ด้านการเงินและบัญชี

ข้อสังเกต
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด

ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์
โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้านการเงินและบัญชี

ข้อสังเกต
- ไม่มีแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม
หรือไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณ
- สิ้นปีงบประมาณ ไม่ได้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
และใบเสร็จรับเงินคงเหลือต่อเลขานุการกรม
แต่รายงานต่อกองต้นสังกัด
- ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือ
ชื่อผู้จ่ายเงินไม่สม่าเสมอและไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี
ทีจ่ ่ายในหลักฐานการจ่ายเงิน

- กรณีสั่งจ่ายเช็ดในนามเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อถอน
เงินสดไปจ่ายต่อผู้มสี ิทธิ ไม่ได้บันทึกรายการ
รับ-จ่ายเงินสดในระบบ GFMIS

ระเบียบ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร0717.1/26079
ลงวันที่ 19ส.ค. 2559เรื่องมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ข้อ 69
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ข้อที่ 37
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/
ว297 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2554 คู่มือการ
บันทึกและปรับปรุงรายการบัญชีผ่าน
GFMIS Web Online

ข้อเสนอแนะ
- ควรระบุกิจกรรมและจานวนเงินทีใ่ ข้ในแต่ละเดือนหรือไตรมาสไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี (Action Plan) และให้สอดคล้องกับมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ ที่วางไว้
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือต่อเลขานุการกรมทราบ ว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ
เล่มใด เลขที่ใด อย่างช้าไม่เกิน 31 ต.ค. ของปีงบถัดไป
- ให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา”จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และ
ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อให้ง่ายและ
รวดเร็วต่อการสอบทานหลักฐานการจ่าย เป็นการควบคุม ป้องกันมิให้
นามาเบิกซ้า
- กรณีสั่งจ่ายเช็คในนามเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อถอนเงินสดไปจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายการ บช.01 ในระบบ GFMIS
รายการรับเงินจากธนาคาร รายการจ่ายเงินสดให้ผู้มสี ิทธิรับเงิน เพื่อให้
รายการเคลือ่ นไหวในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง

ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด

ข้อสังเกต
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
- ไม่ได้มาจากการจัดทาการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
- การกาหนดแนวทางแก้ไขไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่มีอยู่/ระบุความเสี่ยงไม่ชัดเจน
- บุคลากรในองค์กรไม่ได้รว่ มประเมินงานที่ตน
รับผิดชอบ
- ไม่ได้สื่อสารแผนการควบคุมภายใน ให้บุคลากร
ในองค์กรทราบ จึงไม่ได้นาไปสู่ การปฏิบัติจริง
- กาหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ถูกต้อง

ระเบียบ
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2545 ข้อ 6

ข้อเสนอแนะ
- จัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรประเมินตามแบบองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) แล้วสรุปลงในรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1) ส่วนแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันประเมินงานของ
ตนเอง เพื่อจะได้นาความเสี่ยงที่มีอยู่ไปจัดทาแผนการควบคุมตาม
แบบรายงานการประเมินผลและ การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2)
และสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบ ถึงแผนฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการ
ควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
จึงควรนาการควบคุมภายใน มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเป็นผูม้ ีบทบาทสาคัญ ต้องร่วมกันจัดทา
แผนการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการควบคุมและติดตามงาน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ตามความเหมาะสม ด้วยหลักสมเหตุสมผล
คุ้มค่า

ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด

ข้อสังเกต

ระเบียบ

- ครุภัณฑ์รายตัวที่บันทึกในระบบ GFMIS ไม่ได้นา
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙
รหัสสินทรัพย์จากรายงานยอดคงเหลือสินทรัพย์
ลงวันที่ ๒๐ ตค. ๔๙ เรื่องการลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
ในระบบ GFMIS มาบันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของทางราชการ และหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓.๔/๓๒๑๕
และที่ตัวครุภัณฑ์ หรือบันทึกแต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ
ลงวันที่ ๒๑ กค. ๕๘ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจาปี
- รถราชการ (รถส่วนกลาง)
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
- ไม่ได้พ่นตราเครือ่ งหมายและชื่ออักษรแสดงสังกัด
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ข้อ 13
ของส่วนราชการ หรือพ่นแต่ไม่ครบถ้วนทุกคัน
และข้อ 14
แต่ใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์แทน
- จัดทาใบขออนุญาตใช้รถไม่สม่าเสมอ
- สมุดบันทึกการใช้รถไม่สม่าเสมอ หรือบันทึกไม่เป็น
ปัจจุบัน หรือระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน
เช่น ไม่ระบุผู้ใช้รถ สถานที่ไปปฏิบัติราชการ ระยะ
กิโลเมตร/ไมล์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
- นารหัสสินทรัพย์จากรายงานยอดคงเหลือสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
มาบันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และที่ตัวครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน
ถูกต้องทุกรายการ เพื่อให้ง่าย ต่อการควบคุม ติดตามการมีตัวตน
ของสินทรัพย์ กับทะเบียนคุมทรัพย์สินต้องถูกต้องตรงกัน
- รถยนต์ราชการทุกคัน (หากไม่ได้รบั การยกเว้น) ให้พ่นตรา
เครื่องหมายและอักษรแสดงชื่อส่วนราชการ โดยตราเครื่องหมาย
มีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม
ของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือ ชื่อย่อขนาด
สูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถทั้งสองข้าง
สาหรับรถจักรยานยนต์ให้ลดลงตามส่วน ก่อนการใช้รถทุกครั้งให้
เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้รถจัดทาใบขออนุญาตใช้รถเสมอ
ให้พนักงานขับรถยนต์บันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการใช้รถ
ให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง

ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด

ข้อสังเกต
- การรายงานพัสดุประจาปี ไม่ได้ส่งสาเนา
รายงานพัสดุประจาปี ให้กรมฯ ทราบ
แต่รายงานให้กองต้นสังกัดทราบ รวมทั้ง
มีครุภัณฑ์ชารุด แต่ไม่ได้ดาเนินการต่อ

ระเบียบ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155-156
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213
และข้อ 214 (เริ่มใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

ข้อเสนอแนะ
- ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี
ทีผ่ ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ้นงวดนั้น ให้เริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ปีปัจจุบัน ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุแล้ว ให้ส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อม
ทั้งส่งสาเนารายงานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 ชุด สาหรับครุภัณฑ์
ชารุด ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ ที่ชารุดและจาหน่ายต่อไป สาหรับพัสดุที่ต้องจดทะเบียนตาม
กฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย

ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์

ข้อสังเกต

ระเบียบ

- หนังสือ ที่ พม 0604.5/2855 ลงวันที่
- แบบสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่ถูกต้อง
- ใช้แบบเก่า มีสาระสาคัญไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กาหนด 9 พ.ย.58 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงและใช้แบบ
สารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- ด้านหน้า – หลังแยกคนละแผ่น
- ผู้ขอรับการช่วยเหลือ ผู้วินิจฉัยการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เยี่ยมบ้าน ไม่ได้ลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมไม่ครบถ้วน
- เอกสารประกอบ พบว่า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หมดอายุ หรือใช้สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่เคยรับรองแล้วหลายครั้ง หรือไม่ได้รบั รองสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน หรือรับรอง
แต่ใช้เพื่อการอื่น ไม่ใช่เพื่อรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์

ข้อเสนอแนะ

- ให้หน่วยงานในสังกัดใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามทีก่ รมฯ
กาหนด สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.dsdw.go.th แบนด์เนอร์
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- ให้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- ผู้วินิจฉัยต้องให้ความสาคัญกับข้อเท็จจริงตามสภาพปัญหา และความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมกับเสนอความเห็น
เพื่อขออนุมัติการช่วยเหลือสงเคราะห์
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ตรวจสอบเอกสารด้วยความระมัดระวัง
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย รอบคอบ ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
อีกครั้ง
- แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์

ข้อสังเกต
- หลักฐานการจ่ายเงิน แบบใบสาคัญรับเงิน
- มีการแก้ไขตัวเลขจานวนเงิน แต่ไม่ได้ขีดฆ่า
แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้
- ผู้จ่ายเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" แต่ระบุ
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
- แบบใบสาคัญรับเงิน ไม่ได้ลงวัน เดือน ปี ที่
จ่ายเงิน ผู้รับเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อ ไม่ได้ระบุ
จานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร
- การลงลายมือชื่อของผู้ขอรับการช่วยเหลือ
- ลายมือชื่อของผู้ขอรับการช่วยเหลือเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกันกับรายอื่นๆ
- ลายมือชื่อของผู้ขอรับการช่วยเหลือในแบบสารวจ
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเหมือนหรือคล้ายคลึง
กับแบบใบสาคัญรับเงิน แต่ไม่เหมือนกับลายมือชื่อ
รับรองในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน
- กรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไม่มีบุคคลรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

ระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ - หากมีการแก้ไขให้ขีดฆ่าแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้
รวมทั้งให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ระบุวัน เดือน ปี
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 37 และข้อ 41
ทีจ่ ่ายเงิน ให้ตรงกับข้อเท็จจริงแบบใบสาคัญรับเงิน ต้องมีสาระสาคัญ
ครบ 5 องค์ประกอบ คือ
1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
- ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ตรวจสอบเอกสารด้วยความระมัดระวัง
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ
รอบคอบ ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ ร้ที่พึ่ง พ.ศ.
อีกครั้ง รวมทั้งแบบใบสาคัญรับเงิน และกรณีลงลายมือชื่อไม่ได้ ให้พิมพ์
2552
ลายนิ้วมือ/สัญลักษณ์อื่นใด (แกงได) และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยาน
แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์กรมพัฒนา
ลงลายมือชื่อรับรอง จานวน 2 คน
สังคมและสวัสดิการ
หมายเหตุ หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (เก็บรักษาไว้รอการตรวจสอบ) ได้แก่
หนังสือที่ พม 0606/345 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับ 1) แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สิ่งของ
2) หนังสือขออนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
3) ใบสาคัญรับเงินและหรือบัญชีแสดงรายการสิ่งของ
4) หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถมารับเงินและหรือสิ่งของได้

ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์

ข้อสังเกต
- การจัดซื้อสิ่งของเพื่อให้การช่วยเหลือ พบว่า
ใบรับสิ่งของไม่ได้ระบุรายการ (รายละเอียด)
สิ่งของ ไม่มีลายมือชื่อผู้จ่ายสิ่งของ และวัน
เดือน ปี ที่จ่าย
- การบันทึกข้อมูลในระบบงานบริการทางสังคม
พบว่า บันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นปัจจุบัน

ระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

- หนังสือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนมาก
- ให้จัดทาบัญชีแสดงรายการสิ่งของสิ่งบรรจุในถุงยังชีพหรือหีบห่อทีแ่ จกจ่าย
ที่ ตผ 0020/0710 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 โดยอย่างน้อยต้องระบุชนิด ยี่ห้อ จานวน หน่วย ราคา หรือมูลค่าต่อหน่วย
เรื่อง มาตรการในการควบคุมการแจกจ่ายถุงยังชีพ
ราคาหรือมูลค่ารวม งบที่จัดหาหรือบริจาค วันผลิตหรือวันหมดอายุ (ถ้ามี)
หรือสิ่งของช่วยเหลือประชาชน
และระบุช่อื และตาแหน่งผู้ควบคุม การบรรจุถงุ ยังชีพหรือหีบห่อ พร้อมทั้ง
ชื่อและตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการผูร้ ับผิดชอบ และในกรณีบริจาค
ให้หมายเหตุชื่อผู้บริจาค รวมทั้งระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายด้วย
- คู่มือการใช้งานระบบงานบริการทางสังคม กระทรวง - ให้บันทึกข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือในระบบงานบริการทางสังคมให้ครบถ้วน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมทั้งให้เรียกรายงานจากระบบบริการทางสังคม มาตรวจสอบว่าถูกต้อง
ครบถ้วนโดยนารายงานข้อมูลจากระบบงานบริการทางสังคม มาเปรียบเทียบ
รายการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากระบบ GFMIS มาตรวจสอบจานวนเงิน
ทีเ่ บิกให้ถูกต้องตรงกัน อย่างสม่าเสมอ หากไม่ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลาด
ให้รีบดาเนินการตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้อง
ตรงกัน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์

