2562 เรื ่อง การบัญชีและการควบคุม 
เงินทดรองราชการ เช่น 
 (1) การใช้เงินทดรองราชการนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก
ที่กำหนดไว้ในข้อ 9 และข้อ 14 ของระเบียบฯ มิได้ และการนำ
เงินทดรองราชการไปใช้จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรอง
ราชการตามระเบียบฯ ข้อ 17 
 (2) การชดใช้คืนเงินทดรองราชการ เมื่อขอเบิกจากคลังแล้วให้
นำเงินไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประเภท
ออมทรัพย์ ท่ีเปิดไว้เพื่อรองรับเงินทดรองราชการ  
  หมายเหตุ : การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการเดิม
นำเข้าด้วยการใช้เช็คสั่งจ่าย ปัจจุบันให้ดำเนินการตามหนังสือ ที่ 
กค 0402.2/ว140 ลว. 19  ส.ค. 63 ข้อ 1.3 ในการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online (เอกสารแนบ 2) 
 (3) การจ่ายเงินทดรองราชการให้โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-payment) ยกเว้นกรณีมีเหตุขัดข้องหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้จ่าย
เป็นเช็คหรือเงินสด ตามสัญญายืมที่ได้รับการอนุมัติกรณียืมเงิน 
หรือใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและได้รับ
การอนุมัติแล้วกรณีจ่ายเงินตามใบสำคัญ 
 (4) ต้องจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรอง รายงานเงินทดรองราชการ 
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ และตรวจสอบรายการในทะเบียน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินทดรองราชการเป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม และ
ใบสำคัญ  
- ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม
ระเบียบเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
 2.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง  
  (1) กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง และเอกสารประกอบยัง 
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น รายงานขอซื้อ
ขอจ้างตามข้อ 22 ขอบเขตงานและเอกสารการสอบราคากลาง  
รายงานพิจารณาผล ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น 

- ควรจัดทำ Check list ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม 
กฎระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อกำหนด เช่น  
 * การจัดทำราคากลางตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 21 ซึ่ง
ต้องมีที่มาของราคากลาง ตาม พ.ร.บ. มาตรา 4 
 * รายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 22  
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  * รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ 78 (2) ประกาศผู้ที่

ได้รับการคัดเลือก  
 * ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามระเบียบฯ ข้อ 81 
 * การทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลง ควรมีเอกสาร
ประกอบสัญญา เช่น TOR/แนวคิดในการนำเสนองานของผู้ประกอบการ 
ใบเสนอราคา หนังสือยืนยันราคา หลักฐานของผู้ประกอบการกรณีนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา เป็นต้น 
 หมายเหตุ : ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์ 
http://www.gprocurement.go.th 

  (2) การจ้างเหมาบุคคลภายนอก  
   - กรณีการจ้างต่อเนื่อง ดำเนินการขออนุมัติไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- การจ้างเหมาบุคคลภายนอกในปีงบประมาณใหม่ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
 กรณีที่ 1 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
เงื ่อนไขในหนังสือ ด่วนที ่ส ุด ที ่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 347  
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการเช่า/จ้างจากผู้ให้บริการราย
เดิมตามระเบียบฯ ข้อ 78 (ค) ประกอบกับไม่อาจลงนามในสัญญา/
ใบสังซื้อสั่งจ้าง ได้ทันในปีงบประมาณใหม่ จะต้องดำเนินการตาม
หนังส ือ ด ่วนที ่ส ุด ที ่  กค (กวจ.) 0405.2/ว346  ลงวันที่   
8 กันยายน 2560 ข้อ 1. เพื่อให้มีผลย้อนหลัง 
 ภายใต้เงื่อนไข : รายเดิม ขอบเขตงานเดิม เงินเท่าเดิม/น้อยกว่าเดิม 

  กรณีที่ 2 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 
ซึ่งมีการจัดหาไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เช่น จัดหารายใหม่แทนคน
เดิม หรือคนเดิมแต่เง ื ่อนไขใหม่ไม่ได ้เป ็นไปตามสัญญาเดิม 
(รายละเอียดขอบเขตเปลีย่นแปลง วงเงินจ้างเพิ่มสูงขึ้น) ซึ่งรู้ตัวผู้ให้
เช่า/จ้าง ที่จะลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและผู้มีอำนาจอนุมัติไว้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู ่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลงนามใน
สัญญาได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณเท่านั ้น ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ กค 
(กวจ.) 0405.2/ว346 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 ข้อ 2. เพื่อให้
มีผลย้อนหลัง 

   - กรณีที ่เป็นโครงการที ่ส ่วนกลางแจ้งให้  สพจ.
ดำเนินการ ไม่ม ีการถอดกิจกรรมเป็นหน่วยงานตนเอง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการ (ย่อย) และการประมาณการ
ค่าใช้จ่าย  

- งบประมาณโครงการของกระทรวง/จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแล้ว ก่อนดำเนินกิจกรรมให้ขออนุมัติโครงการ
ระดับจังหวัด/สำนักงานฯ และขออนุมัติการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยการออกแบบกิจกรรม/โครงการ พร้อมกำหนด
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ของ สพจ. ภายใต้กรอบ
วงเง ินงบประมาณที ่ได ้ร ับจ ัดสรรให้สอดคล้องกับโครงการ
กระทรวง/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

   - จัดทำใบส่งงานตามสัญญาจ้างไม่ระบุเนื้องานที่ได้
ทำเป็นรายวันทุกวัน 

- ใบส่งงานของลูกจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่เป็นเอกสารส่งมอบ
งานให้โดยระบุเนื้องานท่ีได้จัดทำเป็นรายงานทุกวันตามที่กำหนดไว้
ในขอบเขตของงาน (TOR) 

  (3) การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่สำคัญไม่ครบถ้วน 

- การขออนุมัติการตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่บริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175  
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 เพื่อให้ทราบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามที่ TOR กำหนด เช่น กรณี

พนักงานขับรถยนต์ ควรมีใบสั่งงาน ใบใช้รถ หรือเอกสารอื่นใด 
ประกอบใบส่งมอบงาน เป็นต้น ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่สำคัญที่ใช้ในการอนุมัติการเบิกจ่าย
ตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ พ.ศ. 2561 

 2.2 การบริหารทรัพย์สิน/วัสดุ  
  - ทรัพย์สินที่มีอยู ่จริงตามบัญชีไม่ตรงกับทรัพย์ส ินใน
ระบบ GFMIS และทรัพย์สินบางรายการไม่ได้ใช้งาน เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

- ควรสำรวจและจัดทำทะเบียนคุมพัสดุคงเหลือให้เป็นปัจจุบันทั้ง
ครุภัณฑ์และวัสดุ โดยในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ควรให้ตรงกับรายงาน
ทรัพย์สินคงเหลือในระบบ GFMIS โดยบันทึกเลขครุภัณฑ์ในระบบ 
GFMIS ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ด้วย เพื ่อตัดจำหน่ายให้ถูกต้อง
ตรงกัน และควรมีเอกสารหลักฐานประกอบการ ได้มา/เบิกใช้ เพื่อ
ใช้ในการบันทึกรับพัสดุ (ใบตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ใบรายละเอียดของรายการสินค้า) และการเบิก/การนำไปใช้  
(ใบเบิกพัสดุ หลักฐานการยืม) และหากพบว่าไม่ได้นำมาใช้
ประโยชน์ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 
การจำหน่ายพัสดุ 
 หมายเหตุ : บันทึกรับรู ้ทรัพย์สินได้ต่อเมื ่อคณะกรรมการฯ  
ตรวจรับแล้วเท่าน้ัน 

  - รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ขาดการจัดทำรายละเอียด
บัญชีพัสดุคงเหลือท่ีตรวจนับ 

- จัดทำรายละเอียดบัญชีพัสดุคงเหลือที่ตรวจนับ (ครุภัณฑ์และ
วัสดุ) แนบรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุฯ  
ข้อ 155 - 156 

  - วัสดุบางรายการไม่ควรจัดซื ้อ เช่น กาแฟ โอวัลติน 
น้ำตาลทราย คอฟฟี่เมต เป็นต้น เนื่องจากมิได้เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 ไม่ได้กำหนดไว้ 

- หาก สพจ. ประสงค์จะเบิกค่าวัสดุดังกล่าวสามารถใช้เงินจาก
ดอกเบี้ยเงินสวัสดิการ สพจ. หรือเงินสวัสดิการที่ส่วนกลางจัดสรร
ไปให้ หรือมีการประชุมให้เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มตามระเบียบ
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ 
2555 

  - การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุสำนักงาน ไม่มีการอ้างอิง
เลขท่ีเอกสารการรับ-จ่าย และไม่พบใบเบิกวัสดุ 

- การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุสำนักงาน ให้อ้างอิงเลขที่เอกสาร
การรับ-จ่าย พร้อมแนบใบเบิกวัสดุให้ถูกต้องตรงกัน โดยด้านรับ
ต้องอ้างอิงจากเอกสารการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
และด้านจ่ายอ้างอิงจากใบเบิกพัสดุ  
 ข้อสังเกต : การจ่ายวัสดุควรจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
เท่านั้น 

 2.3 น้ำมันเชื้อเพลิง  
  - การเบิกจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิงไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ  
การเบิกจ่ายน้ำมันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เช่น ไม่มีการจัดทำ
รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หลักฐานใบสั่งจ่ายน้ำมันที่ออกโดย 
สพจ. ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

- การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื ้อเพลิงให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายน้ำมันตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 
9 เมษายน 2561 ข้อ 2.1.1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงาน พร้อมท้ังจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
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 - กรณีใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการให้ปฏิบัติใช้แนวปฏิบัติตาม 

หนังสือที่ กค 0403.2/ว 136 ลว. 26 ธ.ค. 61 และ หนังสือ ที่ 
กค 0403.2/ว 500 ลว. 9 พ.ย. 61  
 ข้อสังเกต :  
 (1) ในใบบันทึกรายการขาย (Sales slip) ต้องมีข้อความ “ได้รับ
มอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” 
หรือข้อความในทำนองเดียวกัน พร้อมท้ังลงช่ือกำกับและให้ส่งมอบ
เอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานไว้
รวมกับใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือ โดยให้ถือว่าเอกสาร
ด ังกล ่าวเป ็นหล ักฐานการตรวจร ับพ ัสด ุ  ด ั งน ั ้น ควรเป็น
ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
 (2) การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการไม่ควรใช้วิธีตัดบัตรอัตโนมัติ 
เนื่องจากไม่เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ และระเบียบจัดซื้อจ้างฯ 
รวมทั้งหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.4 การใช้รถราชการ  
  (1) ความไม่ครบถ้วน/ไม่เป็นปัจจุบัน และบางครั้งไม่ได้จัดทำ
เอกสาร เช่น ใบขออนุญาตใช้รถฯ บันทึกการใช้รถ แบบการซ่อมบำรุง 
รักษารถ (ตามแบบ 3 และแบบ 4 และแบบ 6 ตามลำดับ) เป็นต้น 

- ตรวจสอบ ควบคุม การใช้รถราชการ การพ่นตราสัญลักษณ์  
และจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ทะเบียนคุมของรถทุกคัน 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ใบขออนุญาต
ใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) สมุดบันทึกการใช้รถราชการ (แบบ 4) 
ประจำรถแต่ละคัน เอกสารแบบการซ่อมบำรุงรักษารถ (แบบ 6) เป็นต้น 

  (2) ไม่ได้จัดทำเกณฑ์สิ ้นเปลืองน้ำมันเชื ้อเพลิง ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ในแต่ละปีงบประมาณ ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง 
และการตรวจสอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 1     

 2.5 ค่าเช่าบ้าน   
  (1) เอกสารเบิกค่าเช่าบ้านไม่ครบถ้วน เช่น หนังสือขอ
อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง/โอนย้าย สัญญาซื้อขาย
บ้านและที่ดิน สัญญาจำนอง สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- การยื่นขอรับค่าเช่าบ้าน ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ.2549 และแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น 
หนังสือขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน คำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/โอนย้าย คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า สัญญาซื้อขายบ้าน
และที่ดิน สัญญากู้เงิน สัญญาจำนอง โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้านของ
บ้านท่ีผ่อนชำระเงินกู ้ติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่า เป็นต้น 

  (2) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านมีข้อความไม่ครบสมบูรณ์
ตามระเบียบฯ เช่น ช่ือ และที่อยู่ของผู้รับเงิน เป็นต้น 

- ผู้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ให้ยื่นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
และใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบก่อนเบิกจ่าย 
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549 และระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2552 
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 2.6 การเดินทางไปราชการ  
  - กรณีบุคคลภายนอกร่วมดำเนินการกับ สพจ. เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

- การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้คณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนราชการอื่น ๆ ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากหน่วยงานต้น
สังกัดให้ข้าราชการในสังกัดไปราชการ หน่วยงาน (สพจ.) เจ้าของ
งบประมาณ จึงจะนำเสนอรายชื่อข้าราชการของส่วนราชการอื่น 
มาประกอบขออนุมัติไปราชการพร้อมกับข้าราชการ (สพจ.) เพื่อให้
เกิดสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น การไป
ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์ม เป็นต้น 

 2.7 ค่าเล่าเรียนบุตร  
  - ไม่พบเอกสารเงินบำรุงการศึกษาแสดงเงินประเภทต่าง ๆ 
ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธ ิการ ส ่วนราชการเจ ้าส ังก ัด หร ือที ่กำกับ
มหาวิทยาลัยฯ 
 

- ควรต้องแนบเอกสารเงินบำรุงการศึกษาแสดงเงินประเภทต่าง ๆ 
ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตัิจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับมหาวิทยาลัยฯ 
ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือที่ กค 0422.3/ว257 ลว. 28 มิ.ย. 59 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 2.8 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  - มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างการไปราชการในพื้นที่
และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการต้องปฏิบัติงาน
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อ 4 “เงินตอบแทน” หากปฏิบัติงาน
นอกท่ีตั้งสำนักงานไม่ถือเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

3. การควบคุมภายใน  
 3.1 ไม่จัดทำทะเบียนคุม หรือจัดทำทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน 
เช่น ทะเบียนคุมครุภัณฑ์/วัสดุ ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล/
มือถือ ทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 
เงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมใบสั่งจ่ายน้ำมัน เงินสินบนรางวัล 
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ เป็นต้น หรือมี
การจัดทำในระบบคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีการจัดพิมพ์เป็นเอกสารและ
จัดระเบียบแฟ้ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติงานและ
สามารถตรวจสอบได้ 

- ควรจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ในรูปแบบที่เป็นเอกสารภายนอก 
ใส่แฟ้มเอกสาร พร้อมจัดหมวดหมู่ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ที ่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย เพื ่อการควบคุม ใช้ประโยชน์ และ
ตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ 
 ข้อสังเกต : ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการต้องจัดทำให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมท้ังนำเงินทดรองราชการ (เงินสดคงเหลือ) เก็บรักษา
ไว้ในตู้นิรภัย และระบุจำนวนเงินในช่อง “หมายเหตุ” ของรายงาน
เงินสดคงเหลือประจำวันด้วย 

 3.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารการขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน 
แบบรายบุคคล และมีการจัดเก็บหลายแห่งไมส่ะดวกในการคน้หาขอ้มลู
รายบุคคล 

- การจัดเก็บเอกสารขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ให้จัดเก็บเอกสาร
ประวัติรายบุคคล เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลรายบุคคล 
 

 3.3 เงินสวัสดิการข้าราชการของ สพจ. 
  - ไม่ได้จัดทำและแจ้งเวียนระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยิมเงิน
สวัสดิการของ สพจ. ให้เจ้าหน้าท่ีทราบ 
  - ไม่ได้รายงานทางการเงินของเงินสวัสดิการข้าราชการ
ของ สพจ. 

- สพจ. ควรมีการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้เงินสวัสดิการ และแจ้ง
เวียนระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินสวัสดิการของ สพจ. ให้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ควบคุม ดูแลและการใช้ประโยชน์จากเงินสวัสดิการแล้วควรจัดทำ
รายงานการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับทราบผลการ
ดำเนินงาน  
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ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 3.4 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารจัดทำไม่เป็นปัจจุบันครบทุก
บัญช ี  

- จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้เป็นปัจจุบันครบทุกบัญชี 
เพื่อใช้เป็นการตรวจสอบยืนยันยอดเงินเคลื่อนไหวถูกต้องตรงกัน
ระหว่างหน่วยงานและธนาคาร หากไม่ตรงกันต้องหาสาเหตุและ
ยอดที่ถูกต้องและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. การบริหารราชการ  
 3.2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ/การมอบหมายการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง 
 

- ควรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ/การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน เช่น คำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการเก็บรักษาเงิน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเงินทดรอง
ราชการ คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารเงินสวัสดิการ (ถ้ามี) 
เป็นต้น 
- กรณีคำสั ่งมอบหมายการปฏิบ ัต ิงานในระบบ GFMIS Web 
Online สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) ส่วนใหญ่ใช้อักษรย่อ 
“P1”,“P2” ควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็น “อม1”, “อม2”  
 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดระทรวงพาณิชย ์
กันยายน 2563 
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