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บทน า 
 รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสรมิการเกษตร จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานของกลุม่ตรวจสอบภายใน ในรอบปงีบประมาณ 2561 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดัและ
ผู้สนใจทั่วไป ในรายงานประจ าปฉีบับนี้จะแสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ปัจจบุัน และข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน ซึง่เปน็การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของกลุม่ตรวจสอบภายใน  

 นอกจากนีก้ลุ่มตรวจสอบภายในยังรวบรวมผลงานอืน่ ๆ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ และกิจกรรม

ในรอบปงีบประมาณ 2561 ไว้เพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนางานตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มไิด ้
มุ่งแต่การปฏิบตัิภารกิจประจ าเท่านัน้ คณะผู้จดัท าหวังเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ 
กลุ่มตรวจสอบภายในที่จัดท าขึ้นจะเปน็ประโยชน์ส าหรบัหนว่ยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป รายงานประจ าปีฉบบันี ้
เสร็จสมบรูณ์ได้ดว้ยความร่วมมือของเจ้าหนา้ที่ของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนทีช่่วยสนับสนนุข้อมูลตา่ง ๆ  
เป็นอย่างด ีซึง่คณะผู้จัดท าขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 
 

        คณะผู้จัดท า 
                                    กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสรมิการเกษตร 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีที ่3 ของการเปน็ผู้บรหิารกลุ่มตรวจสอบภายใน แม้จะเปน็หน่วยงานเล็กๆ  
มีข้าราชการ ลกูจ้างประจ าและพนกังานราชการ จ านวน 9 คน การปฏิบัตงิานขึ้นตรงกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
แต่ภารกิจของหน่วยงานทีร่บัผิดชอบเปน็ภารกิจที่ย่ิงใหญ่ รบัผิดชอบการตรวจสอบหนว่ยงานส่วนกลางที่มีส านกังาน
ตั้งอยู่ในภูมิภาค รวม 59 หน่วยงาน หนว่ยงานสว่นกลาง 15 หน่วยงาน ตลอดจนพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในจังหวัดทัว่ประเทศ และต้องประเมนิความเสี่ยงในการด าเนนิงานโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรตลอดทั้งปี 
ให้อธิบดีทราบเพ่ือพิจารณาก าหนดระบบควบคุมภายในโครงการเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานโครงการ ซึง่ในปีที่
ผ่านมาสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของการบรหิารในการปฏิบตัิงานลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการสร้างรายไดแ้ละ
พัฒนาการเกษตรแก่ชมุชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง โดยแจ้งให้บุคลากรของกรมสง่เสรมิการเกษตรทัว่ประเทศไดร้ับทราบ
และเข้าใจความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ีซึง่ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนในหนว่ยงานกลุม่
ตรวจสอบภายในได้ทุม่เทเวลา ความสามารถในการท างาน ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้งาน
ของกลุม่บรรลุเปา้หมายตามแผนการตรวจสอบภายใน และตามนโยบายของท่านอธิบดทีุกประการ เป็นผลงานที่ดีอีกปี
หนึ่งทีถ่ือว่าประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน 

 ท้ายสุดขอกราบขอบพระคณุท่านอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร ทา่นสมชาย  ชาญณรงค์กุล ได้ใหโ้อกาส  

กลุ่มตรวจสอบภายในแสดงศักยภาพและความสามารถของบคุลากรกลุ่มตรวจสอบภายในในทุก ๆ ด้าน ได้ปรากฏ 
ในสังคมของกรมสง่เสรมิการเกษตรอย่างแพรห่ลายและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนขอบคุณท่านรองอธิบดีที่ให้ความ 
อนุเคราะห์การปฏิบตัิงานในทุก ๆ ด้าน และท่านผูบ้รหิารกรมสง่เสริมการเกษตร ท่านผู้เชี่ยวชาญทกุท่าน และ
เจ้าหนา้ที่ทุกคน ทีค่ิดถึงกลุม่ตรวจสอบภายในเปน็ระดบัต้น ๆ เมื่อพบปัญหาการปฏิบัติงาน 

สารจากผู้อ านวยการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(นางสาวมาลี     ธรรมค าภีร์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
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วิสัยทัศน์ : 
“เปน็มืออาชีพในการตรวจสอบภายในและให้ค าปรึกษา สร้างความมั่นใจแก่ผู้รบับรกิาร” 
 

พันธกิจ : 
1. สอบทานการปฏิบตัิงานเพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นวา่การปฏิบตัิงานเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์กร 
2. สอบทานประเมนิความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
3. บริการให้ค าปรกึษา ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏบิัตงิานทกุระดบั 
 

วัตถุประสงค์ : 
 1. เพื่อประเมนิระบบการควบคุมภายในของหนว่ยรับตรวจว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและไดป้ฏิบตัิ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

2. เพื่อพิสูจน์ความถกูต้องและความเชื่อถือไดข้องขอ้มูลตัวเลขทางการเงนิ การบญัชี การพัสดุ        
การบริหารงบประมาณว่าเปน็ไปตามระเบียบขอ้บังคับ มติคณะรฐัมนตร ีและนโยบายของรฐับาลหรอืไม่ 

3. เพ่ือประเมนิผลการปฏบิตังิานและเสนอแนะวธิกีารหรอืมาตรการในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิาน 
ของหนว่ยรับตรวจให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องปรามมิให้เกดิความเสียหาย หรือ 
การทุจรติเกี่ยวกับการเงนิหรือทรัพย์สินของทางราชการ 

4. ติดตามและเรง่รดัผลการตรวจสอบของหนว่ยรับตรวจให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
 
โครงสร้าง : 
  การบังคับบัญชาขึ้นตรงและรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร การบริหารงานภายในไม่มีการ
แบ่งสายงาน แต่มอบหมายความรับผดิชอบให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบเรื่องตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
และสอบทานการปฏิบัตงิานโดยหวัหน้าผูต้รวจสอบภายใน 

ข้อมูลทั่วไป 
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ความเป็นมาของกลุ่มตรวจสอบภายใน : 
ในป ีพ.ศ. 2522 หนว่ยงานตรวจสอบภายในไดจ้ดัตัง้ขึน้เปน็หนว่ยงานหนึง่ในกรมสง่เสรมิการเกษตร   

มชีือ่วา่ “ส านกัตรวจสอบภายใน” มเีจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน จ านวน 1 คน ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2530 ไดอ้ตัราก าลงัเพิ่มขึ้นเปน็  
3 อัตรา ในป ีพ.ศ. 2531 มอีัตราก าลังเพ่ิมเปน็ 5 อตัรา ปัจจุบนัเปลี่ยนชื่อเปน็ “กลุม่ตรวจสอบภายใน” ขึ้นตรงต่อ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีอัตราก าลังเปน็ 9 อัตรา  
 
อ านาจหน้าที่ : 
 กลุ่มตรวจสอบภายในมหีน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงาน และสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1. ด าเนินการที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงนิ การบญัชขีองกรมฯ 
 2. ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานอื่นทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
อัตราก าลัง  : 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร มีอตัราก าลงัจ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 

1. ข้าราชการ  จ านวน 5 อตัรา ประกอบดว้ย ต าแหนง่นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
             จ านวน 2 อตัรา ต าแหนง่นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ จ านวน 1 อตัรา และต าแหนง่   
             นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ จ านวน 2 อัตรา 

2. พนักงานราชการ  จ านวน 3 อตัรา ประกอบดว้ย ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
   จ านวน 2 อัตรา และต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีจ านวน 1 อตัรา 
3. พนักงานจ้างเหมาบรกิาร ต าแหน่ง พนักงานบรกิารทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา 

ข้อมูลทั่วไป 
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บุคลากร  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นางสาวมาลี  ธรรมค าภีร์ 

ผูอ้  านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

นางปนชัดา  มาแนม 
นกัวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

นางสาวพรพิมล  โตน่ิม 
นกัวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

นางสาวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม 
นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบติัการ 

นางสาวลกัษณาวลยั ไชยสงค ์
นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบติัการ 

นางสาวสุภาพร  ยนืยงค ์
เจา้พนกังานธุรการ 
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นางสาวศุภชัฌา นิราราช 
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

นางสาวบุปผารัตน ์กลีบประทุม 
พนกังานบริการทัว่ไป 

นางสาวนนัทนา กาส่าน 
เจา้พนกังานธุรการ 



นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมส่งเสริมการเกษตร 

 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ 
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให ้
ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 
            1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และจะน าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
           2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ ภายใน 1 ปี เพ่ือมิให้เสีย
ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ 
           3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎมาย และการด าเนินการในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
กับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 4. เสริมสร้างความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
  5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการ
จับผิด 
           6. ตอ้งปฏบิตังิานตรวจสอบดว้ยความรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีพึงปฏบิตั ิมกีารศกึษาหาความรูแ้ละพัฒนา
ตนเองอยา่งสม่ าเสมอและตอ่เนือ่ง และก าหนดใหม้แีผนพัฒนาบคุลกรในหนว่ยงาน ใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งเขา้รบัการอบรม
สายงานอาชพีหรอืวชิาการเฉพาะทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 30 ชม. ตอ่ปงีบประมาณ   
           7. วางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน  

     8.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
     8.2 รายงานการเงิน (การใช้จ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง/การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม) 
     8.3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     8.4  การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน  
     8.5  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
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นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

           9. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
 10. มุ่งเน้นการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรและนโยบายของรัฐบาล โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการท างาน 
และจัดท าแผนภาพ (Flowchart) 
 11. ก าหนดเรือ่งและประเดน็การตรวจสอบโดยใหค้วามส าคญักบันโยบายของผูบ้รหิารกรมสง่เสรมิการเกษตร หนังสือ 
สั่งการของกรมบัญชีกลาง หนังสือสั่งการของส านักตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และก าหนดหน่วยรับตรวจ 
ตามล าดับของค่าคะแนนความเสี่ยง 
 12. จัดท าแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน 
การสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. 2555 จึงได้ก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

      ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบัญชีความเสี่ยง รายการปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และจัดท าแบบส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  

    ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน และประเมินระบบควบคุมภายใน 

    ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม/ระดับหน่วยรับตรวจ และตามค าร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ขั้นตอนที่ 4 เสนออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ  
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นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

           2. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ  

    ขั้นตอนที ่1 จัดท าแผนปฏิบตัิงานและแนวทางทางการปฏิบัติงาน ซึ่งไดร้ับการอนุมัตจิากผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

    ขั้นตอนที ่2 ก่อนเขา้ตรวจสอบ ท าหนงัสือแจง้หน่วยรับตรวจ (เรื่องทีต่รวจสอบ วนัที่เข้าตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เปน็ต้น) ขอข้อมูลหนว่ยรับตรวจหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาจัดท ากระดาษท าการก่อนเข้า
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

    ขั้นตอนที ่3 ระหว่างปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
       - ประชมุเปดิการตรวจสอบรว่มกบัหนว่ยรบัตรวจ เพ่ือชีแ้จงเรือ่งทีต่รวจสอบ วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ  
ขอบเขตการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ และนดัหมายวนัสรุปผลการตรวจสอบ  
    - ด าเนนิการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ สังเกตการณ์ เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ) ลงในกระดาษท าการ 
 - สรปุผลการตรวจสอบ (ปิดตรวจ) ในแบบฟอร์มที่ก าหนด ประกอบดว้ยหวัข้อ ดังนี้ ขอ้ตรวจพบ สาเหต ุ
ผลกระทบ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และข้อเสนอแนะ 
              - ประชมุสรปุผลการตรวจสอบ (ปดิตรวจ) รว่มกบัหนว่ยรบัตรวจรบัฟังค าชีแ้จงเพ่ิมเตมิของหนว่ยรบัตรวจ 
เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏบิัตงิานและหลังจากการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ (ปิดตรวจ) 
และใหห้นว่ยรับตรวจประเมนิความพึงพอใจต่อกระบวนงานปดิการตรวจสอบภายใน  
    ขั้นตอนที ่4 หลงัจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       - น าสรปุผลการตรวจสอบ (ปดิตรวจ) เสนอผูอ้ านวยการกลุม่ตรวจสอบภายในรบัทราบผลการปฏบิตังิาน 
       - จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมกระดาษท าการและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
             - รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนออธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร (ภายใน 2 เดอืนนับจากวันตรวจสอบ
แล้วเสร็จ) เพ่ือใหค้วามเหน็ชอบหรอืสัง่การแล้วจัดสง่รายงานผลการตรวจสอบใหก้ับหนว่ยรับตรวจพร้อมแบบประเมนิ
ความพึงพอใจต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน   
    ขั้นตอนที ่5 ตดิตามผลการตรวจสอบ  
    - กลุม่ตรวจสอบภายในจะตดิตามผลวา่หน่วยรบัตรวจได้ปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะ หรือข้อสัง่การของอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรหรือไม่ โดยก าหนดใหม้ีการรายงานผลการปฏิบตัิงานให้กลุม่ตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 15 
วันท าการหลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
    - สรปุผลการปฏบิตังิานของหนว่ยรบัตรวจเสนออธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรเพ่ือทราบ/พิจารณาสัง่การตอ่ไป 

         ทั้งนี้  ให้ถอืปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่  16  มิถนุายน 2559  เปน็ตน้ไป  
             
 
          

(นางสาวมาลี     ธรรมค าภีร์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
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แผนภูมิกระบวนงาน 
การตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายในก าหนดแผน 
การตรวจสอบประจ าป ี

เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

จัดท า Audit program แผนปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบเรื่องที่ตรวจสอบ 

อนุมัต ิ

 

ประชุมเปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ 
และด าเนินการตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

แจ้งหน่วยรับตรวจ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                              
ประชุม/พิจารณา/วเิคราะห์/สอบทาน 

ผลการตรวจสอบ 

ประชุมสรุปผล/ปดิการตรวจสอบ 
กับหน่วยรับตรวจ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานให้ 
หน่วยรับตรวจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

เสนอรายงานฯ ต่ออธิบดีทราบและ 
สั่งการให้หน่วยรับตรวจแกไ้ข 

ตามข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจรายงานผลการแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบ           

ประมวลผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการตดิตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความ
พึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้อธิบดทีราบ 

ขั้นตอนที่ 5 
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กรอบคุณธรรม 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 



ผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

ที ่ ภารกิจทีต่้องตรวจสอบตามแผน ผลการปฏิบตัิงาน  
1 หนว่ยงานสว่นกลางทีม่สี านกังานตัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาค

จ านวน 8 หนว่ยงาน 
  1) ดา้นการรบั – จา่ยเงนิของสว่นราชการผา่นระบบ
อเิลก็ทรอนกิส ์(e – Payment)  
  2) ดา้นลกูหนีเ้งนิยมื 
  3) การปฏบิัติงานจดัซือ้จัดจ้างตามพระราชบญัญตัิ 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ. 2560  

ปฏิบัติงานตรวจสอบและออกรายงานแล้ว  
จ านวน 8 หนว่ยงาน คือ 
1. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัเพชรบุรี 
2. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัเชียงราย (เกษตรที่สงู)     
3. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัชลบุร ี
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัฉะเชงิเทรา 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัเลย (เกษตรที่สงู) 
6. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัระยอง 
7. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดันครราชสีมา 
8.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัเลย  
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ผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

ที ่ ภารกิจทีต่้องตรวจสอบตามแผน ผลการปฏิบตัิงาน  
2 หนว่ยงานส่วนกลางที่มีส านกังานตั้งอยู่ในส่วนกลาง 

  1) การปฏบิัตติามมาตรการแกไ้ขปญัหาหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งช าระของส่วนราชการ 
  2) การปฏบิัติงานในระบบงานความรับผดิทางละเมิด
และแพ่ง   
  3) การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจดัจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  4) การปฏบิัติงานจดัซือ้จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวธิีดงันี้ 
      - วิธเีชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 
      - วิธคีัดเลือก 
      - วิธเีฉพาะเจาะจง 
  5) ด้านการเงินและบัญชี 
      - ด้านการรับ- จ่ายเงินของสว่นราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e – Payment) 
  6) การปฏบิัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการโดยตรวจสอบการด าเนนิ 
งานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการ 
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  3 รายงาน 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  1 รายงาน 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  3 รายงาน 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  3 รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  1 รายงาน 
 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  1 รายงาน 

3 การติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดแูล 
การปฏิบตัิงานด้านการเงิน การบญัชี และการ 
จัดซื้อจดัจ้าง  

ด าเนินการโดยเมือ่ตรวจพบความเสี่ยงจะแจ้งให้
หนว่ยรับตรวจทราบพร้อมด าเนินการแกไ้ข และ
ให้หนว่ยรับตรวจรายงานผลการด าเนนิการให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชแ้บบสญัญาการยมืเงนิไมเ่ปน็ไปตามทีก่ระทรวง 
การคลงัก าหนดโดยสญัญาการยมืเงนิมเีพียงดา้นหนา้ 
เพียงดา้นเดยีว ไมม่รีปูแบบสญัญาดา้นหลงั  
 
 
หนว่ยงานมไิดจ้ดัท าสญัญาการยมืเงนิสองฉบบั โดยได้
จดัท าเพียงฉบบัเดยีวเกบ็ไวท้ีห่นว่ยงาน    
 
 
 
 
 
เจา้หนา้ทีผู่ร้บัคนืไมไ่ดบ้นัทกึการรบัคนืในสญัญาการ
ยมืเงนิและไมไ่ดอ้อกใบรบัใบส าคญัใหแ้กผู่ย้มื  
 
 
 
 
 
การประทับตราผู้อนมุัติสญัญาการยืมเงนิยังไม่
ถูกต้องโดยหน่วยงานลงชื่อผู้อนุมตัิเงนิยืม โดยระบุ
เป็นเพียงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนยฯ์ มิได้
ประทบัตรา “ปฏิบตัิราชการแทนอธบิดีกรมสง่เสรมิ
การเกษตร” 
 
 
 
 

ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิและการ
น าเงนิสง่คลงั พ.ศ. 2551 ขอ้ 50 สญัญาการยมืเงนิ สญัญา
วางหลกัทรพัย ์และสญัญาค  าประกนั ใหเ้ปน็ไปตามแบบที่
กระทรวงการคลงัก าหนด  
 
ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิและการ
น าเงนิสง่คลงั พ.ศ. 2551 ขอ้ 56 สญัญาการยมืเงนิให้
จดัท าขึ นสองฉบบั โดยเมือ่ผูย้มืไดร้บัเงนิตามสญัญาการยมื
เงนิแลว้ ใหล้งลายมอืชือ่รบัเงนิในสญัญาการยมืเงนิทั ง 
สองฉบบั พรอ้มกบัมอบใหส้ว่นราชการผูใ้หย้มืเกบ็รกัษาไว้
เปน็หลกัฐานหนึง่ฉบบั ใหผู้ย้มืเกบ็ไวห้นึง่ฉบบั  
 
ระเบียบการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การเก็บรกัษาเงนิและ
การน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 61 เมื่อผู้ยืมส่ง
หลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ให้
เจ้าหนา้ที่ผู้รบัคืนบันทกึการรับคนืในสัญญาการยืมเงิน
พร้อมทั งออกใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบส าคัญตาม
แบบทีก่รมบัญชกีลางก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน  
 
ระเบียบการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การเก็บรกัษาเงนิและ
การน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 
     ข้อ 51 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 32 
เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 
     ข้อ 32 การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของ
บุคคล ดังต่อไปนี้ 
      

ลูกหนี้เงินยืม  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ลูกหนี้เงินยืม  
ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การระบุวันครบก าหนดในสัญญายืมเงินไม่ถูกต้อง  
 

      (1) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้
เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดบักรมหรือผู้ที่
หัวหน้าสว่นราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งด ารง
ต าแหนง่ตัง้แต่ระดบั 7 หรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือผู้ทีม่ียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันต ารวจโท
ขึ้นไปส่วนราชการในราชการบรหิารสว่นกลางทีม่ี
ส านักงานอยู่ในสว่นภมูิภาคหรือแยกตา่งหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะ
มอบหมายใหห้ัวหน้าส านักงานเปน็ผู้อนมุัติส าหรับ
หนว่ยงานนัน้ก็ได้ 
      (2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้
เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค  
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
     ข้อ 60 ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงนิเหลือจ่าย
ที่ยืมไป(ถ้ามี)ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
     (1) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการ
เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศหรือกรณี
เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี 
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 
     (2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการ 
ผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 
     (3) การยมืเงนิเพ่ือปฏิบตัิราชการนอกจาก (1) หรอื 
(2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวนันบั
จากวนัได้รับเงิน  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

หลักฐานการจ่ายเงินชดใช้เงนิยืมราชการ รายการ
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร  
ค่าพาหนะ (เกษตรกรผู้เขา้อบรม) ไมไ่ดร้ับการอนุมตัิ
เบิกจ่ายจากผูม้ีอ านาจตามระเบียบฯ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยืมเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ยในการฝกึอบรมหรือการ
จัดงาน ไม่ปรากฏหลักฐานหวัหน้าส่วนราชการอนมุัติ
โครงการตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม 
ทุกฉบบั  
 
 
 

ระเบียบการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การเก็บรกัษาเงนิ
และการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551  
   ข้อ 31 การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มกีฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่ง ก าหนดไว้ หรือมติ
คณะรฐัมนตรีอนญุาตให้จ่ายได้ หรือ ตามที่ได้รบั
อนุญาตจาก กระทรวงการคลัง และ 
ผู้มีอ านาจไดอ้นุมตัิให้จา่ยได ้
   ข้อ 32 การอนุมตัิการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของ
บุคคล ดังต่อไปนี ้
วรรคสอง ส่วนราชการในราชการบริหารสว่นกลางที่
มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมจะมอบหมายใหห้วัหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมตัิ
ส าหรบัหน่วยงานนั้นกไ็ด ้ 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบบั 
     - ข้อ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝกึอบรม  
ที่ส่วนราชการจัดหรอืจัดร่วมกับหนว่ยงานอื่น  
ต้องได้รบัอนมุัติจากหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม 
  (2) คา่ใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม 
  (3) คา่วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
  (4) คา่ประกาศนียบตัร 
  (5) คา่ถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิง่พิมพ์ 
  (6) คา่หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (7) คา่ใช้จ่ายในการตดิต่อสื่อสาร 
  (8) คา่เช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
  (9) คา่อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
     

ลูกหนี้เงินยืม  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากรไม่เป็นไป
ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ก าหนด  
 
 
 
 
ใบส าคัญชดใช้เงินยืมราชการ ไม่ปรากฏหลักฐานการ
ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  
 
 
 
 
การระบุบัญชีแยกประเภทไม่สอดคล้องตามผังบัญชีที่
กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด  

  (10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสารส าหรับ
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
  (11) ค่าของสมนาคุณในการดงูาน 
  (12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  (13) ค่าอาหาร 
  (14) ค่าเช่าที่พัก 
  (15) ค่ายานพาหนะ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
ข้อ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้  
(3) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบ
ใบส าคัญรบัเงนิส าหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข 
1 ท้ายระเบียบนีเ้ป็นหลักฐานการจา่ย  
ระเบียบการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การเก็บรกัษา
เงิน และการน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2551  ข้อ 37 
ก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิประทับตราข้อความ 
“จ่ายเงนิแลว้” โดยลงลายมอืชื่อรับรองการจ่าย
และระบุชือ่ผู้จ่ายเงนิ พร้อมทั้งวัน เดือน ป ีที่จ่าย
ก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบบั   
หนังสอืนโยบายบญัชี กรมสง่เสริมการเกษตร 
(กรกฎาคม 2552)  

ลูกหนี้เงินยืม  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

การรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate 
Online  
เลขที่บัญชีธนาคารที่หน่วยงานขอเปิดใช้บริการวาง
อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง EDC ไม่
ตรงกับเลขบัญชีที่ธนาคารจัดส่งให้หน่วยงานพร้อม
เครื่อง EDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online   
หน่วยงานเริ่มด าเนินการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) ล่าช้า  
 

 
 
หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นที่สดุ ที ่กค 0402.2/ว 
129 ลงวันที ่13 มีนาคม 2561 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและการน าส่งคลงั
ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ใหท้ันภายในวนัที่ 27 
มีนาคม 2561 ข้อ 2 เมื่อสว่นราชการและหนว่ยงาน
ในสังกัดไดร้ับการติดตั้งเครือ่ง EDC/QR Code จาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อยแลว้  ให้
ตรวจสอบชื่อบัญชเีงินฝากธนาคารว่าเปน็ของส่วน
ราชการ หรือ ชื่อบญัชี “ชื่อส่วนราชการ..โดย
กรมบญัชีกลาง” ซึ่งทั้ง 2 ชือ่บัญชีสามารถรองรับการ
ใช้งานเครื่อง EDC/QR Code ได ้แลว้แจ้งขอ้มูลให้
กรมบญัชีกลางทราบทาง e-mail.com : dis-
burse4435@gmail.com โดยกรมบัญชกีลางจะแจง้
ธนาคารกรุงไทยฯ ด าเนนิการเปดิใช้งานเครือ่ง EDC/
QR Code เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใชร้ับเงินได้
ทันที จึงขอให้สว่นราชการและหน่วยงานในสงักัดใช้
เครื่อง EDC/QR Code โดยไม่ต้องรอ  
 
 
     
หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นที่สดุ ที ่กค 0402.2/ 
ว 103 ลงวันที ่1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏบิัติในการจา่ยเงนิ การรับเงินและการน าส่ง
คลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ KTB 
Corporate Online โดยใหส้่วนราชการเริม่
ด าเนินการตั้งแตว่ันที ่1 ตุลาคม 2559  

การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

การจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online  
โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิ
รับเงิน ระบุชื่อผู้รับโอนเงินไม่ตรงกับแบบแจ้งข้อมูลการ
รับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  
การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยชื่อ
บัญชแีละเลขที่บญัชีผู้รบัโอนเงนิในระบบ KTB  
Corporate Online ไม่ตรงกับชื่อผู้ขาย  
ยังมิได้ ท าทะเบียนคุมการโอนเงนิในระบบคอมพิวเตอร ์
พร้อมทั้งพิมพ์เปน็เอกสารมาจัดเกบ็ในแฟ้มเพื่อใช้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลยังไม่ไดแ้จ้งให้ผู้มสีิทธิ
รับเงนิได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
กรณีบุคคลภายนอกกรอกแบบแจง้ข้อมูลการรับเงินโอน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด   
 
 
 
ระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินและการน าเงิน 
ส่งคลัง การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 
มิได้พิมพ์รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี  
(e-Statement /Account Information) มาตรวจสอบ
การจ่ายเงินแต่ละรายการ รายงานสรุปผลการโอน 
(Detail Report และ Summary/ Transaction  
History) และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินว่าถูกต้อง
ตรงกัน   

 
 
หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นที่สดุ ที ่กค 
0402.2/ว 103 ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2559 เรือ่ง 
หลักเกณฑแ์ละวิธปีฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับ
เงินและการน าส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์KTB Corporate Online สรุปได้
ดังนี ้ 
    ข้อ 1.4 ในการเริม่ด าเนนิการโอนเงนิผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับ
เงินครั้งแรก ให้สว่นราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรบัเงนิ
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 
KTB Corporate Online ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด และน ารายละเอียด
ทั้งหมดของผู้มีสิทธิรบัเงนิรวมทั้งเลขที่บญัชีเงิน
ฝากธนาคารมาจดัท าเป็นทะเบียนคุมการโอนเงิน
ในระบบคอมพวิเตอร์เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการโอนเงนิตอ่ไป  
 
 
 
1.ระบบการควบคุมภายในที่ดีในการตรวจสอบ
การจ่ายเงิน 
2. หนงัสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที ่กค 
0402.2/ว 103 ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2559 เรือ่ง 
หลักเกณฑแ์ละวิธปีฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับ
เงินและการน าส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์KTB Corporate Online สรุปได้
ดังนี ้
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 

ระบบการควบคุมภายในด้านการรับเงินและการน าเงิน 
ส่งคลัง การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 
การสอบทานและอนุมัติรายการก่อนการจ่ายเงิน ยังมีไม่
เพียงพอ ซึ่งการเสนอแบบสรุปรายงานแสดงรายละเอียด
การจ่ายเงิน พร้อมกับรายงานแสดงรายละเอียดการ
จ่ายเงิน และ KTB iPay Report เพื่อให้ Company  
User Authorizer อนุมัตินั้น ไม่ได้แนบใบส าคัญคู่จ่าย
เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินแต่ละ
รายการ ได้แก่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน จ านวนเงิน ก่อนการ
อนุมัติ  
หน่วยงานมีการพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินจาก
ระบบ (Detail Report และ Summary/ Transaction 
History) ที่ ไ ด้ จ า ก ร ะ บ บ  KTB Corporate Online 
จัดเก็บในแฟ้มแยกต่างหากโดยมิได้น าไปจัดเก็บรวมกับ
ใบส าคัญคู่จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย  
 
 
ผู้ได้รับมอบหมายไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งบุคคล
ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Company User  
Maker ใช้รหัสผ่านของ Company User Authorizer 
ไปท าหน้าที่ อนุมัติการโอนเงินในระบบด้วย  
 

 
 
 
        ข้อ 1.6 ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงนิ
จากระบบ (Detail Report และ Summary/ 
Transaction History) ทีไ่ดจ้ากระบบ KTB  
Corporate Online เป็นหลักฐานการจา่ย  
และเก็บรกัษาไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบต่อไป 
        ข้อ 1.7 ทกุสิ้นวันท าการ ให้ส่วนราชการ
จัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวธิีการโอน
เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูม้ีสิทธิรบัเงนิแต่ละ
รายการจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail 
Report และ Summary/ Transaction  
History) รายการสรปุความเคลื่อนไหวทางบัญช ี 
(e-Statement/Account Information) ทีเ่รียก 
 
จากระบบ KTB Corporate Online และขอ้มูล
ในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน  
1. ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง
การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการระบบ 
KTB Corporate Online สรุปได้ ดังนี้  
      ข้อ 1.2 ผู้ใช้งานในระบบ Company User 
ประกอบด้วย 
 

การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
 
 
 
 
6 

ระบบการควบคุมภายในด้านการรับ
เงินและการน าเงิน ส่งคลัง  
การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB  
Corporate Online 
แบบฟอร์มหลกัฐานการโอนเงินเข้า
บัญชี ไม่มกีารให้ล าดับเพื่อควบคมุ
เลขที่เอกสาร และบางรายการในช่อง 
“เลขทีเ่อกสารของส่วนราชการ ” 
ระบขุ้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจรงิ
ของชดุใบส าคญัคู่จ่าย  

      (1) Company User Maker เปน็ข้าราชการที่ปฏบิัติหน้าที่เป็น
เจ้าหนา้ที่การเงนิในหนว่ยงานผู้เบกินัน้ๆ ซึง่ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏบิัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
เทียบเท่าขึน้ไป เพ่ือท าหน้าที่ในการจ่ายเงิน จ านวน 1 คน ด้านการ
รับเงนิ และการน าเงินส่งคลงัหรือฝากคลงัจ านวน 1 คน และผู้ปฏิบตัิ
หน้าทีแ่ทนในกรณทีี่บุคคล ดังกลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
จ านวน 1 คน  
       (2) Company User Authorizer เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดย
มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและ
รายการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่ Company User Maker ส่งให้ 
อนุมัติการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้ง
ผลอนุมัติการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้  Com-
pany User Maker  
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งตัว
บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้
พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงาน
ราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม 
ซึ่งต้องค านึงถึงความปลอดภัยและการก ากับดูแลอย่างรอบคอบ 
รัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. หนงัสือกรมส่งเสริมการเกษตร ดว่นที่สดุ ที ่กษ 1003/ว 1766  
ลงวันที ่8 ธันวาคม 2559 เรื่อง การก าหนดตวับุคคลผูม้ีสิทธิเข้าใช้
งานในระบบ KTB Corporate Online ระบวุ่า กรมส่งเสริม
การเกษตรไดข้อท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง และ
กรมบญัชีกลางอนุมตัิให้พนกังานราชการทีป่ฏิบัตหินา้ทีเ่ป็น
เจ้าหนา้ที่การเงนิของหน่วยงาน เปน็ผู้ปฏิบตัิหน้าที่ Company  
User Maker และข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับ
ช านาญงาน เป็นผูป้ฏิบัตหินา้ที่ Company User Authorizer   

การตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 

หน่วยงานมิได้มีการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง แต่ไม่
ปรากฏว่าหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รับผิดชอบในการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 
 
หนว่ยงานใช้ราคากลางจากราคาซื้อจ้างครัง้สุดทา้ยไม่
เกิน 2 ปีงบประมาณ  
หนว่ยงานมีการจัดท าราคากลางไม่ชัดเจน โดยมิได้มีการ
ระบแุหลง่ที่มาของราคากลาง 
มีรายการจัดท าราคากลางครุภัณฑ์ มีราคากลางตามที่
ส านักงบประมาณก าหนดแต่หน่วยงานจดัท าราคากลาง
เป็นราคาจ าหน่ายในท้องตลาด มีการเผยแพรร่าคากลาง
ในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง แตไ่ม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของหนว่ยงาน 

  

พระราชบัญญัต ิการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครฐัพ.ศ. 2560 มาตรา 12 หนว่ยงานของ
รัฐตอ้งจัดให้มีการบนัทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธกีารและขั้นตอนการจดัซือ้จัดจ้าง
และจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจดูขอ้มูล  เมือ่มีการร้องขอ 
        การจดัท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวธิีการและขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจา้ง
และการรอ้งขอเพ่ือตรวจดูบนัทึกรายงานดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนด  
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซือ้จัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง 
ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึง่ หรือจะให้เจ้าหนา้ที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผดิชอบในการจัดท าขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะซื้อหรือจา้ง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคดัเลือกข้อเสนอดว้ย  
1. พระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคา
เพื่อใช้เป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึง่สามารถจดัซื้อจัดจา้งได้
จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ราคาทีไ่ดม้าจากการค านวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
  (2) ราคาทีไ่ดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอ้างอิงของ
พัสดุที่กรมบัญชกีลางจดัท า 
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ในการจดัท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอ
หัวหน้าสว่นราชการ ไมผ่า่นหัวหน้าเจ้าหน้าที ่
(พัสดุ)   
ในการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ผู้ให้
ความเห็นชอบ ไม่มีการระบุว่า “ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร”  
 

   (3) ราคามาตรฐานที่ส านกังบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอืน่ก าหนด 
   (4) ราคาที่ได้มาจากการสบืราคาจากท้องตลาด 
   (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสดุภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ 
   (6) ราคาอื่นใดตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัตขิองหนว่ยงานของรัฐ นั้น ๆ 
   ในกรณีทีม่ีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม  (1) ก่อน ใน
กรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แตม่ีราคาตาม (2) หรอื (3) ใหใ้ช้
ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ 
(3) ให้ค านึงถงึประโยชน ์
ของหนว่ยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาตาม (1) 
(2) และ (3) ให้ใชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (4) (5) หรือ (6) ใหค้ านึงถึงประโยชนข์องหนว่ยงาน
ของรฐัเปน็ส าคญั 
2. ส านักงบประมาณได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับการจัดซื้อ
ครภุณัฑ์ตามรายละเอยีดทีแ่นบในรายการครภุณัฑ์ 
3. คู่มือ แนวทางการเปดิเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง 
ของ ปปช.  

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซือ้จัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้าง แต่ละวิธ ีนอกจากการซื้อทีด่ิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และ ขอ้ 79 วรรคสอง ให้
เจ้าหนา้ที่ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหนา้
หนว่ยงานของรัฐเพื่อขอความเหน็ชอบ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที ่(พัสดุ)   
2. ค าสัง่มอบอ านาจกรมส่งเสริมการเกษตร  
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ในการจดัท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง พบว่า เหตุผล
ความจ าเปน็ในการขอจดัซื้อวัสดุฝึกอบรม ไม่มกีาร
แนบโครงการฝึกอบรม ในการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
โครงการ ซึ่งไม่อาจพิจารณาไดว้่ามีความจ าเปน็
เหมาะสมหรือประหยัด 
มีการแนบโครงการฝึกอบรม แต่ไมป่รากฏหลักฐาน 
          - หัวหน้าสว่นราชการมีการอนุมตัิโครงการ 
          - ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อวัสดุฝกึอบรม
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
   - ข้อ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ส่วน
ราชการจัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม 
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม 
(3) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
(4) ค่าประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(13) ค่าอาหาร 
(14) ค่าเช่าที่พัก 
(15) ค่ายานพาหนะ 
   - ข้อ 10 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
(1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มี
เกียรติ และผู้ติดตาม 
(2) เจ้าหน้าที่ 
(3) วิทยากร 
(4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(5) ผู้สังเกตการณ์  
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การรายงานเหตุผลความจ าเป็นที่จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของ
ทางราชการ มิได้ระบุรหัสครุภัณฑ์ของทางราชการ ซึ่งไม่อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ 
การรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการจัดจ้างและไม่ได้ระบุ
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ด าเนินการจัดจ้าง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2553  
   รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสม 
ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดย 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือเกิดจากความเสียหายจากการใช้
งานปกติ 
     (7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการ ที่เกิด
จาการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการที่ได้รับ
ความเสียหาย  
   รายการค่าวัสดุตามข้อ 17 ค่าวัสดุตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านัก
งบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่าย
จริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนราชการ เว้นแต่ รายการต่อไปนี้ 
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
หรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  
   (1) ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   (2) ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 
   (3) ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
2. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ของส านักงบประมาณ โดย 
1. งบด าเนินงาน : ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
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ในใบสั่งซื้อสัง่จ้าง ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง มิใชห่ัวหนา้เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่หน่วยงานมกีารประกาศผลผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้าง   

2. งบลงทนุ : ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง หมายถึง 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้งรวมถึง
สิ่งต่างๆทีต่ิดตรงึกับทีด่ิน และสิ่งก่อสร้างรวมถึง
รายจ่ายเพื่อปรบัปรงุที่ดนิ ซึง่จ่ายเพื่อดดัแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรงุสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้สิ่งทีด่ิน 
และสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
 
1. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการทีม่ีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหนา้เจ้าหน้าที่
ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงนิที่ได้รบัความเห็นชอบ
จากหวัหน้าส่วนราชการของรัฐ  ตามข้อ 24  
 
ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซือ้จัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ข้อ 42 เมือ่หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจ
อนุมตัิสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแลว้ ให้หัวหนา้เจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรอืจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของ
หนว่ยงานของรัฐตามวธิีการที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด และให้ปดิประกาศโดยเปดิเผย ณ 
สถานทีป่ิดประกาศของหนว่ยงานของรฐันัน้ และ
แจ้งให้ผู้เสนอราคาทกุรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e - mail) ตามแบบที่
กรมบญัชีกลางก าหนด  

การปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

24 



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 

ค่าเช่าสงัหาริมทรัพย์ไว้ใช้ในส านักงาน 
ก าหนดคา่ปรบัเปน็รายวันในอัตราร้อยละ 
0.10 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได ้รบัมอบ 
แตต่้องไมต่่ ากว่าวนัละ 100 บาท 
รายการซื้อ มีก าหนดคา่ปรบั เปน็รายวันใน
อัตราร้อยละ 0.10 ของราคาสิ่งของที่ยัง 
ไม่ส่งมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวนัละ  
100 บาท 
การจ้างที่ต้องการความส าเรจ็ของงาน
พร้อมกัน ก าหนดคา่ปรบัเปน็รายวันใน
อัตราวันละ 0.20 ของราคาที่ไม่ส่งมอบ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    1.1 ข้อ 92 การเช่าสงัหาริมทรัพย์ และการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หวัหน้า
หนว่ยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมและ
จ าเป็น โดยส าหรับการเช่าสงัหาริมทรัพย์ใหน้ าข้อก าหนด
เกี่ยวกบัการซื้อมาใช้โดยอนโุลม 
     ในกรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งจ่ายเงนิค่าเช่าล่วงหน้าในการเชา่
อสังหาริมทรัพย์ และสังหารมิทรัพย์ให้กระท าได้เฉพาะกรณีการ
เช่าซึง่มีระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
      (1)  การเช่าจากหนว่ยงานของรฐั จา่ยไดไ้ม่เกินร้อยละห้า
สิบของค่าเชา่ทั้งสัญญา  
      (2)  การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไมเ่กินร้อยละยี่สิบของค่าเชา่
ทั้งสัญญา 
    1.2 ข้อ 162 การก าหนดค่าปรบัให้ก าหนดคา่ปรบัเปน็รายวัน
ในอัตราตายตัวระหวา่งร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยัง
ไม่ได้รับมอบ เวน้แต่การจ้างที่ต้องการความส าเร็จของงาน
ทั้งหมดพร้อมกันใหก้ าหนดค่าปรบัเปน็รายวันเป็นจ านวนเงนิ
ตายตวัในอตัราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจา้งแตไ่ม่ต่ ากว่า
วันละ 100 บาท 
2. รูปแบบสญัญาการเช่า ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั เรื่อง แบบสัญญา
เกี่ยวกบัการจดัซื้อจัดจา้งตามพระราชบญัญตัิการจดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที ่7 กมุภาพันธ์ 
2561  

การปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานมกีารตดิอากรแสตมปไ์มค่รบ
จ านวนในใบสัง่จา้ง โดยเศษของหนึง่พันบาท
มไิดต้ดิเพ่ิมอกี 1 บาท 
หนว่ยงานไมไ่ดต้ิดอากรแสตมป์การจ้าง
เหมาในใบสั่งจ้าง 

หนว่ยงานมีการตดิอากรแสตมป์ในใบตรวจ
รับการจัดซื้อ/จัดจา้ง มิได้ตดิที่ใบสั่งจ้าง/
สัญญาจ้าง  

 

 

 
 

เมื่อมีการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแลว้  
ไม่ปรากฏวา่มีการเสนอใหห้วัหน้าส่วน
ราชการทราบ  

 

1. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญตัิแห่งประมวลรัษฎากร 
พุทธศักราช 2481 หมวด 6 ว่าด้วยอากรแสตมป ์โดยใบสั่งจ้าง
ต้องติดอากรแสตมป ์1 บาท ของทกุจ านวนเงนิ 1,000 บาท 
หรือเศษของ 1,000 บาท ของงานจ้างนั้น โดยให้ ผูร้ับจา้งเปน็ 
ผู้ช าระค่าอากรแสตมป ์
2. การขีดฆา่อากรแสตมป์ โดยปกติผู้รับจา้งจะเป็นผู้ขดีฆ่า
แสตมป์ แต่ทั้งนี ้หน่วยงานผู้ว่าจ้างก็สามารถขีดฆ่าอากรแสตมป์
แทนได้เช่นกนั เนื่องจาก วรรคท้ายของมาตรา 107 ของ
พระราชบัญญัติก าหนดว่า ให้ผู้ทรง ตราสารหรือผู้ถือเอา
ประโยชนข์ีดฆา่แทนได้ ซึ่งการขดีฆ่านั้นเพื่อมิให้สามารถใช้
แสตมป์ได้อีก โดยการขดีฆ่านั้นจะกระท าดว้ยวธิี ลงลายมือชื่อ 
หรือลงชื่อหา้งรา้น  บนอากรแสตมป ์หรือขดีเสน้คร่อมฆ่าอากร
แสตมป์ที่ปดิทับกระดาษ   

ระเบยีบการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560   
ข้อ 175 (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไวแ้ละถือ
ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถกูต้องครบถว้นตั้งแต่วนัที่
ผู้ขายหรือผู้รับจา้งน าพัสดนุัน้มาส่งแลว้มอบแกเ่จ้าหน้าที่พร้อม
กับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบบั 
มอบแก่ผู้ขายหรือผูร้ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหนา้ที่ 1 ฉบบั เพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงนิตามระเบียบของหนว่ยงานของรัฐและ
รายงานให้หวัหน้าหนว่ยงานของรฐัทราบ  

การปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

23 

เมื่อมีการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ไม่ปรากฏว่า
มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างก่อน
การจ่ายเงินจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานการจ่าย พบว่า หน่วยงานไม่มีการ
ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อรับรอง
การจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อม
ทั้งวันที่ เดือน ปี ที่จ่ายก ากับ ไว้ในหลักฐานการ
จ่ายซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ   
 
 
การเช่าใช้ อินเทอร์เน็ต มิได้ด าเนินการเช่าใช้ให้
เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ระเบียบการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การเก็บรกัษาเงนิและ
การน าเงนิ สง่คลัง พ.ศ. 2551 
      ข้อ 31 การจา่ยเงนิใหก้ระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่ง ก าหนดไว้ หรือมติคณะรฐัมนตรี
อนุญาตให้จ่ายได ้หรือ ตามที่ได้รบัอนญุาตจาก
กระทรวงการคลัง และผู้มีอ านาจได้อนุมตัิให้จ่ายได้ 
      ข้อ 32 การอนุมตัิการจ่ายเงินใหเ้ป็นอ านาจของ
บุคคล ดังต่อไปนี ้
วรรคสอง ส่วนราชการในราชการบริหารสว่นกลางที่มี
ส านักงาน อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
จะมอบหมายใหห้วัหน้าส านกังาน  เป็นผู้อนุมตัิส าหรับ
หนว่ยงานนัน้ก็ได้  
ระเบียบการเบิกจา่ยเงนิจากคลัง การเก็บรกัษาเงนิและ
การน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551  
     ข้อ 37 ให้เจา้หน้าที่ผู้จ่ายเงินประทบัตราข้อความ 
ว่า “จ่ายเงนิแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรบัรองการจา่ยและ
ระบุชื่อผู้จ่ายเงนิดว้ยตวับรรจง พร้อมทัง้วนัที่ เดือน ป ีที่
จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทกุฉบบัเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
หนังสอืคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยปญัหาการจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที ่ 10 ตลุาคม 
2560 ยกเว้นรายการ ที่ไมต่อ้งจัดซื้อจัดจา้งตามระเบียบ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
เฉพาะการจดัหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ และ
ค่าที่พัก  

การปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
1 
 
2 
3 

หนว่ยงานยังไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าหนว่ยพัสดุ เพ่ือท า
หน้าทีค่วบคุมพัสดุและสั่งจา่ยพัสดุ 
ผู้สั่งจ่ายพัสดุของหน่วยงานมิใช่หัวหนา้หน่วยพัสดุ 
หน่วยงานบันทึกรายการวัสดุในทะเบียนคุมวัสดุ  
ในแต่ละครั้งที่จัดซื้อตามทีผู่้ขายหรือผู้รบัจ้างน าของ
มาส่งมอบ โดยมิได้บันทึกแยกเป็นประเภทชนดิวสัดุ  

ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การเบกิจ่ายพัสด ุ
   ข้อ 204 การเบกิพัสดุจากหนว่ยพัสดขุองหนว่ยงาน
ของรฐั ใหห้วัหน้างานทีต่้องใช้พัสดุนั้น เปน็ผู้เบกิ 
   ข้อ 205 การจ่ายพัสด ุใหห้ัวหน้าหนว่ยพัสดุทีม่ีหน้าที่
เกี่ยวกบัการควบคุมพัสดุหรอืผู้ที่ไดร้ับ มอบหมายจาก
หัวหน้าหนว่ยงาน ของรัฐเปน็หวัหน้าหน่วยพัสดุ  
เป็นผู้สั่งจา่ยพัสดุ ผู้จา่ยพัสดุต้องตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แลว้ลงบัญช ี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มกีารจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้
เป็นหลักฐานด้วย  

การบริหารพัสดุตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
Standard Manual 

เร่ือง : กระบวนงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
จัดท าโดย : นางสาวพรพิมล  โตนิ่ม 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันที่: 31 สิงหาคม 2561  
  กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ในกระบวนงาน 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นกระบวนงานหนึ่งที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตลอดจน 
หน่วยรับตรวจ ได้ทราบถึงขั้นตอนของกระบวนงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
อันจะส่งผลให้การรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ สรุปได้ตามแผนผังกระบวนการ (Work Flow)  ดังนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Manual 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Manual 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นการรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ผูบ้รหิารทราบถึง

วัตถุประสงคข์อบเขต วิธีปฏบิัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทัง้หมดทกุขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
ประเด็นความเสี่ยงทีส่ าคญัและการควบคมุ รวมท้ังเรื่องอื่น ๆ ที่ผูบ้รหิารควรทราบพร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บรหิารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป  

คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Manual 
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การเผยแพร่ความรู้ 
ในหน่วยงาน 
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การเผยแพร่ความรู ้
ในหน่วยงาน 
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การพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

36 



 

ประมวลภาพ การปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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