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สารจากผู้อ านวยการ 
        กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกของการเป็นผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน แม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆ  
มีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 10 คน การปฏิบัติงานขึ้นตรงกับอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร แต่ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เป็นภารกิจที่ส าคัญ รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 
ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค รวม 59 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนกลาง 15 หน่วยงาน ตลอดจนพิจารณารายงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดทั่วประเทศ และต้องประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงานโครงการของกรมส่งเสริม
การเกษตรตลอดทั้งปี ให้อธิบดีเพื่อทราบและเพ่ือพิจารณาก าหนดระบบควบคุมภายในโครงการเพ่ือลดความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงานโครงการ โดยแจ้งให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศได้รับทราบและเข้าใจ 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนในหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบ
ภายในได้ทุ่มเทเวลา ความสามารถในการท างาน ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้งานของ
กลุ่มบรรลุเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบภายใน และตามนโยบายของท่านอธิบดีทุกประการ เป็นผลงานที่ดี 
อีกปีหนึ่งที่ถือว่าประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 ท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้โอกาสกลุ่มตรวจสอบภายในให้
ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้ความส าคัญในการมอบหมายภารกิจการตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบ และเพ่ือลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ และเป็นที่ยอมรับ 
ของหน่วยงานในการปรับปรุงการด าเนินงานเป็นอย่างดี  ตลอดจนขอบคุณท่านรองอธิบดีที่ให้ความอนุเคราะห์ 
การปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และท่านผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ 
ทุกคนที่ขอค าปรึกษา/ขอค าแนะน าจากกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นระดับต้นๆ เมื่อพบปัญหาการปฏิบัติงาน 
และน าไปใช้ในการแก้ไขการปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี 

1 

(นางศศิญา  เพชรก าเนิด) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ตุลาคม 2562 



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. เพ่ือประเมนิผลการปฏิบตังิานและเสนอแนะวธิกีารหรอืมาตรการในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏิบตังิาน 
ของหนว่ยรับตรวจให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องปรามมิให้เกดิความเสียหาย  
หรือการทุจรติเกี่ยวกบัการเงินหรือทรัพย์สนิของทางราชการ 

4. ติดตามและเรง่รดัผลการตรวจสอบของหนว่ยรับตรวจให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
 
โครงสร้าง : 
  การบังคับบัญชาขึ้นตรงและรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร การบริหารงานภายในไม่มี
การแบ่งสายงาน แต่มอบหมายความรบัผิดชอบให้ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย  
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 าลงัเพิ่มขึ้น
เป็น 3 อัตรา ในปี พ.ศ. 2531 มีอัตราก าลงัเพ่ิมเปน็ 5 อัตรา ปัจจุบนัเปลี่ยนชื่อเปน็ “กลุ่มตรวจสอบภายใน”    
ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มีอตัราก าลังเปน็ 10 อตัรา  
 
อ านาจหน้าที่ : 
 กลุ่มตรวจสอบภายในมหีน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงาน และสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 1. ด าเนินการที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงนิ การบญัชขีองกรมฯ 
 2. ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานอื่นทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
อัตราก าลัง  : 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร มีอตัราก าลงัจ านวน 10 อัตรา 
ดังนี ้

1. ข้าราชการ  จ านวน 5 อตัรา ประกอบดว้ย ต าแหนง่นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
             จ านวน 1 อตัรา ต าแหนง่นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ จ านวน 2 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 

ข้อมูลท่ัวไป 
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นางสาวบุปผารัตน์ กลีบประทุม 
พนักงานบริการทั่วไป 

นางสาวนันทนา กาส่าน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

นางสาวลักษณาวลัย สิงห์จันทร์  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

นายสิทธิชัย  มูลอุบล  
พนักงานขับรถยนต์  
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นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมส่งเสริมการเกษตร 

 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ 
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน 
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 
            1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส และจะน าความรู้
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
           2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ ภายใน 1 ปี  
เพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ 
           3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎมาย และการด าเนินการในลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 4. เสริมสร้างความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
  5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 
           6. ตอ้งปฏบิตังิานตรวจสอบดว้ยความรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีพึงปฏบิตั ิมกีารศกึษาหาความรูแ้ละ
พัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอและตอ่เนือ่ง และก าหนดใหม้แีผนพัฒนาบคุลกรในหนว่ยงาน ใหผู้ต้รวจสอบภายในตอ้งเขา้
รบัการอบรมสายงานอาชพีหรอืวชิาการเฉพาะทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ อยา่งนอ้ย 30 ชม. ตอ่ปงีบประมาณ   
           7. วางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 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/กิจกรรมที่ส่งผลต่อความส 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 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน การสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐาน
การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั พ.ศ. 2555 จึงได้
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

      ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบัญชีความเสี่ยง รายการปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และจัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  

    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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นโยบายและขั้นตอน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

           2. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ  

    ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติงานและแนวทางทางการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

    ขั้นตอนที่ 2 ก่อนเข้าตรวจสอบ ท าหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ (เรื่องที่ตรวจสอบ วันที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ เป็นต้น) ขอข้อมูลหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาจัดท ากระดาษท าการก่อนเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 

    ขั้นตอนที่ 3 ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       - ประชมุเปิดการตรวจสอบรว่มกับหนว่ยรบัตรวจ เพ่ือชี้แจงเรื่องท่ีตรวจสอบ วตัถุประสงค์การตรวจสอบ  ขอบเขต
การตรวจสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ และนัดหมายวันสรุปผลการตรวจสอบ  
    - ด าเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ สังเกตการณ์ เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ 
(ข้อตรวจพบ) ลงในกระดาษท าการ 
 - สรุปผลการตรวจสอบ (ปิดตรวจ) ในแบบฟอร์มที่ก าหนด ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ ข้อตรวจพบ สาเหตุ 
ผลกระทบ กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และข้อเสนอแนะ 
              - ประชมุสรปุผลการตรวจสอบ (ปดิตรวจ) รว่มกบัหนว่ยรบัตรวจรบัฟังค าชีแ้จงเพ่ิมเตมิของหนว่ยรบัตรวจ 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและหลังจากการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ (ปิดตรวจ) 
และให้หน่วยรับตรวจประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนงานปิดการตรวจสอบภายใน  
    ขั้นตอนที่ 4 หลังจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       - น าสรปุผลการตรวจสอบ (ปดิตรวจ) เสนอผู้อ านวยการกลุม่ตรวจสอบภายในรับทราบผลการปฏบิัตงิาน 
       - จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมกระดาษท าการและเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
             - รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนออธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร (ภายใน 2 เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ) 
เพ่ือใหค้วามเหน็ชอบหรอืสัง่การแล้วจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจพร้อมแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน   
    ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผลการตรวจสอบ  
    - กลุ่มตรวจสอบภายในจะติดตามผลว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หรือข้อสั่งการของอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรหรือไม่ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 15 วันท าการ
หลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
    - สรปุผลการปฏบิตังิานของหนว่ยรบัตรวจเสนออธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรเพ่ือทราบ/พิจารณาสัง่การตอ่ไป 

         ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน 2559  เป็นต้นไป  
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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 
หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

เสนอรายงานฯ ต่ออธิบดีทราบและ 
สั่งการให้หน่วยรับตรวจแกไ้ข 

ตามข้อเสนอแนะ 

หน่วยรับตรวจรายงานผลการแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบ           

ประมวลผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการตดิตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความ
พึงพอใจต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้อธิบดทีราบ 

ขั้นตอนที่ 5 

8 



กรอบคุณธรรม 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

10 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

11 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

12 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ที ่ ภารกิจท่ีต้องตรวจสอบตามแผน ผลการปฏิบตัิงาน  

1. งานตามภารกจิ 
     1.1 หน่วยงานสว่นกลางทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่นสว่น
ภมูภิาค  
     กิจกรรมทีต่รวจสอบ จ านวน 3 เรือ่ง ดงันี ้
     1) ดา้นการรบั – จา่ยเงนิของสว่นราชการผา่นระบบ
อเิลก็ทรอนกิส ์(e – Payment)  
    2) การฝกึอบรมและการจดังาน ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝกึอบรม  
การจดังานและการประชมุระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2549 
และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ 
    3) การปฏิบตัิงานจดัซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิ 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ. 2560  

 
   
 
    ปฏิบตัิงานตรวจสอบและออกรายงานแลว้  
จ านวน 8 หนว่ยงาน คือ 
1. ส านักงานเกษตรพื้นที่กรงุเทพมหานคร 
2. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จงัหวัดชลบุร ี
3. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัจันทบุร ี
4. ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 
จังหวดัเชียงใหม ่
5. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านอารักขาพืช จงัหวัดขอนแกน่ 
6. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวดัร้อยเอด็ 
7. ส านักงานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 3 
จังหวดัระยอง 
8. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จงัหวดัมหาสารคาม 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ที ่ ภารกิจที่ต้องตรวจสอบตามแผน ผลการปฏิบัติงาน  

 งานตามภารกจิ 
    1.2 หน่วยงานส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
ส่วนกลาง 
     กิจกรรมที่ตรวจสอบ มดีงันี ้
     1) การปฏิบัตติามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี ้
ค่าสาธารณูปโภคคา้งช าระของส่วนราชการ 
     2) การปฏิบัตงิานในระบบงานความรับผดิทางละเมิด
และแพ่ง   
     3) การปฏิบัตงิานจดัซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบญัญตัิ 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวธิีดงันี้ 
      - วิธเีชิญชวนทั่วไป (e-bidding) 
      - วิธคีัดเลือก 
      - วิธเีฉพาะเจาะจง 
     4) ด้านการเงนิและบญัชี 
      - ด้านการรับ- จ่ายเงินของสว่นราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e – Payment) 
     5) การปฏิบัตงิาน/โครงการตามแผนปฏิบัต ิ
ราชการของส่วนราชการโดยตรวจสอบการด าเนนิ 
งานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการ 
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
 
 

 
 
 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  4 รายงาน 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  1 รายงาน 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  3 รายงาน 
 
 
 
 
 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  1 รายงาน 
 
 
ออกรายงานแล้ว จ านวน  1 รายงาน 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ที ่ ภารกิจที่ต้องตรวจสอบตามแผน ผลการปฏิบัติงาน  

 งานตามภารกจิ 
     1.3  หน่วยงานสว่นภูมิภาค ประกอบด้วย 
             1.3.1 โครงการศนูย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร (ศพก.) 
(Operational Auditing)  

 
 
   ปฏิบัตงิานตรวจสอบจ านวน 4 จังหวดั ดังนี้  
    (1) จังหวดัอุทัยธาน ี 
    (2) จังหวดัพะเยา 
    (3) จังหวดัชมุพร   
    (4) จังหวดัรอ้ยเอ็ด 
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แผนและผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ที ่ ภารกิจที่ต้องตรวจสอบตามแผน ผลการปฏิบัติงาน  
2. 
 
 
 
 

3. 

งานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
และการตรวจสอบพเิศษ ซึง่เปน็ภารกจิในการ
ตรวจสอบภายในเปน็กรณพิีเศษ/เฉพาะกจิ
นอกเหนอืจากแผนปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว ้
 
งานบูรณาการของหน่วยงาน  
และบริการให้ค าแนะน าและให้ความรู้ 
แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 

 
ปฏิบัติงานตรวจสอบและออกรายงานแล้ว จ านวน 2 จังหวดั 
1. ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
2.. ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
 
1. หน่วยงาน : เลขานุการกรมฯ  
   - เพ่ือร่วมพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบงาน 
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลลูกหนี้ 
2. หน่วยงาน : กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ  
การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
  - ประชุมหารือแนวทางการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการฯ 
ของส านักงานงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
3. หน่วยงาน : กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
และกองแผนงาน 
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน  
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562  
  - ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ วันที่ 10 –11 กันยายน 2562 
4. หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 
5. หน่วยงาน :  ส านักตรวจสอบภายใน สป.กษ. 
  - ประชุมชี้แจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์  
การติดตามประเมินผลโครงการ รายงานผลการตรวจสอบ
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  
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ข้อมูลงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  
ตดัยอด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

งบประมาณทีก่ลุม่ตรวจสอบภายในไดร้บั จ านวน 1,605,992.53 บาท ม ี2 แผนงาน  ดงัน้ี 
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งบประมาณท่ีได้รับ การเบิกจ่าย  
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งานตรวจสอบภายในส าหรับ 
โครงการประกันคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในภาครัฐ  

พ.ศ. 2563 
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สรุปผลการส ารวจความพงึพอใจจากผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสยี 

ขอ้มลูในการจดัท าการประเมนิผลการ 
ปฏิบตัติามกรอบคุณธรรม  
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ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม  
ของกลุม่ตรวจสอบภายใน กรมสง่เสริมการเกษตร 

วนที ่1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ชือ่หนว่ยงาน 
1. ส านกังานเกษตรพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร 
2. ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพืช จงัหวดัชลบรุ ี
3. ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวดัจนัทบรุี 
4. ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จงัหวดัเชยีงใหม ่
5. ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพืช จงัหวดัขอนแกน่ 
6. ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นวศิวกรรมเกษตร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
7. ส านกังานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่3 จงัหวดัระยอง 
8. ศนูยข์ยายพันธุพื์ชที ่7 จงัหวดัมหาสารคาม 
แบง่เปน็ผูบ้รหิาร จ านวน 8 คน ผูป้ฏบิตังิาน จ านวน 64 คน 
คา่คะแนนเปน็รอ้ยละภาพรวมทัง้หมด รอ้ยละ 95.31  
 
สว่นที ่2 การประเมินผลการปฏบิตังิานตามกรอบคณุธรรมของกลุม่ตรวจสอบภายใน   
2.1 การปฏบิตัติวัของผูต้รวจสอบภายใน 
  (1) ผูต้รวจสอบภายในมกีารวางตวัเปน็กลาง ไมม่อีคต ิและเปดิเผยเหตหุรอืขอ้จ ากดัใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ คดิเปน็รอ้ยละ 94.44  
  (2) ผูต้รวจสอบภายในไมเ่รยีก รบั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ่ื์นใดเพ่ือแสวงหาประโยชนส์ว่นตวั คดิเปน็รอ้ยละ 99.17 
  (3) ผูต้รวจสอบภายในไมเ่ปดิเผยขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากหนว่ยรบัตรวจโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูม้อี านาจ คดิเปน็รอ้ยละ 96.67 
  (4) ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา เก่ียวกับเรือ่งทีต่รวจสอบรวมถงึกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจน เหมาะสม คดิเปน็รอ้ยละ 94.17 
  (5) ผูต้รวจสอบภายในมมีนษุยสมัพันธใ์นการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยรบัตรวจ คดิเปน็รอ้ยละ 95.00 
2.2 การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
  (1) ผูต้รวจสอบภายในไมท่ าการตรวจสอบงานทีต่นเองเปน็ผูป้ฏบิตัหิรอืด าเนนิการ คดิเปน็รอ้ยละ 91.11 
  (2) ผูต้รวจสอบภายในมกีารประสานงานกบัหนว่ยรบัตรวจ เพ่ือแจง้ก าหนดการเขา้ตรวจสอบ ใหท้ราบลว่งหนา้ในระยะเวลา 
ทีเ่หมาะสม โดยเปน็ไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ีคดิเปน็รอ้ยละ 95.28 
  (3) ผูต้รวจสอบภายในประชมุเปดิตรวจรว่มกบัหนว่ยรบัตรวจ เพ่ือแจง้ใหท้ราบเรือ่งทีจ่ะเขา้ตรวจสอบ วตัถปุระสงค ์ขอบเขตการ
ตรวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ คดิเปน็รอ้ยละ 96.11 
  (4) ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี โดยมกีารสรปุขอ้ตรวจพบ 
กบัหนว่ยรบัตรวจ (ปดิตรวจ) เพ่ือยนืยนัความถกูตอ้ง ความเปน็จรงิของเรือ่งทีต่รวจพบ และความเหมาะสมของขอ้เสนอแนะ เพ่ือเปดิ
โอกาสใหผู้ร้บัตรวจไดช้ีแ้จง คดิเปน็รอ้ยละ 95.56 
  (5) ผูต้รวจสอบภายในสรปุผลการตรวจสอบภายใน อันประกอบดว้ย วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ  
ขอ้ตรวจพบ สาเหต ุผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 
คดิเปน็รอ้ยละ 95.56 

ขอ้มลูในการจดัท าการประเมนิผลการ 
ปฏิบตัติามกรอบคุณธรรม  
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สรุปผลการด าเนินการพฒันาตามแผนหรอืแนวทางการ
พฒันา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน  

25 

เร่ืองที่ปรับปรุง  กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน  
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน  

1. ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีทักษะ
ด้านการ
ตรวจสอบภายใน
ยังไม่เพียงพอ  

1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
2) ผู้ตรวจสอบภายในเข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ใน
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ. 
2562 ดังนี ้
    2.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของ
กรมบัญชีกลาง 

    - หลักสตูร Fundamental  
          -  หลักสูตร Intermediate 
ด้าน Consulting 

   -  หลักสตูร Intermediate 
ด้าน Performance Operation and 
Management หรือด้านFinancial 
and Compliance  
    2.2) หลักสูตร IT Audit Workshop 
for Non-IT Auditor 
3) 
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบร
มในหน่วยงาน 
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในไดร้ับทราบแล
ะน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบตัิงาน         

ต.ค 61 – 
ก.ย.62 

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับ
การฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ได้แก ่
    1.1 นางศศิญา แก้วก าเนิด นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ ปฏิบัตหิน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เข้าอบรมหลักสตูร Intermediate  
          - ด้าน Consulting วันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2562 
          - ด้าน Information Technology วันท่ี 2 
3 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 
    1.2 นางสาวบังเอิญ แก้พระโต นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการเข้าอบรมหลักสตูร Fundamental 
วันท่ี 16 - 27 มกราคม 2562 และหลักสูตร Interme-
diate ด้าน Consulting วันท่ี 4 - 9 มิถุนายน 2562 
    1.3 นางสาวกนกพรรณ พูนเพิ่ม นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในปฏิบตัิการเข้าอบรมหลักสูตร Inter-
mediate ดา้น Consulting วันท่ี 12 - 17 กุมภาพันธ์ 
2562 และด้าน Performance Operation and Man-
agement วันท่ี 21 มกราคม –  
3 กุมภาพันธ์ 62 
    1.4 นางสาวลักษณาวลยั สงิหจ์นัทร ์เขา้อบรมหลกัสตูร 
Intermediate ด้าน Consulting วันท่ี  
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 และด้าน Performance 
Operation and Management วันท่ี 21 มกราคม  
- 3 กุมภาพันธ์ 62 
2. หลกัสตูร IT Audit For Non – IT Auditor Masterclassr 
ของสถาบนัวทิยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดย
นางปนชัดา มาแนม นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการ เมือ่วนัที ่วนัที ่17 – 21 มถินุายน 2562 
3. โครงการเสรมิสร้างคุณภาพผูต้รวจสอบภายใน จัด
โดยกลุม่ตรวจสอบภายใน  
กรมส่งเสรมิการเกษตร โดยเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน จากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมาเป็นวิทยากร ในวันท่ี 10 – 19 เมษายน 



สรุปผลการด าเนินการพฒันาตามแผนหรือแนวทางการ
พฒันา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน  
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เร่ืองท่ีปรับปรุง  กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน  
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน  

2. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

1) ก าหนดแผนการจดัท าคู่มือ 
(action plan) 
2) ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของกรมบญัชีกลาง
หรือหน่วยงานอื่นๆ  
3) จัดท าโครงร่างคู่มือการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายใน 
4) ประชุมพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสมของคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
5) เผยแพร่คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ตรวจสอบภายใน 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในน าไปเป็น 
แนวทางการปฏิบัติงาน  

ต.ค 61 – 
เม.ย.62 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้ว
เสร็จ และเผยแพร่คู่มือการปฏบิัติงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในน าไปเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงาน  

3. หน่วยงานยังไม่
มีคู่มือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบท่ีเป็น
ปัจจุบัน    

1) ก าหนดแผนการจดัท าคูม่อื (action 
plan) 
2) ศกึษาคูม่อื/แนวทางการตรวจสอบ
ของกรมบญัชกีลางหรอืหนว่ยงานอืน่ๆ  
3) จดัท าโครงรา่งคูม่อื 
4) ประชมุพจิารณาความถกูตอ้ง
เหมาะสมของคูม่อื 
5) เผยแพรคู่ม่อืการตรวจสอบใหผู้ ้
ตรวจสอบภายในน าไปเปน็แนวทาง 
การปฏบิตังิาน  

ต.ค 61 – 
เม.ย.62 

จดัท าคูม่อื/แนวทางการตรวจสอบ เพือ่ใช้ในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในประจ าป ีจ านวน  
4 เรือ่ง คอื 
1. คูม่อืการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งวธิปีระกวด
ราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 
2. คูม่อืการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งวธิี
เฉพาะเจาะจง 
3. คูม่อืการตรวจสอบการรบั – จา่ยเงินของสว่น
ราชการผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ 
(e – Payment) 
4. คูม่อืการตรวจสอบการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝกึอบรมและการจดังาน  

4. ทบทวนกฎ
บัตรของ
หน่วยงาน 
5. ก าหนดระบบ/
เกณฑ์การติดตาม
ผลการตรวจสอบ   

1) ก าหนดแผนการจดัท ากฎบัตร 
ของหน่วยงาน พร้อมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
2) ศึกษากฎบัตรหน่วยงานหน่วยงาน
อื่นๆ  
3) จัดท าร่างกฎบัตร โดยก าหนด
ระบบ/เกณฑ์การตดิตามผลการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมในกฎบัตร 
4) ประชุมพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม  
5) เสนอกฎบัตรต่อ อธส. 
และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ต.ค 61 – 
ม.ค.62 

จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน เสนออธิบดี
กรมสง่เสรมิการเกษตรอนมุตั ิ
เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 และเผยแพร่แจ้ง
เวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทัง้นี ้
ได้ก าหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการ
ตรวจสอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ  



คูม่ือการปฏิบตัิงาน 
จ านวน 5 เรือ่ง ได้แก่ 

(1) คูม่ือการปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 

(2) คูม่ือการตรวจสอบการเบกิจา่ยในการฝึกอบรม  

   การจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศ 

(3) คู่มอืการตรวจสอบการจัดซือ้จดัจา้ง วธิปีระกวดราคา  

   อเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

(4) คู่มอืการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรบัเงินและการน าเงิน 

   ส่งคลงั ของส่วนราชการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์  

   (KTB Corporate Online)  

(5) คู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม   

ฃ  พระราชบญัญัตกิารจดัซื้อจัดจ้าง และการบริหาร 

   พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ดว้ยวธิเีฉพาะเจาะจง  
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(1) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

เร่ือง : คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
จัดท าโดย : นางปนัชดา  มาแนม 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันที่: มกราคม 2562  
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2) คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม  
   การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

เร่ือง : คู่มือการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
จัดท าโดย : นางสาวบังเอิญ  แก้วพระโต 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันที่: กันยายน 2562  
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(3) คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา  
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เร่ือง : คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดท าโดย : นางปนัชดา  มาแนม 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันที่: มิถุนายน 2562  
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(4) คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงิน 
   ส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

เร่ือง : คู่มือแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินการรับเงิน 
และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(KTB Corporate Online) 
จัดท าโดย : นางสาวกนกพรรณ  พูลเพ่ิม 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันที่: พฤษภาคม 2562  
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5) คู่มือแนวทางการตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้างตาม   
ฃ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร 
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  

เร่ือง : คู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดท าโดย : นางสาวลักษณาวลัย  สิงห์จันทร์ 
ต าแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
วันที่: เมษายน 2562  
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การเผยแพร่ความรู้ 
ในหน่วยงาน 

เป็นวิทยากรอภิปราย  
เร่ือง “ผลการตรวจสอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

ปี 2561” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
โดยนางสาวพรพิมล  โตนิ่ม ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

และนางปนัชดา  มาแนม ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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การเผยแพร่ความรู้ 
ในหน่วยงาน 

เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านการเงินการคลังและพัสดุ”  

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเดน้ดราก้อน รีสอร์ท อ าเภอเมอืง จังหวัดสิงห์บรุี 
โดยนางศศิญา  เพชรก าเนิด  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

ปฏบิตัหินา้ทีผู่้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางสาวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

และนางสาวลักษณาวลัย  สิงห์จันทร ์ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   
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การเผยแพร่ความรู้ 
ในหน่วยงาน 

เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมคุณภาพผู้ตรวจสอบภายใน  
ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562  

ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยนายนเรฐ  จิตรชื่น ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการด าเนินงานที่ 1 

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน 

35



การพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 



ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

45 



ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

47 



. 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 



ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

49 



ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

54 



ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 

62 



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 
จากการตรวจสอบภายใน 

จ านวน 3 เรื่อง 

1. การเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการฝกึอบรมและการจัดงาน  
   ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยค่าใชจ่า่ยใน 
   การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุระหว่างประเทศ     
   พ.ศ. 2549 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 
 
2. การตรวจสอบการรับ - จา่ยเงินของส่วนราชการ 
   ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์ (e - Payment)  
 
3. การปฏบิัตงิานจดัซือ้จัดจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
   ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง 
   และการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

อ านาจในการอนุมตัิโครงการฝึกอบรม 
และจดังานไมถู่กต้อง  
 
 
 
 
โครงการก าหนดบุคคลเป้าหมายของโครงการ 
ไม่ครบถว้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏหลกัฐานหวัหน้าสว่นราชการอนมุัติ 
ให้เบิกเงิน 

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงาน และการประชมุระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
    ข้อ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม ที่สว่นราชการ  
จัดหรือจัดร่วมกับหนว่ยงานอื่น ต้องไดร้ับอนุมัติจากหัวหน้า 
ส่วนราชการ เพื่อเบิกคา่ใช้จา่ย  
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงาน และการประชมุระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
   ข้อ 10 บุคคลที่จะเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ตามระเบียบนี ้ได้แก ่
(1) ประธานในพิธีเปิดหรือพธิีปิดการฝกึอบรม แขกผู้มีเกยีรติ 
และผูต้ิดตาม 
(2) เจ้าหน้าที ่
(3) วิทยากร 
(4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(5) ผู้สังเกตการณ์  
ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิเงนิจากคลงัการรบัเงนิ 
การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงนิสง่คลงั พ.ศ. 2562            
   ข้อ 36 การอนุมตัิการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล 
ดังต่อไปนี ้
   (1) ส่วนราชการในราชการบรหิารสว่นกลาง ให้เป็นอ านาจ
ของหวัหน้าสว่นราชการระดับกรมหรือผู้ทีห่ัวหนา้ส่วนราชการ
ระดบักรมมอบหมาย ซึ่งด ารงต าแหนง่ประเภทบริหาร ประเภท
อ านวยการ ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ หรือประเภท
ทั่วไป ระดบัอาวโุส หรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือผู้ทีม่ียศตัง้แต่พัน
โทนาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันต ารวจโทขึน้ไป 
   (2) ส่วนราชการในราชการบรหิารสว่นภมูิภาค ให้เปน็อ านาจ
ของหวัหน้าสว่นราชการในภูมิภาค  

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝกึอบรมแล การจ ังาน  
                     ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั ว า ว้   าใช จ า ในการฝกึอบรม การจ ังาน  
                     แล การปร ช มร หว างปร  ทศ     
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบใบส าคัญหลักฐานขอ 
เบิกเงินไม่ปรากฏหลักฐานการลงนาม 
ของผู้ตรวจสอบใบส าคัญ ตามค าสั่ง 
มอบหมายงานของหน่วยงาน 
 
 
แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตาม
แบบฟอร์มที่ระเบียบก าหนด  
และไม่ปรากฏวันที่รับเงิน/ลงชื่อผู้รับเงิน/ 
ลงชื่อผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิเงนิจากคลงัการรบัเงนิ การ
จา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงนิสง่คลงั พ.ศ. 2562            
   ข้อ 20 การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้ 
   (3) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินก่อนส่งค าขอ
เบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจดังาน
และการประชมุระหวา่งประเทศ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 
    ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการ    ที่
จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัด
ให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในข้อ 18 และให้ส่วนราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด   ให้แก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     (1) ค่าอาหาร 
          (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
ในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 80 บาท ต่อวัน 
          (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายคา่อาหาร
ในลกัษณะเหมาจา่ยไดไ้มเ่กนิ คนละ 160 บาท ตอ่วนั 
          (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 240 บาท ต่อวัน 
     (2) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน 
คนละ 500 บาท ต่อวัน 
     (3) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการ
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ
นี้ ให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
เอกสารหมายเลข 2 ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย  
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การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝกึอบรมแล การจ ังาน  
                     ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั ว า ว้   าใช จ า ในการฝกึอบรม การจ ังาน  
                     แล การปร ช มร หว างปร  ทศ     



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

การเบกิค่าพาหนะของเกษตรกรผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เปน็การเบิกใน
ลักษณะเหมาจ่ายมิได้เบิกในลักษณะจ่ายจรงิ 
โดยเบกิจ่ายค่าพาหนะเท่ากนัทุกราย  
แตม่ีระยะทางและสถานที่อยู่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดที่พักให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้จัดการฝึกอบรม 
ไม่ได้พักรวมกนัตัง้แต่สองคนขึ้นไป 

   ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
การจดังาน และการประชมุระหวา่งประเทศ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2555  
ข้อ 17 การจัดการฝกึอบรมที่ส่วนราชการที่จดัการฝึกอบรม 
จัดยานพาหนะให้หรือรบัผิดชอบค่ายานพาหนะส าหรบับุคคล
ตามข้อ 10 ให้สว่นราชการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จดัการฝึกอบรม 
หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการหนว่ยงานอื่น ให้
เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงไดเ้ท่าทีจ่่ายจริง 
   (2) กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมา
ยานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามล าดับของการฝกึอบรม
ตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดงันี้ 
       (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จดัยานพาหนะตาม
สิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัตงิาน 
        ทัง้นี ้ให้เบกิจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จา่ยจริงตาม
ความจ าเปน็ เหมาะสม และประหยัด  
 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2555 
   ข้อ 16 ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกึอบรมที่มกีารจัดที่
พักหรือออกค่าเช่าที่พักใหแ้ก่บุคคลตามข้อ 10 ให้ส่วน
ราชการ ที่จดัการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่ 
จ่ายจริง แตไ่ม่เกินอตัราค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 
และบญัชหีมายเลข 3 ทา้ยระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี ้
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การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝกึอบรมแล การจ ังาน  
                     ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั ว า ว้   าใช จ า ในการฝกึอบรม การจ ังาน  
                     แล การปร ช มร หว างปร  ทศ     



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  

7 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดที่พักให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้จัดการฝึกอบรม 
ไม่ได้พักรวมกนัตัง้แต่สองคนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เขา้รบัการฝกึอบรม ส าหรบัการ
ฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝกึอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกนัตั้งแต่สองคนขึน้ไปโดยใหพั้ก
ห้องพักคู ่เว้นแต่เป็นกรณีทีไ่ม่เหมาะสมหรือมเีหตุจ าเปน็ 
ไม่อาจพักรวมกับผู้อืน่ได้ หัวหน้าสว่นราชการที่จดัการ
ฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 
(๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าทีต่ าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับตน้ ต าแหนง่ประเภทวิชาการ
ระดบัปฏิบตัิการ ระดับช านาญการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบตัิงาน ระดับช านาญ
งาน ระดับอาวโุส ให้พักรวมกันตัง้แต่สองคนขึ้นไปโดยให้ 
พักห้องพักคู ่เวน้แต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมเีหตุ
จ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อืน่ได้ หวัหน้าสว่นราชการ 
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจดัใหพั้กห้องพักคนเดียวได้ ส่วน 
ผู้สังเกตการณ์หรอืเจ้าหน้าทีต่ าแหนง่ประเภทบริหารระดับ
ต้น ระดับสงู หรือต าแหน่งทีเ่ทียบเท่าต าแหนง่ประเภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒ ิ และต าแหนง่ประเภทท่ัวไป
ระดบัทักษะพิเศษ จะจดัใหพั้กห้องพักคนเดียวกไ็ด้ 
(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพธิีปดิการ
ฝึกอบรม แขกผูม้ีเกียรติ และผู้ตดิตามหรือวทิยากร ใหพั้ก
ห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายคา่เชา่ 
ที่พักได้เทา่ที่จ่ายจริง 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

การเบกิจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากรไม่สอดคล้อง 
ตามตารางก าหนดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่สมัมนาคณุวทิยากรกรณสีง่ใบส าคญัเบกิเงนิ 
จา่ยเงนิใหก้บัวทิยากรไมค่รบถว้นทกุราย  
โดยบางรายด าเนนิการจา่ยเงนิ ผา่นระบบ 
ธนาคาร อนิเตอรเ์นต็ แบงคก์ิง้ (KTB Corporate 
Online) ใหก้บัเจา้หนา้ทีผู่เ้บกิ มไิดจ้า่ยใหก้บั 
วทิยากรโดยตรง  

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
การจัดงาน และการประชมุระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 การจ่ายคา่สมนาคุณวิทยากร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
  (1) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคณุวิทยากร 
     (ก) ชัว่โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย 
ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกนิ 1 คน 
     (ข) ชัว่โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปราย
หรือสัมมนาเปน็คณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณวทิยากรไดไ้ม่
เกิน 5 คน โดยรวมถงึผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่
ท าหนา้ที่เชน่เดียวกับวิทยากรดว้ย 
     (ค) ชัว่โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุม่
ฝึกภาคปฏิบตัิ แบ่งกลุ่มอภปิรายหรือสัมมนา หรือ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมและจ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ า
กลุ่มให้จ่ายคา่สัมมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกนิกลุ่มละ 2 คน  
หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นที่สดุ ที ่กค 0402.2/103  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธปีฏิบตัิในการจ่ายเงนิ การรับเงิน
และการน าเงนิส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(KTB Corporate Online)  
     1. การจ่ายเงิน 
         1.1 ให้สว่นราชการที่มีบัญชเีงินฝากธนาคารกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรบัเงนิ
งบประมาณที่ขอเบิกจากคลงั การเกบ็รักษาเงนิและการ
น าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการดา้นการ 
โอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ  
ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
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ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
9 

(ต่อ) 
คา่สมัมนาคณุวทิยากรกรณสีง่ใบส าคญัเบกิเงนิ 
จา่ยเงนิใหก้บัวทิยากรไมค่รบถว้นทกุราย  
โดยบางรายด าเนนิการจา่ยเงนิ ผา่นระบบ 
ธนาคาร อนิเตอรเ์นต็ แบงคก์ิง้ (KTB Corporate 
Online) ใหก้บัเจา้หนา้ทีผู่เ้บกิ มไิดจ้า่ยใหก้บั
วทิยากรโดยตรง  

          1.2 บญัชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 1.1 ใช้เพื่อการ
โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผูม้ีสิทธริับเงนิที่เปน็
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนกังานราชการ หรือบุคคลภายนอก 
ในกรณดีังนี ้
           (1) การจ่ายเงินสวสัดิการ คา่ตอบแทน หรือกรณี
อื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามระเบียบการเบกิ
จ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 26 เชน่ ค่าเล่าเรียนบตุร  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบา้น
ข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวทิยากร 
เป็นต้น 
            (2) การจา่ยเงนิยืมราชการตามสญัญาการยมืเงิน 
            (3) การจา่ยเงนิคา่ซื้อทรัพย์สนิ จ้างท าของหรอื
เช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย 
การพัสด ุที่มวีงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงนิจากคลังฯ ข้อ 24 (2) 
          1.3 บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงนิตาม     
ข้อ 1.2 ให้ใช้บญัชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้               
           (1) กรณีเปน็ขา้ราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ในหนว่ยงาน ใหโ้อนเงนิเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้
ส าหรบัรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือคา่ตอบแทน แล้วแต่กรณี 
หรือบญัชีเงินฝากธนาคารอืน่ ของผู้มีสิทธิรบัเงนิ ตามที่
หัวหน้าสว่นราชการผู้เบิกอนุญาต 
           (2) กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือ
บุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้  
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10 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละตกแตง่สถานที่

ฝกึอบรม มไิดด้ าเนนิการตามระเบยีบพัสด ุ 
และหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง  

1. หนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปัญหาการจดัซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ ดว่นที่สดุ ทีก่ค (กวจ) 
0405.2/ว 395 ลงวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 ก าหนด 
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดืม่ และค่าเชา่ที่พัก  
ส าหรบัผู้เขา้รับการฝกึอบรม ผู้เขา้รว่มงานและผู้เข้าร่วมประชุม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
การจัดงาน และการประชมุระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง ไมถ่ือเปน็การจดัซื้อจดัจ้างตามพระราชบญัญัติ  
การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
2. หนงัสือคณะกรรมการวินจิฉัยปัญหาการจดัซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ ดว่นที่สดุ ที ่กค(กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวนัที่ 9 มนีาคม 2561 ตาราง 1 ข้อ 3 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรายการ สัมมนา จดังานและให้
หมายความรวมถงึการประชมุราชการทางไกลผ่านดาวเทียว 
ตามที่จ าเปน็ เชน่ ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าเชา่รถ ค่ากระเป๋า  
ค่าเอกสาร และอุปกรณ์เครือ่งเขียน คา่ดอกไม ้ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าป้ายไวนิล ค่าของทีร่ะลกึวิทยากร โดยด าเนนิการ ดังนี้ 
  2.1 ใช้กับกรณีการจดัซื้อจดัจ้างพัสดทุี่เกี่ยวกับคา่ใช้จ่าย 
ในการบริหารงานทีม่ีวงเงนิการจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไมเ่กิน 
10,000 บาท  
  2.2 ให้เจ้าหนา้ที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจดัซื้อจดั
จ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วย
หลักฐานการจดัซื้อจดัจ้างนัน้เสนอต่อหัวหนา้หน่วยงานของรฐั
ภายใน 5 วนัท าการถดัไป 
 2.3 เมื่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือวา่
รายงานขอความเหน็ชอบดงักล่าว เปน็หลักฐานในการตรวจรบั
โดยอนุโลม  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
11 หนว่ยงานไดด้ าเนนิการโอนเงนิใหก้บัผูเ้ขา้รบัการ

ฝกึอบรม   ผา่นระบบ KTB Corporate Online   
หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นที่สดุ ที ่กค 0402.2/ 
ว 103 ลงวันที ่1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏบิัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง
ของสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(KTB Corpo-
rate Online) 
     1. การจ่ายเงิน 
        1.1 ให้ส่วนราชการทีม่ีบัญชเีงินฝากธนาคารกบั
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรบัเงนิ
งบประมาณ ที่ขอเบิกจากคลัง การเกบ็รักษาเงนิและการ
น าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 ขอเปดิใชบ้รกิารดา้นการโอนเงนิ 
(Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 
        1.2 บัญชเีงินฝากธนาคารตามข้อ 1.1 ใช้เพื่อการ
โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผูม้ีสิทธริับเงนิ 
ที่เป็นข้าราชการ ลูกจา้ง พนักงานราชการ หรือ
บุคคลภายนอก ในกรณดีังนี ้
          (1) การจ่ายเงนิสวัสดิการ ค่าตอบแทน  
หรือกรณีอืน่ใดที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามระเบียบ
การเบกิจ่ายเงนิจากคลังฯ ขอ้ 26 เช่น ค่าเล่าเรียนบตุร 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบา้น
ข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร เปน็ตน้ 
          (2) การจ่ายเงนิยืมราชการตามสัญญาการยืมเงนิ 
          (3) การจ่ายเงนิค่าซือ้ทรัพย์สิน จ้างท าของหรือ
เช่าทรัพย์สินตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
พัสดุ ที่มวีงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท ตามระเบียบการเบกิ
จ่ายเงินจากคลังฯ ข้อ 24 (2)   
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การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝกึอบรมแล การจ ังาน  
                     ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั ว า ว้   าใช จ า ในการฝกึอบรม การจ ังาน  
                     แล การปร ช มร หว างปร  ทศ     



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
11 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานไดด้ าเนนิการโอนเงนิใหก้บัผูเ้ขา้รบัการ
ฝกึอบรม   ผา่นระบบ KTB Corporate Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญญาการยืมเงิน 
อ านาจในการอนมุตัใิหย้มืเงนิ ระบไุมถ่กูตอ้ง 
   

          1.3 บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงนิตาม     
ข้อ 1.2 ให้ใช้บญัชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้               
               (1) กรณเีปน็ข้าราชการ ลกูจ้าง พนักงาน
ราชการในหนว่ยงาน ใหโ้อนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร
ที่ใช้ส าหรับ รบัเงนิเดือน ค่าจ้าง หรือคา่ตอบแทน 
แล้วแตก่รณ ีหรอืบัญชีเงนิฝากธนาคารอื่น ของผู้มีสิทธิ
รับเงนิ ตามทีห่วัหน้า 
ส่วนราชการผู้เบกิอนญุาต 
              (2) กรณีเป็นบคุลากรต่างสงักัดหรอื
บุคคลภายนอก ใหโ้อนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร 
ตามที่ผูม้ีสิทธริับเงินแจ้งความประสงคไ์ว ้    
 
ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิเงนิจากคลงัการ
รบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงนิสง่คลงั 
พ.ศ. 2562            
   ข้อ 56 ให้ผูม้ีอ านาจอนุมตัิการจ่ายเงนิตามข้อ 36 เปน็
ผู้มีอ านาจอนุมตัิการจ่ายเงินยืมด้วย 
   ข้อ 36 การอนุมตัิการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล 
ดังต่อไปนี ้
     (1) สว่นราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เปน็
อ านาจของหัวหน้าสว่นราชการระดบักรมหรือผู้ที่หวัหนา้
ส่วนราชการระดบักรมมอบหมาย ซึ่งด ารงต าแหนง่
ประเภทบรหิาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ 
ระดบัช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวโุส หรือ
เทียบเท่าขึน้ไป หรือผู้ทีม่ียศตั้งแต่พันโทนาวาโท นาวา
อากาศโท หรือพันต ารวจโทขึ้นไป 
    (2) สว่นราชการในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ให้เปน็
อ านาจของหัวหน้าสว่นราชการในภูมิภาค  

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝกึอบรมแล การจ ังาน  
                     ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั ว า ว้   าใช จ า ในการฝกึอบรม การจ ังาน  
                     แล การปร ช มร หว างปร  ทศ     
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

การค านวณวนัครบก าหนดการส่งใช้เงินยืมในสัญญา
การยืมเงินไม่ถกูต้อง และสง่เงินเหลือจ่าย/หลกัฐาน
ชดใช้เงนิยืมเกนิกว่าวันครบก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจา้หนา้ทีผู่ร้บัคนืเงนิไมไ่ดบ้นัทกึการรบัคนืในสญัญา
การยมืเงนิ และไมไ่ดอ้อกใบรับใบส าคญั ตามแบบที่
กรมบญัชีกลางก าหนด 
 

ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิเงนิจากคลงัการ
รบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงนิสง่คลงั 
พ.ศ. 2562 ข้อ 65 ให้ผู้ยืมสง่หลักฐานการจา่ยและเงนิ
เหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลา ดงันี ้
    (1) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการ
เดินทาง ไปราชการประจ าในต่างประเทศหรอืกรณี
เดินทางกลบัภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในสามสิบวันนับจาก
วันได้รบัเงนิ 
     (2) กรณีเดนิทางไปราชการอืน่ รวมทัง้การเดนิทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่สว่นราชการผู้
ให้ยืมภายในสิบหา้วนันบัจากวันกลับมาถึง 
     (3) การยมืเงนิเพ่ือปฏิบตัิราชการนอกจาก (1) หรอื 
(2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวนันบัจาก
วันได้รบัเงนิ  
 
ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิเงนิจากคลงัการ
รบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงนิสง่คลงั 
พ.ศ. 2562 ข้อ 66 เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจา่ยและ/หรอื
เงินเหลือจ่าย ที่ยืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับคนืบนัทึกการ
รับคนืในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพห์ลักฐานการรบั
เงินจากระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดและ/หรือออกใบรบัใบส าคญั
ตามแบบทีก่รมบัญชกีลางก าหนดให้ผู้ยืมไวเ้ป็นหลักฐาน  

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

ผู้ยืมส่งหลกัฐานการจ่ายและเงนิเหลือจา่ย 
ไม่เปน็ไปในคราวเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
การอนุญาตให้เดินทางไปราชการไม่สอดคล้อง 
กับการเดนิทางไปราชการจริง  

ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิเงนิจากคลงัการรบัเงนิ 
การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงนิสง่คลงั พ.ศ. 2562           
   ข้อ 66 เมื่อผู้ยืมสง่หลักฐานการจ่ายและ/หรือเงนิเหลือ
จ่ายที่ยืม (ถา้มี) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคนืบันทึกการรับคืนใน
สัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพมิพ์หลักฐานการรบัเงนิจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดและ/หรือออกใบรับใบส าคัญตามแบบที่
กรมบญัชีกลางก าหนดให้ผู้ยมืไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม                            
   ข้อ 5 การอนุมตัิระยะเวลาเดนิทางไปราชการ ให้ผูม้ี
อ านาจอนุมตัิตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการ
อนุมตัิให้เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทาง
ราชการอนมุัตริะยะเวลาเดนิล่วงหนา้หรือระยะเวลาหลงั
เสร็จสิ้นการปฏบิัตริาชการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
2. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการอนุมตัิให้เดินทาง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการพ.ศ. 2524 
    ข้อ 6 ในการพิจารณาอนุมัตเิดนิทางไปราชการ หรอืการ
จัดการประชุมตามระเบียบนี้ ซึ่งมคี่าใช้จ่ายที่จะต้องเบกิจาก
เงินงบประมาณหรือเงนิอื่นใดของทางราชการ ให้ผู้มีอ านาจ
อนุมตัิพิจารณาในด้านการเงนิก่อนดว้ย 
    ข้อ 11 ภายใต้บงัคับข้อ 12 ให้ผู้บังคับบัญชาดงัต่อไปนี้  
เป็นผู้มอี านาจพิจารณาอนุมตัิ การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร (4) อธิบดีหรอืหัวหนา้ส่วนราชการขึ้นตรง 
ส าหรบัการเดนิทางของข้าราชการและลกูจ้าง ทุกต าแหน่งใน
สังกัด ผู้มีอ านาจตามข้อนี ้จะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดย  
ท าเป็นหนงัสือให้ผูด้ ารงต าแหน่งใดๆ เปน็ผู้อนมุัตกิาร
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนกไ็ด้   

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
17 หลักฐานการจ่ายเงินคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ ตามแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (แบบ 8708) ยังไม่ครบถว้น ถูกต้อง 
ดังนี ้ 
          
     17.1 ผู้เบกิค่าใช้จ่ายระบุระยะเวลารวมใน
การเดินทางแสดงจ านวนไมถู่กต้อง โดยมไิดแ้สดง
รายการนับเป็นวัน/ชัว่โมง/นาที  
 
 
 
 
 
 
 
     17.2 กรณีเดนิทางไปเปน็หมูค่ณะ ผู้รว่มคณะ
แต่ละคนมิได้แสดงรายการวนัและเวลาการ
เดินทางไป-กลับ ไว้ในหมายเหตดุ้านท้าย เพื่อใช้
ในการค านวณเวลาไปราชการของแต่ละคน  

 
 
 
 
 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  
พ.ศ. 2526  มาตรา ๑๖ การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ใหน้ับตัง้แต่เวลาออกจาก
สถานที่อยู ่หรือสถานที่ปฏบิัติราชการตามปกติจนกลับถึง
สถานที่อยูห่รือสถานที่ปฏิบตัิราชการตามปกติ แล้วแต่
กรณีเวลาเดินทางไปราชการให้นับ ยี่สิบสี่ชัว่โมงเป็นหนึง่
วัน ถ้าไม่ถงึยี่สิบสี่ชัว่โมงหรอืเกินยี่สิบสีช่ั่วโมง และส่วนที่
ไม่ถงึหรือเกนิยี่สิบสี่ชัว่โมงนัน้นับไดเ้กินสบิสองชัว่โมงให้
ถือเปน็หนึ่งวัน  
 
หนังสอืกระทรวงการคลงัที่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 
11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบใบเบกิค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค าอธิบายวิธีจดัท าใบเบกิค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ การลงรายการในใบเบิกค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางไปราชการ ให้ระบุสถานทีแ่ละแสดงวนั
เดือนปีและเวลาที่ผู้ขอรับเงนิได้เริ่มตน้และสิ้นสดุการ
เดินทางไปราชการจ านวนวนัและชั่วโมงทีค่ านวณได ้ 
เพื่อใช้สิทธิในการเบกิเบี้ยเลีย้งเดนิทาง 
    กรณเีดนิทางเป็นหมูค่ณะ หากระยะเวลาในการเริ่มต้น 
และสิน้สุดการเดินทางของแต่ละบคุคลแตกต่างกัน เปน็
เหตุให้จ านวนวันทีเ่กดิสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดนิทางแตกต่าง
กันใหแ้สดงรายละเอียดของวันเวลาทีแ่ตกต่างกนัของ
บุคคลนัน้ในชอ่งหมายเหต ุ 

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
17 

(ต่อ) 
หลักฐานการจ่ายเงินคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการ ตามแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708) ยังไมค่รบถ้วน ถกูต้อง ดังนี้  
 
          17.3 ผู้เบกิกรอกขอ้มูลในแบบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (แบบ 8708)  
ในช่องรายการ “ค่าใช้จ่ายอืน่” เปน็ค่าน้ ามนั
เชื้อเพลิงรถราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           17.4 แบบใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 2 กรณีเงนิยืม  
ผู้ลงชื่อจ่ายเงนิมิใช่ผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ  

 
 
 
 
คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัปรบัปรงุ)    
กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร (สงิหาคม 2561) 
ระบุคา่ใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการเดินทางไปราชการ 
ผู้เดินทางสามารถเบกิค่าใชจ้่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
เดินทาง ไดโ้ดยประหยัดและต้องเปน็ไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้
     - เป็นคา่ใช้จ่ายที่จ าเปน็ต้องจ่าย หากไม่จา่ยไม่อาจ
เดินทางถงึจุดหมายแต่ละชว่งที่เดนิทางไปปฏบิัตริาชการ
ได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง ค่าปะยางรถยนต ์
เป็นต้น 
     - ต้องไม่เปน็ค่าใช้จ่ายทีม่ีกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ ์ข้อบงัคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
     - ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานทีไ่ปปฏบิัติ
ราชการ ซึ่งถือเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสว่น
ราชการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เปน็ตน้  
 
หนังสอืกระทรวงการคลงัที่ กค 0530.4/ว 1177  
ลงวันที ่11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบใบเบกิค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ หลักฐานการจา่ยเงนิค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 ผู้จ่ายเงนิ  
ให้ผู้ยืมเปน็ผู้ลงลายมอืชื่อผูจ้่ายเงิน และวนัเดือนปทีี่
จ่ายเงินยืมให้แกผู่้เดนิทางแต่ละคน  

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
17 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

18 

หลักฐานการจ่ายเงินคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการ ตามแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708) ยังไมค่รบถ้วน ถกูต้อง ดังนี้  
 
        17.5 แบบใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไป
ราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1 มิได้พิมพ์แบบฟอรม์
หน้าหลังไว้ในฉบบัเดียวกนั  
 
 
ผู้เดินทางไปราชการไมแ่นบหนังสอืขออนุมตัิเดินทาง 
ไปราชการฉบบัจรงิ เพื่อเดินทางส าหรับการ
ฝึกอบรม  

 
 
 
 
หนงัสอืกระทรวงการคลงัที ่กค 0530.4/ว 1177  
ลงวนัที ่11 มกราคม 2545 เรือ่ง แบบใบเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการ  
 
 
1. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการอนุมตัิให้
เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 11 ภายใต้บังคบัข้อ 12 ให้
ผู้บังคับบัญชาดงัต่อไปนี้เปน็ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (4) อธิบดีหรือ
หัวหน้าสว่นราชการขึ้นตรง ส าหรบัการเดนิทางของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกต าแหน่งในสงักดั ผู้มอี านาจ
ตามข้อนี ้จะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็น
หนังสอืให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ เป็นผูอ้นุมตัิการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรแทนกไ็ด้ 
2. คู่มือคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบับ
ปรับปรุง) กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร  (สงิหาคม 
2561) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ไดแ้ก ่บนัทึกขอ
อนุมตัิเดนิทาง ใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 
(แบบ 8708) พร้อมหลกัฐานการจา่ย 
3. ระบบการควบคุมภายในที่ดี  

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

การขออนญุาตให้ใช้พาหนะส่วนตัวเดนิทางไป
ราชการไม่ชี้แจงเหตุผลความจ าเปน็ต่อหัวหนา้
ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการไม่ครบถว้น  
 

คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบบัปรบัปรงุ)    
กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร (สงิหาคม 2561) เอกสาร
ประกอบการเบกิจ่ายค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ได้แก ่บนัทึกขออนมุัติเดินทาง ใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (แบบ 8708) พร้อม
หลักฐานการจ่าย หวัข้อหลกัเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ
ประจ าทางให้เบิกไดตามจรงิ แต่ไมเกินสิทธดิังนี ้
     ข้อ 3 พาหนะส่วนตวั หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
รถจักรยานยนต์สว่นบุคคล ที่มิใช่ของทางราชการ โดยมี
ขั้นตอน ดงันี้ เมื่อไดร้ับอนุมตัิให้เดินทางไปราชการ ก่อน     
การเดินทางตอ้งท าบันทึกชีแ้จงเหตุผลทีต่้องใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัวเสนอผ่านหวัหน้าหนว่ยควบคุมยานพาหนะ ให้
รับรอง  ค านวณระยะทางของกรมทางหลวงตรงและสัน้
ที่สุด แล้วให้ผู้มีอ านาจอนุมตัิเพื่อที่จะขอเบกิเงนิชดเชย  
 
1. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกเงินจากคลงั    
การรบัเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิ
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 46 ใบเสร็จรบัเงนิอย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 
    (1) ชื่อ สถานที่อยู ่หรอืที่ท าการของผูร้ับเงิน 
    (2) วัน เดือน ปี ทีร่ับเงิน 
    (3) รายการแสดงการรบัเงินระบวุ่าเป็นคา่อะไร 
    (4) จ านวนเงนิทั้งตัวเลขและตัวอกัษร 
    (5) ลงลายมือชื่อผูร้ับเงิน 
2. คู่มือเงินยืมราชการ กองคลัง กรมสง่เสรมิการเกษตร 
(กันยายน 2559) หลักเกณฑ์การส่งชดใช้เงนิยืมและ
หลักฐานการจ่าย กรณคี่าน้ ามันเชือ้เพลิง ประกอบด้วย 
ใบเสร็จรับเงิน (ระบุเลขทะเบียนรถ) และส าเนาใบขอ
อนุญาตใช้รถราชการ 

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
21 
 
 
 
 
 
 
 

22 

เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงนิประทบัตราข้อความ 
“จ่ายเงนิแลว้” ลงลายมือชือ่ พร้อมระบวุัน 
เดือน ป ีที่จ่ายเงนิ ไม่ครบถว้นทุกฉบบั    
 
 
 
 
 
หนว่ยงานไมไ่ด้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอน 
(Detail Report และ Summary/ Transac-
tion History) ทีไ่ด้จากระบบ KTB Corporate 
Online จัดเก็บรวมกบัใบส าคัญคู่จ่าย เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานการจ่าย    

ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการเบิกเงินจากคลัง     
การรบัเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงนิ และการน าเงนิ
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 42 ให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิ
ประทบัตราข้อความวา่ “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชือ่
รับรองการจ่ายและระบุชื่อผูจ้่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อม
ทั้งวัน เดือน ป ีที่จ่ายก ากบัไว้ในหลกัฐานการจ่ายเงนิ 
ทุกฉบบั เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  
 
1. หนงัสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที ่กค 0402.2/ 
ว 103  ลงวันที่ 1 กนัยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรบัเงินและการน าสง่คลังของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ KTB Corporate 
Online สรุปได ้ดงันี ้
    ข้อ 1.6 ให้ใช้รายงานสรปุผลการโอนเงนิจากระบบ 
(Detail Report และ Summary/ Transaction History) 
ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เปน็หลกัฐานการ
จ่าย และเก็บรักษาไว้ใหส้ านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ
ตรวจสอบต่อไป 
    ข้อ 1.7 ทุกสิน้วนัท าการ ให้ส่วนราชการจัดใหม้ีการ
ตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวธิีการโอนเงนิผ่านระบบ KTB 
Corporate Online เพ่ือเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของผูม้ี
สิทธิรับเงินแต่ละรายการจากรายงานสรปุผลการโอนเงนิ 
(Detail Report และ Summary/ Transaction History) 
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญช ี(e-Statement/
Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corpo-
rate Online และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้
ถูกต้องตรงกนั  
 

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 

79 



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
22 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

หนว่ยงานไมไ่ด้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอน (Detail 
Report และ Summary/ Transaction History) 
ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online จัดเก็บ
รวมกับใบส าคัญคู่จา่ย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
การระบุบญัชแียกประเภทไม่สอดคลอ้งตามผงับัญชี
มาตรฐานส าหรับหนว่ยงานภาครัฐ Version 2560  
   

2. หนงัสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สดุ ที ่กค 0410.3/ 
ว 399 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบตัิทาง
บัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินสง่คลัง
ของสว่นราชการ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์KTB Corpo-
rate Online ในระบบ GFMIS ให้สว่นราชการเก็บรกัษา
รายงานสรุปผลการโอนเงนิ จากระบบ (Detail Report 
และ Summary/ Transaction History) ที่ได้จากระบบ 
KTB Corporate Online และใบเสร็จรับเงนิ (ถ้ามี)  
ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเพื่อให้ส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
3. ระบบการควบคุมภายในที่ดี กรมส่งเสรมิการเกษตร  
 
1. หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค 0410.2/ว 445  ลงวนัที ่
24 พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง ผงับญัชมีาตรฐานเพ่ือใชใ้น
ระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนกิส ์
(GFMIS) 
2. หนงัสอืนโยบายบญัช ีกรมสง่เสรมิการเกษตร  
(กรกฎาคม 2552)  

การตรวจสอบ : การ บกิจ า   าใชจ้ า ในการฝึกอบรมแล การจ ังาน  
ตามร  บ ีบกร ทรวงการ ลงั 
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
 
 
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  
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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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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 เพื่อเข้า
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 
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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 หรือประเภทท่ัวไป 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   
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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 ในการซื้อหรือจ้างทีม่ิใช่การจ้างก่อสร้าง 
ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึง่ หรือจะให้เจ้าหนา้ที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผดิชอบในการจัดท าขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสด ุ
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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7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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10 
 
 

11 

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 

การปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

88 



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
ในใบสั่งซื้อสัง่จ้าง ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง มิใชห่ัวหนา้เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่หน่วยงานมกีารประกาศผลผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้าง   

2. งบลงทนุ : ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง หมายถึง 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งรวมถึง
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  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
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 ดังต่อไปนี้ 
      (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  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
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   

ระเบยีบการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั 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  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
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  
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ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 

ที ่ ข้อตรวจพบ กฎ/ร  บี บ/ข้อบัง ับ  
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  
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รายงานประจ าป ี2562 กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมสง่เสรมิการเกษตร 
 

พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2562 
จัดท า/จัดพิมพ์ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์


