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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้างความเชื่อมั่น ให้ค าปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ิมคุณค่าการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

 

พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจหรือวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 ให้ค าแนะน า ปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ใหเ้กิดผลสูงสุดขององค์กร 
 พัฒนาทักษะของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นผู้รอบรู้ในสายงานวิชาชีพ  

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ค่านิยมร่วม (Values) 
 

  
 

A Assure ให้ความเชื่อมั่น 

U Understand เข้าใจงาน 

D Development พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

I Independent มีความเป็นอิสระ 

T Transparency มีความโปร่งใส 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ความเป็นมา 
 
  ปี พ.ศ. 2505 ได้เริ่มมีการตรวจสอบภายในตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของ
กระทรวงการคลังที่ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
  ปี พ.ศ. 2519 การตรวจสอบภายในของทางราชการเริ่มมี ความชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2519 ก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยให้
มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีและ มอบหมายให้
กระทรวงการคลังท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้
ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 โดยปรับปรุงแก้ไขฉบับล่าสุด พ.ศ. 2551 
ก าหนด มาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัด รวมทั้ง
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ปัจจุบันการตรวจสอบภายในภาคราชการได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบภายในอย่างมาก เนื่องจากการตรวจสอบภายใน
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล
ที่น ามาใช้ในการบริหารแผ่นดิน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนที่ส าคัญที่หัวหน้าส่วนราชการต้องมีกลไกหรือผู้ช่วยที่
จะให้ความเชื่อมั่นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 | 3 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

กลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
  

 
 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  2. เ พ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการรับเงิน  
การจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลัง  
  3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด  
  4. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  
  5. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  
  6. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  

 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

• การตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน
งานตรวจสอบของ
กระทรวงการคลัง 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 

• พัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามแนวทางประเมินการ
ประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 

• พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
สู่มืออาชีพ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ประเภทของการตรวจสอบ 
การตรวจสอบภายในโดยทั่วไปมีอยู่ 6 ประเภท ดังนี้  

 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน  
การรั่วไหล การสูญหายของทรัพย์สินได้ 

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน และโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เน้นถึงความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ซึ่งวัดจากตัวชี้วัด (KPI) 

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน เช่น  
มีการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การจัดการงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) มีความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ 
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดและ
เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของระบบงาน และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล 
การปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความ
เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากต้องใช้เทคนิคเฉพาะ มีความรู้ความช านาญที่
เพียงพอในระบบสารสนเทศ 

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
หรือกรณีที่มีการทุจริต การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย กรณีที่มีเหตุสงสัย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ค้นหาสาเหตุ ผลเสียหาย หรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ภารกิจด้านการตรวจสอบ 
 

 งานตรวจสอบ 
 1. การวางแผนการตรวจสอบ 
  - ส ารวจข้อมูลหน่วยรับตรวจตามโครงสร้าง 
  - ก าหนดปัจจัยเสี่ยงตามองค์ประกอบ 
  - รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ 
  - ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
  - ขอความเห็นจากอธิบดี   
  - จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจ าปี 
 2. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละกิจกรรม และวิธีการตรวจสอบ 
 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ภาคสนามเป็นการสุ่มตัวอย่างการตรวจ/สืบค้นหาหลักฐาน/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ประชุมชี้แจง/ส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ 
 5. สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 6. ประเมินและติดตามผล 
 
 งานรายงานผลการตรวจสอบ 
 1. สรุปผลการตรวจสอบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 4 เดือน 
 2. รายงานสรุปผลรอบ 6 เดอืน เสนอ กรมบัญชีกลาง 
 3. รายงานสรุปผลรอบ 6 เดอืน เสนอ คตป.กระทรวง 
 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 งานประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 1. ประสานงาน/ด าเนินงานให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. พ.ศ. 2544 
 2. รวมรวม/ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ภารกิจด้านบริการให้ค าปรึกษา 
 1. บริการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ  
 2. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 3. การให้ค าปรึกษา ทางระบบ Intranet หัวข้อ กระดานถาม-ตอบ กตน. 
 4. การประชุมชี้แจงให้ข้อมูลต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต่างๆ 

 
ภารกิจด้านประกันคุณภาพ 

 1. ท าแผนประกันคุณภาพฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 2. พัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และปฏิบัติตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
 3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 4. ประสานงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก/กรมบัญชีกลาง 

 
ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

 1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. ด้านบริหารงบประมาณ 
 3. ด้านพัสดุ 
 4. ด้านธุรการและสารบรรณ 
 5. ด้านบริหารความเสี่ยง 
 6. ด้านรายงานการควบคุมภายใน 
 7. ด้านการจัดการความรู้ 
 8. ด้านการบริหารงานบุคคล  
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

 

 

 

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติ
ประจ าปี 

ด้านการบริหารงบประมาณ  

1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 
2. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
3. จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ 
4. รายงานผลการเบิกจ่าย 

ด้านพัสดุ 

1. ควบคุมและรายงานวัสดุคงเหลือ 
2. ควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
3. ตรวจนับ/รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ 

ด้านธุรการและสารบรรณ 

1. รับ-ส่ง ประสานงาน 
2. รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. จัดเก็บ-ค้นคว้า ยืมและท าลายหนังสือ 
4. ผลิต ส าเนาหนังสือแจ้งเวียน
ผู้เกี่ยวข้อง 
5. จัดการประชุม/บันทึกการประชุม 
/จัดท ารายงานการประชุม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

 

 
 
 

ด้านบริหารความเสี่ยง 

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
2. จัดล าดับความเสี่ยง 
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ด าเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
5. รายงานผลการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

1. ทบทวนการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2. ประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน 
3. ประเมินตนเองกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
4. จัดท ารายงานประเมินผลและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
5. รายงานผลการติดตามการควบคุม
ภายใน 

ด้านการจัดการความรู้ 

1. จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
2. รวบรวมองค์ความรู้ 
3. ประชุม/รายงานการประชุมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 
5. จัดท าเอกสารองค์ความรู้ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(ตัวชี้วัดรายบุคคล) 
2. ตรวจสอบบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบ/ลงบันทึกการลา/
อนุญาตการลา/จัดท าทะเบียน 
การลา 
4. พัฒนาบุคลากรตามแผน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

หน่วยรับตรวจ 
 

 หน่วยรับตรวจ คือ หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานภายใน  
เป็น  1 ส านัก  18 กอง  1 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 1. ส านักงานเลขานุการกรม 

2. กองกฎหมาย 
3. กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
4. กองคดีการค้ามนุษย์ 
5. กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 
6. กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
7. กองคดีความม่ันคง 
8. กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค 
9. กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. กองคดทีรัพย์สินทางปัญญา 
11. กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
12. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 
13. กองคดีภาษีอากร 
14. กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 
15. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
16. กองบริหารคดีพิเศษ 
17. กองปฏิบัติการคดพิีเศษภาค 
18. กองปฏิบัติการพิเศษ 
19. กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
20. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 

     เงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   คือ หน่วยงานภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

   คือ สายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 
 

  ช านาญการพิเศษ   1  ต าแหน่ง    
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กตน. 
  ช านาญการ          2  ต าแหน่ง 
 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

  ช านาญการพิเศษ   1  ต าแหน่ง 
  ช านาญการ          2  ต าแหน่ง 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

  ช านาญการ      2  ต าแหนง่ 
 

กรมบัญชีกลาง 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับ

กระทรวง 

งานธุรการและสารบรรณ 
เจ้าหน้าทีธุ่รการลูกจ้างเหมาบริการ 1 ต าแหน่ง 

 

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 | 11 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง 
1 นางสาวณีรนุช  ชูสม เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวศิโรรัตน์  วรินอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวนพวรรณ รัตนพลธี นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
4 นางสาววิภาดา  ปรีชาวัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
5 นางสาวนุชรี  เดชด ี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช านาญการ 
6 นางสาวอมรศิริ  จียาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
7 นางสาวรจนา  ทรัพย์ข า เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช านาญการ 
8 นางสาวจุฑามณี  บัวแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
9 นางสาวกรดา  ยะประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

 
 
 
 

 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีประเด็นด้านการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
  1.1)  ด้านการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)   
  1.2)  ด้านบัญชี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้      
  1.3)  ด้านบัญชี วัสดุและครุภัณฑ์ 
 1.4)  ด้านบัญชี ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่มีสาระส าคัญตามภารกิจและรายการ
ค่าใช้จ่าย ได้แก ่ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ   
 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)  
 2.1) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560   
 2.2) ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่งเป็นการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความ
รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง 4 ระบบงาน ดังนี้      
     2.2.1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด  
   2.2.2) ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 
   2.2.3) ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาเรียน 
   2.2.4) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้      
 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Operation & Performance Auditing , Information Technology Auditing)  
  3.1) ระบบรักษาความปลอดภัยและบันทึกเวลาเข้าออก 
 3.2) ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ 
 4) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ        
 5) งานให้ค าปรึกษา  
  การใหค้ าแนะน า/ปรึกษา หน่วยงานรับตรวจในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 
 
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงาน 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบได้ตามแผนที่วางไว้
ครบถ้วน โดยมีข้อตรวจพบที่ส าคัญ ดังนี้  
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

 ตรวจสอบด้านบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้เงินยืมราชการ และติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 

  
ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑  : บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และ
ลูกหน้ีเงินยืมราชการมีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
แนวทางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
เว้นแต่ การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันที่  25 
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือช่ือไม่
ครบถ้วนตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จ านวน 3 ราย แต่มีลายมือ
ช่ือคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพียง 2 ราย   
 

 
 

 

 

      ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 84  ก าหนดไว้ว่า “ถ้ากรรมการ
เก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการนัยข้อ 82 ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจ านวน”  ดังนั้น กรณี
ข้าราชการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินคนใดไม่อยู่ 
ต้อง ให้กรรมการส ารองปฏิบั ติหน้ าที่ แทน ให้ครบถ้ วน  
ซึ่งหน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงิน
แทนไว้แล้ว จึงควรแจ้งให้กรรมการเก็บรักษาเงินที่ได้รับแต่งตั้ง
ดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่แทน 

 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2 : การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงานที่
กรมบัญชีกลางก าหนด   

     ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ก าหนดเรื่องที่ประเมิน 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1) ความถูกต้อง (Accuracy)  2) รายงานการเงินมีความ
โปร่งใส (Transparency) 3) ความรับผิดชอบ (Accountability) 
และ 4)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) จากการสอบทานผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินได้ดังนี้  

 
     
  
 

     1. เพื่อให้รายงานการเงินแสดงยอดดุลบัญชีที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบัญชีพักสินทรัพย์ เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบ
และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีพักสินทรัพย์ที่
คงค้างในรายงานการเงินเพื่อน ามาหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี   

      

สรุปผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เรื่องประเมินท่ี 1 ความถูกต้อง (Accuracy)   
     รายงานการเงิน ณ 30 กันยายน 2560 ส่วนใหญ่แสดงยอด
คงเหลือที่น่าเช่ือถือได้ว่ามีความถูกต้อง ยกเว้น บัญชีเงินฝากคลังมี
รายการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ  
     งบทดลองแสดงยอดดุลบัญชีไม่ถูกต้องในส่วนของบัญชีพัก
สินทรัพย์ซึ่งแสดงอยู่ในหมวดสินทรัพย์แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นบัญชี
สินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี  
เรื่องประเมินที่ 2  รายงานการเงินมีความโปร่งใส (Transparency)  
     หน่วยงานไม่มีการเผยแพร่งบทดลองประจ าเดือนในช่องทางใดๆ 
นอกจากส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่องประเมินที่ 3  ความรับผดิชอบ (Accountability)  
     หน่วยงานจัดส่งงบทดลองเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงาน
การเงินตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด และส่งรายงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงด าเนินการ
ตามข้อทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายใน 
เรื่องประเมินท่ี 4 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
     การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีการจดัท าครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด 

 

 

 

 

     2. เพื่อให้รายงานการเงินมีความโปร่งใส (Transparency) 
ควรน างบทดลองประจ าเดือนเผยแพร่ต่อสู่สาธารณะชนให้
รั บทราบด้ วย  โดยอาจ ใ ช้ วิ ธี ก า รปิ ดประกาศตามป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือเผยแพร่ในรายงาน
ประจ าปี หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 : ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ  
     ปัญหาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้แก่  การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีพักสินทรัพย์
ที่แสดงยอดคงค้างในงบทดลอง เนื่องจากต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุ
และยานยนต์ จึงจะสามารถบันทึกหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ได้ แต่ปัจจุบันไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการหักล้างบัญชี  
พักสินทรัพย์ท าให้ไม่สามารถบันทึกหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ได้   

  

 
     เห็นควรให้หน่วยรับตรวจประสานงานกับหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS ให้สร้าง
ข้อมูลสินทรัพย์เมื่อมีการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่ง
รายละเอียดของเอกสาร หลักฐานให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ
บันทึกหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

 ตรวจสอบบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์  

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ :  สอบทานระบบการควบคุมภายในว่า
มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      ระบบการควบคุมเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์มีความเหมาะสม โดย
มีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และมอบหมายงาน
ชัดเจน มีการบันทึกควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ และตัดจ่ายวัสดุและ
ครุภัณฑ์ มีหลักฐาน การจัดเก็บพัสดุไว้ในที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี 
รวมถึงการจ าหน่ายพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือกรณีเห็นว่าเสื่อมสภาพ
เนื่องจากใช้งานปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

ไม่ม ี

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
     2.1 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 
ตามค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิ เศษ ที่ 1128/2560  ลงวันที่ 29 
กันยายน 2560 พบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีแยก ส านัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์ จ านวนทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน มี
หน่วยงานที่ รายงานผลการตรวจสอบทันภายในก าหนด 27 
หน่วยงาน และรายงานล่าช้ากว่าก าหนด 9 หน่วยงาน 
      2.2 สอบทานการบันทึกเบิกจ่ายวัสดุ โดยสุ่มตรวจใบเบิกพัสดุ 
จ านวน 30 รายการ พบว่ามีการเบิกโดยหัวหน้าหน่วยงานและอนุมัติ
จ่ายโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ทางราชการ
ก าหนด 

 

 

     เร่งตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
คงเหลือประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลให้ อสพ.ทราบ 
และส่งส าเนารายงานไปยัง สตง. ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 : ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า
ครบถ้วนและถูกต้องในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 3.1 สุ่มตรวจนับวัสดุคงเหลือ โดยเข้าตรวจนับ ณ วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 30 รายการ พบว่าวัสดุคงเหลือมีจ านวน
ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมวัสดุ การบันทึกรับ-จ่ายในบัญชีวัสดุมีหลักฐาน
ครบถ้วนตามใบเบิกจ่ายพัสดุ การจัดเก็บใบเบิกมีการก าหนดเลขที่ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 16 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เบิกและจัดเก็บเป็นระเบียบ และสังเกตการณ์ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
เพิ่มเติม จ านวน 8 รายการ มีจ านวนวัสดุคงเหลือถูกต้องตรงตาม
บัญชีวัสดุ 
 3.2 สุ่มตรวจสอบครุภัณฑ์ จ านวน 25 รายการ พบว่าครุภัณฑ์มี
อยู่จริงและใช้งานอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเลขครุภัณฑ์และปิด
เลขครุภัณฑ์ไว้ท่ีครุภัณฑ์ชัดเจน 
 3.3 เปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ. 
2560 กับครุภัณฑ์ที่สุ่มตรวจ จ านวน 25 รายการ พบว่ามีครุภัณฑ์
ในรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ถูกต้องตรงกัน 
 3.4 สอบทานรายละเอียดของการบันทึกครุภัณฑ์ที่สุ่มตรวจ 
จ านวน 25 รายการ จากทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และข้อมูลในระบบ 
GFMIS ปรากฏว่าส่วนใหญ่บันทึกวันที่ได้มา อายุการใช้งาน และ
จ านวนเงิน ถูกต้องตรงกัน เว้นแต่ ครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ บันทึก
อายุการใช้งานในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS 
และบันทึกวันท่ีได้มาในทะเบียนคุมครภุัณฑ์และข้อมูลสนิทรัพย์รายตัว
ในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของครุภณัฑไ์มว่่าจะเป็นราคา
ต่อหน่วย วันที่ได้มา และอายุการใช้งาน ควรบันทึกข้อมูลให้
ถูกต้องตรงกันทั้งในทะเบียนคุมครุภัณฑ์และรายละเอียด
สินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ที่ปรากฏ
ในรายงานถูกต้อง ตรงกัน โดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส่วนราชการ
ก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้อายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 1  เอกสารหลกัฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรมมีความครบถ้วนและถูกต้องในสาระส าคัญเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการก าหนด 

 จากการตรวจสอบ พบว่าโครงการ/หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม ส่วน
ใหญ่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด เว้นแต่ในบาง
โครงการ/หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม พบว่า 

1. เอกสารบางรายการ มีเอกสารประกอบการตรวจสอบไม่
ครบถ้วน  เช่น หนังสือเชิญวิทยากร  และมีบางโครงการ ได้เสนอราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เมื่อช าระเงินให้กับทางร้านค้า ๆ  ได้ออกเป็นบิลเงินสดที่ไม่
แสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ให้ด าเนินการดังนี ้
     1) หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าสมนาคณุวิทยากร ควร
มีรายละเอียด ดังนี ้
 ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของวิทยากร และส าเนาหนังสือเชิญ 
หรือหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร ต่อไปให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) 
ของกรมบัญชีกลาง ณ เดือนมีนาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่ งหน่วยรับตรวจรับตามข้อเสนอแนะและจะ
ด าเนินการให้ถูกต้องในคราวต่อไป 

2) หากไม่มีใบก ากับภาษีมาแสดง ให้เรียกเงินคืนจ านวน 
225.05 บาท และก าชับให้เจ้าหน้าที่การเ งินผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบศึกษาและท าความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินที่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่
ไม่มีใบก ากับภาษีมาแสดง ผู้ขายสินค้า/ให้บริการจะไม่มีสิทธิ
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและหน่วยงานก็ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ขายสินค้า/ให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด 
เนื่องจากตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากรก าหนดให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดท าใบก ากับ
ภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้า หรือการ
ให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดท าในทันทีท่ีความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบก ากับภาษีนั้นแก่ผู้
ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
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2. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สัมพันธ์กัน  
         2.1 หลักฐานการจ่ายที่ เป็นใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่
ครบถ้วนตามที่ระเบียบของทางราชการก าหนด คือ ไม่มีตัวเงินเป็น
ตัวอักษร  

    

 

 
 
 

         

         2.2 บางโครงการเรียกหลักฐานการจ่ายเงินก่อนได้รับสินค้า/
บริการ รายการค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
         ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ : 
 กรณีการจัดฝึกอบรมมีช่วงระยะเวลาการอบรมหลายวัน 
หากผู้จัดโครงการฝึกอบรมมิได้มีข้อตกลงกับคู่สัญญา/ผู้รับจ้างเป็น
หนังสือระบุก าหนดคิดค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายตามจ านวนผู้เข้า
อบรมที่ผู้จัดโครงการแจ้งไว้แต่แรก ควรจ่ายเงินค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มในวันสิ้นสุดการอบรม เพราะจ านวนผู้เข้าอบรมอาจ
ไม่เท่ากันทุกวัน หากจ่ายเงินก่อนวันสิ้นสุดการอบรมจะท าให้ส่วน
ราชการเสียประโยชน์ได้ 
 2.3 บางโครงการเบิกจ่ายเกินกว่าหลักฐาน 
 
 
 
 
 
         2.4 บางโครงการไม่มีหนังสือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมในสาระส าคัญของโครงการ/หลักสูตรฯ เช่น จ านวนผู้เข้า
อบรม/สัมมนา/ประชุม จ านวนวิทยากร จ านวนค่าใช้จ่ายต่างๆ  ใน
โครงการ และก าหนดการ  
 
          
 

     
 
      2.1 การได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วน
ที่ 2 หลักฐานการจ่ายข้อ 41 หากมีรายการไม่ครบ ให้ท า
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เพื่อน ามาเป็น
เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน ต่อไปปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ส่วนท่ี 2 หลักฐานการจ่าย ข้อ 43  

 2.2 การจ่าย โดยที่ยังมไิด้มีการจา่ยเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิใหผู้้มีหนา้ที่จา่ยเงินเรียกหลักฐานการจ่าย
หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือช่ือรับเงนิในหลักฐาน ต่อไปปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วน
ราชการ ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การจา่ยเงิน ข้อ 35  

 
 
  
 
 
 

   2.3 ให้เรียกเงินคืนจ านวน 857.50 บาท (87.50 บาท + 
770 บาท) กรณีเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เกินกว่าราคาต่อ
หน่วยตามหลักฐานการเบิกจ่าย ซึ่งหน่วยรับตรวจได้เรียกเงินคืน
ตามใบเสร็จรับเ งินเล่มที่  195 เลขที่  55 ลงวันที่  16 
กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 857.50 บาท เรียบร้อยแล้ว 
    
       2.4 1) – 2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใน
สาระส าคัญของโครงการ/หลักสูตรฯ สามารถกระท าได้ โดย
ต้องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อน จึงจะเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติตามโครงการเมื่อมิได้ขออนุมัติเพิ่มเติม ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
      1) เรียกเงินคืนจ านวน 630 บาท กรณีเบิกค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เกินกว่าจ านวนคนที่ขออนุมัติไว้ ซึ่งหน่วยรับตรวจได้
เรียกเงินคืนตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 195 เลขที่ 48 ลงวันที่ 
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     2.5 บางโครงการเอกสารประกอบการเบิกจา่ยไมส่ัมพันธ์กัน  

23 มกราคม 2561 จ านวน 630 บาท ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 
      2) เรียกเงินคืนจ านวน 5,920 บาท กรณีเบิกค่าอาหาร ว่าง
และเครื่องดื่ม เกินกว่าจ านวนคนท่ีขออนุมัติไว้ 
    
      2.5 ให้ด าเนินการดังนี้ 
      1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
      2) การจัดอาหารเย็น ภายหลงัจากการสิ้นสุดการอบรมแล้ว 
ควรค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์
ของทางราชการ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
     จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนใหญ่
ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด เว้นแต่ใน
บางโครงการ/หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม พบว่า 
 1. เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่ระเบียบของทาง
ราชการก าหนด คือ ให้แก่วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 2 รายซึ่งเป็นบุคลากรของ
รัฐ อัตราช่ัวโมงละ 1,200 บาท เบิกจ่ายคนละ 1 ช่ัวโมง เงินรวม 
2,400 บาท โดยตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0810/2412 ลงวันท่ี 
22 ธันวาคม 2559 “ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการ และ
วิทยากรภาคเอกชนเป็นวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้งบประมาณตามจ านวนที่
ได้รับอนุมัติไปแล้ว”  
 

     2. เบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการก าหนด พบว่า มี 1 โครงการ เบิกจ่ายค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เกินไป เงินรวม 35,900 บาท ดังนี้ 
     1) เบิกค่าอาหารของวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2559  เกินไป 
เงินรวม 32,900 บาท เนื่องจากเบิกอัตราจัดอาหารครบมื้อต่อคน
จ านวน 950 บาท ที่ถูกคือ จ านวน 600 บาท เบิกเกินต่อคน 
จ านวน 350 บาท  

 
 
 
 
 
 

     1. การขออนุมัติเปลี่ยแปลงค่าสมนาคุณวิทยากรให้บุคลากร
ของรัฐในอัตราสูงกว่าอัตราที่ระเบียบก าหนดควรระบุให้ชัดเจนว่า
ขอเบิกจ่ายในอัตราใด และมีเหตุผลความจ าเป็นใด ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่าย
ของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม ข้อ 14 (2)  
 
 
 
 
 
     2. 1) – 2) ให้เรียกเงินคืนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่เบิกจ่ายเกินกว่าระเบียบก าหนด เงินรวม 35,900 
บาท และต่อไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 ค่าใช้จ่ายใน
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     2) เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 
2559  เกินไป เงินรวม 3,000 บาท เนื่องจากเบิกอัตราค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มต่อคนจ านวน 50 บาท ที่ถูก เงิน 35 บาท เบิกเกินต่อคน 
เงิน 15 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. เบิกค่ าที่พักไม่ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด  
คือ รายการเบิกค่าที่พักห้องคนเดียว จ านวน 2 คืน ราคาห้องวันละ 
1,500 บาท เงินรวม 3,000 บาท ที่ถูก เบิกได้ไม่เกิน 1,450 
บาท/วัน/คน จึงเบิกเกินสิทธิ เท่ากับ 100 บาท (1,500-1,450 
บาท x 2 คืน) 
 
 
 

     4. การตรวจรับพสัดุ กรณีการจัดซื้อจดัจ้างในโครงการ พบว่ามี
การตรวจรับพัสดุภายหลังจากไดร้บัหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว  

การฝึกอบรม ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 
ข้อ 15 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราจ้างขั้นต่ าปี 
2556 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0406.4/840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 ซึ่งได้เรียก
เงินคืนเรียบร้อยแล้ว 
 

     3. ให้เรียกเงินคืน 100 บาท และต่อไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่  14 มกราคม 2556 เรื่อง 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
ปี 2556 ซึ่งได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว 
 

    4. การตรวจรับพัสดุ เมื่อตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงให้
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ต่อไปปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด 6 การบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ 175 (3) และ (4) 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 : การบันทึกการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมในระบบ GFMIS มีความถกูต้อง ครบถ้วน  
     จากการตรวจสอบพบว่า มีการบันทึกบัญชีผิดประเภทค่าใช้จ่าย 
ดังนี ้
      1. บันทึกรหัสบัญชี 5102010199 ช่ือบัญชีค่าใช้จ่ายอบรม
ในประเทศ ที่ถูกต้องบันทึกรหัสบัญชี 5103010199 ช่ือบัญชี
ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ จ านวน 5 รายการ  
      2. ค่าทางด่วนพิเศษ บันทึกรหัสบัญชี 5102010199  
ช่ือบัญชีค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ ที่ถูกต้องบันทึกรหัสบัญชี 

  
 
 
 
     กรณีค่าทางด่วนพิเศษ มิใช่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่
ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม ข้อ 8 
จ า น วน  1 5  ร า ยก า ร  แ ต่ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ซึ่ ง ร ะ เ บี ย บ
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5104030299 ช่ือบัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ ประกอบกับใบรับค่าทาง
ด่วนพิเศษ ไม่มีการระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร  

 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของส่วนราชการ พ.ศ .2553 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 
กันยายน 2553 รายการล าดับที่ 20 ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
     และกรณีได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายข้อ 41 หากไม่ครบ ให้ท าใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เพื่อน ามาเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงิน ต่อไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง ข้อ 43 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 4 : ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
     จากการตรวจสอบ พบว่า มีควบคุมภายในเกีย่วกับการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้ 
     4.1 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และบัญชี 
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามค าสั่งหน่วยรับตรวจ ที่ 4/2560 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 ข้อ 11 
     4.2 การเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติเบิกจ่าย มีการแนบ
เอกสารใบส าคัญประกอบการพิจารณา เพื่อให้ ผู้มีอ านาจใช้
ประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง เว้นแต่กรณีสัญญาการยืมเงิน ระบุ
วันครบก าหนดไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด สาเหตุจากระบบบริหาร
การเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดนับวันเริ่มต้นจากวัน
สิ้นสุดของแต่ละโครงการ/หลักสูตร ที่ถูกต้องเป็นนับจากวันที่รับเงิน
ตามสัญญาการยืมเงิน และมีการส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด จ านวน 4 สัญญา 

      
 
 
     ให้ด าเนินการดังนี้      
     1. ให้ด าเนินการแก้ไขการก าหนดระยะเวลาส่งหลกัฐานการ
จ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืมไปในระบบบริหารการเงินด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ระบุไว้ว่า “หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ข้อ 60(3) การ
ยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน” และ  
“ข้อ 63 ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้อ านวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไข
ในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบ
วันนับแต่วันครบก าหนด”  
      2. กรณีที่โครงการ/หลักสูตรการจัดฝึกอบรมมีระยะเวลา
การฝึกอบรมนานกว่า 30 วัน ให้ระบุขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเกิน
กว่าเวลาที่ระเบียบก าหนดในหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการพร้อมระบุเหตุผลด้วย 
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 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าครบถ้วน
และถูกต้องในสาระ ส าคัญและเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
แนวทาง และหนังสือสื่อการที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
 

     1. การใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ว่ากรณีไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ให้
ถืออัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราในการ
ค านวณค่าแลกเปลี่ยนในการส่งใช้เงินยืมที่เหลือกลับมา ปรากฏว่าใช้
อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง คือใช้ของธนาคารพาณิชย์ จ านวน 7 
รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พักหรือค่าพาหนะในการเดินทาง
ต่างประเทศเป็นภาษา ต่างประเทศ ที่มีการแปลเป็นภาษาไทย ผู้ใช้
สิทธิขอเบิกเงินไม่ลงลายมือช่ือรับรองการแปล แต่มีการลงลายมือช่ือ
รับรองว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจริง  
 
 
 
 
 

     3. การยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราวบางสัญญา มีเงินเหลือจ่ายเกินกว่า 10% โดยไม่
มีการช้ีแจงเหตุผลประกอบหน่วยรับตรวจได้ให้ผู้ใช้ขอเบิกด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

 

      1. การใช้หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่ วนที่สุด  ที่  กค 
0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องหลักเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ากรณียืมเงิน 
ทดรองราชการหรือเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทาง
ราชการเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีไม่มีหลักฐาน
การแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร ให้ถืออัตราแลกเปลี่ยนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราขายของธนาคาร) ณ วันท าการ 
1 วันก่อนวันออกเดินทางของราชการเป็นอัตราเดียวในการ
ค านวณค่าแลกเปลี่ยนตลอดเสน้ทางที่ข้าราชการเดินทาง และถือ
อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตราซื้อของ
ธนาคาร) ณ วันท าการ 1 วัน หลังวันที่ข้าราชการเดินทางกลับ
จากปฏิบัติราชการเป็นอัตราในการค านวณค่าแลกเปลี่ยนในการ
ส่งใช้เงินยืมที่เหลือกลับมา 
 
 

     2. หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นภาษาต่างประเทศ และมีการ
แปลเป็นภาษาไทย จะต้องให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือช่ือ
รับรองค าแปลที่เป็นภาษาไทยไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ.2561 ข้อ 37 วรรคสอง “ในกรณีที่หลักฐาน
การจ่ายเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยตาม
รายการ ในข้อ 41 ไว้ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือ
ช่ือรับรองค าแปลด้วย” 
 

     3. กรณีการขอยืมเงินราชการ และมีเงินเหลือจ่ายเกินกว่า 
๑๐% ควรให้ผู้ยืมเงินช้ีแจงเหตุผลประกอบ โดยระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2561 ข้อ 54 ก าหนดให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็น และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
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     4.  ใบส าคัญบางชุดมีการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง คือ มีการ
ขอลาพักผ่อนโดยอยู่ต่อในต่างประเทศ  ซึ่งตามระเบียบการนับเวลา
เดินทางไปราชการ กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในเดินทางไปราชการ
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ ดังนั้นกรณีดังกล่าวจะ
ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตั้งแต่เวลา
เดินทางไปราชการ ถึงวันที่ประชุมสิ้นสุดลง ทั้งนี้หากจะเบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงถึงวันที่คณะเดินทางกลับต้องช้ีแจงประกอบว่าได้ปฏิบัติงานใด
ให้แก่ส่วนราชการ 
 

     5. กรณียืมเงินทดรองราชการ ส าหรับการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว ที่มิใช่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานส าหรับการ
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ (มาตรา 31)  มีการคิดวันครบก าหนด
ส่งใช้เงินยืมไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด โดยค านวณเช่นเดียวกับ
กรณียมืเงินไปต่างประเทศช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดี  

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งยืมเงินทดรองจ่าย   หากมีเงินยืม
ส่งคืนมากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเงินที่ยืม ต้องมีบันทึก
ช้ีแจงให้ทราบเหตุ 
 

     4. ให้ข้าราชการรายดังกล่างช้ีแจงเหตุผลประกอบการ
เบิกจ่าย และการนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อ
ค านวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 
กรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้ถือ
ว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 

     5. การคิดวันที่ครบก าหนดในสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
ส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวที่มิใช่ไป
ราชการเพื่อปฏิบัติงานส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ 
(มาตรา 31) ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 60 ให้
ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน
ก าหนดเวลา (2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่กลับมาถึง 
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2  ตรวจสอบการบันทึกการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS มีความครบถ้วนถกูต้อง 
     มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง เว้นแต่ การบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกาย ใช้ “บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ รหัส GL 5104030299”  
ที่ถูกต้องตามผังบัญชีมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ 2560 คือต้องใช้ 
“บัญ ชีค่ า ใ ช้จ่ าย เดินทางไปราชการ -ต่ า งประ เทศ รหั ส  GL 
5103020199”  

 
 
     การบันทึกบัญชีให้บันทึกบัญชีตามผังบัญชีมาตรฐาน
หน่วยงานภาครัฐ 2560 ก าหนดไว้ โดย  
     “บัญชีค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ – ต่างประเทศ รหัส GL 
5103020199” หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ เช่น ค่าเครื่องแต่งตัว ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
อื่นในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช้ือเพลิงหรือ
พลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอื่นๆ ท านองเดีย วกัน  ค่ าขนย้ ายสัมภาระ เป็นต้น  
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

     “บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ  GL 5104030299” หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
อื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น 
ค่าผ่าน ทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อหนังสือ 
จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน
ราชการโดยส่วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ 
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 สอบทานระบบควบคุมภายในว่ามีความ
เหมาะสมและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     จากการสอบทานระบบควบคุมภายใน พบว่า ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานบางขั้นตอนยังไม่รัดกุมเพียงพอ เช่น ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการชดใช้สัญญายืม มีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ (ช่ัวคราว) เพื่อขออนุมัติจ่ายมีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบค่อนข้างนาน ล่าช้าเกินสมควร  ไม่ทันเวลา คือ ระยะเวลาที่
หน่วยต้นสังกัดส่งเอกสารการชดใช้เงินยืมให้กับหน่วยรับตรวจ (กรณี
ค่าใช้จ่ายส าหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ) ภายใน 30 วัน 
แต่ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานบางรายการนานเกิน
สมควร            
      หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงว่า เนื่องจากรายการที่ตรวจสอบอยู่ในห้วง
ระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรโดยส่วนหนึ่งเข้ารับการอบรม
ระยะเวลา 6 เดือน และอีกส่วนหนึ่งเป็นพนักงานราชการบรรจุใหม่ 
ตามหนังสือหน่วยรับตรวจ ที่ ยธ 0801.6/1741 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 
2561 

      
 
 
    ควรมีการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทันกาล หรือมีมาตราการ
เร่งรัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานชดใช้เงินยืม  หากไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานล่าช้าเกิน
สมควรแล้ว ถือว่าเป็นความเสี่ยงในการควบคุมภายใน โดยให้
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 60 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่ง
หลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง  
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืม
ปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง 
หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ช้ีแจงเหตุผลให้
ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตาม
เงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 
     หากมีเหตุผลความจ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ท าให้การขอ
อนุมัติล่าช้า ควรมีหมายเหตุประกอบเพื่อให้ทราบถึงเหตุผล
ความจ าเป็นท่ีท าให้การด าเนินการล่าช้า 
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2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  การลงนามโดยผู้มีอ านาจในสัญญาภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ได้เสนอรายงานผลการยื่น
หนังสืออุทธรณ์คัดค้านผลต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อนวันพ้นก าหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบฯ 

 
  
      ผู้มีสิทธิอุทธรณ์สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐได้
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อมิให้เกิด
ข้อโต้แย้งกับผู้ เสนอราคาในอนาคต ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 117 โดย
เคร่งครัด 
 

 2. วิธีคัดเลือก 
 2.1 วันที่ประกาศข้อมูลราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมสอบสวน
คดีพิเศษไม่สอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 2.2 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มิได้รายงานผลตามระยะเวลา
ที่ได้รับมอบหมายและมิได้ชี้แจงสาเหตุ 
 
  
 2.3  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มิได้จัดท าใบตรวจรับโดยลงช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ 
 

 
 2.1 ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิม่ความระมัดระวังและ
ใช้ความรอบคอบเพ่ือให้การเปิดเผยราคากลางให้เป็นไปคู่มือแนว
ทางการเปิดเผยราย ละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการค านวณราคากลางของส านักงาน ป.ป.ช.  
บทท่ี 4 ข้อ 4.1 และ 4.2 ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132   ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ  
 2.2 ต่อไปหากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการภายในก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็นไว้
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 2.3 ให้คณะกรรมการตรวจรับจัดท าใบตรวจรับโดยลงช่ือไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบของหน่วยงาน และต่อไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 (4) โดยเคร่งครัด 
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ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 3. การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 3.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มิได้รายงานผลตามระยะ 
เวลาที่ได้รับมอบหมายและมิได้ชี้แจงสาเหตุ 

 
 
 
 
 3.2 วันท่ีประกาศข้อมูลราคากลางในระบบเครือข่ายารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลางและระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมสอบสวน
คดีพิเศษไม่สอดคล้องกัน  

 3.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ส่วนพัสดุและยานยนต์) เสนอ
รายงานผลการตรวจรับพัสดุต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษล่าช้าเกิน
สมควรโดยมิได้ชี้แจงสาเหตุ 
 

 
 3.1 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาได้ ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเหตุผลที่ท าให้การ
รายงานล่าช้าเพื่อขอขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น ต่อไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 3.2 – 3.3 ต่อไปให้ก าชับและก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด และไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือล่าช้าอันอาจเกิด
ความเสียหายต่อทางราชการได้ หรืออาจส่งผลกระทบต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

 

รายการตรวจสอบ 

การบันทึกข้อมูลใน
ระบบงาน (1) 

จัดให้มีระบบการ
ติดตามการด าเนินงาน 
ก่อนหมดอายุความการ

ด าเนินคดี (2) หมายเหตุ (3) 

ครบถ้วน/
ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน/
ไม่ถูกต้อง 

ด าเนิน 
การ 

ไม่
ด าเนินการ 

1. ระบบงานความรับผิดทางละเมดิ 
 

   * * เป็นเพียงบางส านวน 

2. ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง   *  

* ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ าทุกเดือน แต่มีการ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงาน 

3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ 
ลาศึกษา 

     

4. ระบบงานฐานข้อมลูลูกหนี ้
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3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ผลการด าเนินงาน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operation & 
Performance Auditing , Information Technology Auditing)  

 ระบบรักษาความปลอดภัยและบันทึกเวลาเข้าออก 
   

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 1 การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

     จากการตรวจสอบพบว่า มีหลักฐานที่ได้แสดงว่ามีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตามหนังสือที่  
ยธ 0813.5/577 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.2553  ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน (4) หน่วยงานของรัฐ
ต้องทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติฯ 

 

 
 
      

     การทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553  
ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน (4) หน่วยงาน
ของรัฐต้องทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการด าเนินงานด้านสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ    

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2 ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
(integrity) ของระบบบันทึกเวลาการปฏิบัตริาชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
     ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติ ราชการกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  
มีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (integrity) เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีบาง
รายการที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น  

1. กรณีในวันเดียวกัน มีการลา 2 ประเภท อย่างละครึ่งวัน ระบบ
จะสรุปจ านวนครั้งท่ีลามาเพียงรายการเดียวท่ีเกิดขึ้นทีหลัง 

2. ในระบบฯการลาพักผ่อน ไม่ก าหนดช่องให้บันทึกช่ือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ทั้งๆ ที่ในแบบฟอร์มที่พิมพ์จากระบบมีรายการให้ระบุช่ือ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  

3. สถิติการลาในแบบฟอร์มลาพักผ่อน ในช่องจ านวนวันลา  
บางรายยังไม่ถูกต้อง เช่น การลาพักผ่อนของข้าราชการรายหนึ่ง 
ข้อเท็จจริงลาสะสมมาแล้ว 7.5 วัน แต่ระบบระบุให้เป็น 8 วัน 

 
 
 
 
 
 
     ควรรวบรวมปัญหาในการใช้งานระบบ เพื่อปรับปรุงทั้ง
ระบบโดยเร็ว ท าให้ไม่ต้องมาแก้ไขทีละรายหากเกิดข้อผิดพลาด
ดังกล่าวขึ้นอีก 
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 ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ :  การบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานในระบบเบิกจ่ายงบประมาณ  
     ระบบเบิกจ่ายงบประมาณมีการบริหารจัดการการเข้าใช้งานของ
ระบบ โดยจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานผ่าน
ระบบการจัดการข้อมูลบุคคลและข้อมูลพื้นฐานของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดรหัสผู้ใช้งาน (User) และ
รหัสผ่าน (Password) และให้สิทธิผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน 
(Password) ได้ด้วยตนเอง ผู้ตรวจสอบภายในทดสอบเข้าใช้งานระบบ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านช่องทาง“ระบบเบิกเงินงบประมาณ”  
ในเว็บไซต์อินทราเน็ตกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่าระบบมีการจ ากัดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูล  แยกเป็น  
     1.ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าใช้ระบบเบิกจ่ายงบประมาณได้ทุกคน
แต่ไม่สามารถเข้าถึงรายงานผลการเบิกจ่าย 
     2.ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าสามารถเข้าใช้ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ
และรายงานผลการเบิกจ่าย 
     แต่หากใช้งานผ่าน ระบบการจัดการงบประมาณ ผู้ใช้งานทั่วไปและ
ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าสามารถเข้าใช้ระบบเบิกจ่ายงบประมาณและ
รายงานผลการเบิกจ่ายได้ 

     
 

     การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเบิกจ่ายงบประมาณ  
ควรมีความชัดเจนว่าผู้ใช้งานแต่ละระดับสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ทุกเมนูหรือไม่ และควรก าหนดสิทธิการใช้งานอย่างไร 
เพื่อมิให้ข้อมูลกระจัดกระจายในแต่ละกอง กลุ่ม และศูนย์ กรณี
มีการปรับปรุ งหรือเพิ่มวิธีการเข้าใ ช้งานระบบเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยแยกจากระบบการจัดการงบประมาณแล้ว 
ควรปรับปรุงการเข้าถึงระบบเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจนว่า
ควรอยู่ในรูปแบบใด เพื่อมิให้เกิดความสับสน และสามารถ
บริหารจัดการ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และป้องกันการ
รั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น      
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2 : ความพร้อมใช้งานของระบบเบิกจ่าย
งบประมาณ  
      พบว่า มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะสนับสนุนการเข้าใช้งานของระบบ
เป็นอย่างดี ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย แต่ด้วยโปรแกรม 
Software ของระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่ใ ช้อยู่ ในปัจจุบันซึ่ งอยู่
ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งแนวทางปฏิบัติงานในระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานะการณ์เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ ประกอบกับผู้ใช้งานระบบ
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามประเภทค่าใช้จ่ายบางรายการไม่
สอดคล้องกับหมวดหมู่ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อข้อมูลน าเข้า
ระบบไม่ถูกต้องจึงส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ
ระบบ (รายงาน) ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูลเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจได้  
ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ระบบเบิกจ่ายงบประมาณไม่พร้อมใช้งาน  

 
 
     ระบบเบิกจ่ายงบประมาณควรมีการพัฒนาระบบเบิกจ่ายให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และสามารถประมวลผลข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยทดสอบระบบให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานก่อนน ามาใช้งานจริง เพื่อมิให้เกิดความ
สับสนของผู้ใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า
กับต้นทุนท่ีเสียไปในการพัฒนาระบบ 
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ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 : ความถูกต้อง สมบรูณ์ของข้อมูลในระบบ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

      ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการเปรียบเทียบรายงาน GF (กงพ.)  
และรายงาน GF (กนย.) เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ณ เดือน
มกราคม 2561 ที่ได้จากการใช้ระบบเบิกจ่ายงบประมาณโดยเรียก
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (User) ของหัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบภายใน เปรียบเทียบกับรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินที่ได้
จากการประมวลผลข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยรับตรวจเป็นผู้จัดท าขึ้น ผลการ
ตรวจสอบ พบว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม และผลการเบิกจ่ายรายงาน
เดือนที่ได้รับจากระบบเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงกับรายงานผลการใช้
จ่ายเงินซึ่งได้ประมวลผลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) แสดงว่ารายงานผลการเบิกจ่ายที่ได้
จากระบบเบิกจ่ายงบประมาณแสดงผล ไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงที่ได้เบิก
จ่ายเงินจริง   

 ประเด็นการตรวจสอบที่ 4 :  อื่นๆ    
     ผู้ตรวจสอบภายในได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานในระบบ
เบิกจ่ายงบประมาณ พบว่าผู้ใช้งานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยเรื่องที่ผู้ใช้งานให้คะแนนความเห็นต่ าที่สุด 
3 ล าดับ ดังนี้คือ 
     ล าดับที่ 1. ระบบงานช่วยลดความซ้ าซ้อน/ขั้นตอนการท างานระดับ
ปานกลาง  
     ล าดับที่ 2. ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการใช้ระบบระดับ
ปานกลาง    
     ล าดับที่ 3. คู่มือประกอบการใช้งานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าใจได้
ระดับปานกลาง  

 
 

     1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อได้พัฒนาเรียบร้อยแล้ว 
ควรทดสอบการท างานของระบบว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
โดยตรวจสอบจากผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลใน
ระบบก่อนน าระบบมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
หากไม่ถูกต้องควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อน และเมื่อพัฒนา
ระบบเรียบร้อยแล้วควรส่งมอบระบบงานให้แก่หน่วยงานหลักที่
ใช้ประโยชน์จากระบบเป็นผู้รับผิดชอบ  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  
     2) ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้  หรือจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานที่สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงแนวทางแก้ไขกรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ด้วย เพื่อเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบ  
 

 
 

     ควรพัฒนาระบบก่ารเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานในคู่มือให้ชัดเจน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
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4.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
 การบริหารงบประมาณ  

 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 1 : ตรวจสอบการจัดท าและการปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ก าหนด หรือไม่  

      จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 1 
ข้อ 11 ที่ก าหนด และหน่วยงานมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตหรือโครงการสอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการ แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ  
ตามวง เ งินงบประมาณรายจ่ ายที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน เอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 2 : ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548   
ที่ก าหนด หรือไม่  
      จากการตรวจสอบ พบว่าหน่วยงานมีการจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 
เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวดที่  1  
การจัดท าแผนการปรับปรุง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ข้อ 11 และส านักงบประมาณ ได้มีหนังสือพิจารณา
เห็นชอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และหน่วยงานมีการใช้แผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบในการใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน และขอ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
   
ประเด็นการตรวจสอบที่ 3 : ตรวจสอบการใช้รายจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบก าหนด หรือไม่             
      จากการตรวจสอบพบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 และได้เบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 

 

      
 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
      การด าเนินงานในการบริหารงบประมาณของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ กองนโยบายยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบก าหนด เว้นแต่ด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑) ยั ง ไม่ เป็นไปตามเป้ าหมายของมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรหาแนวทาง/วิธีการ เร่งรัดการเบิกจ่าย
รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหน่วยงาน 
ควรก ากับติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่วางไว้ 
หากมีปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายให้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลัก
ทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้การ
เบิกจ่ายในไตรมาสต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0505/ว 461 ลงวันที่  
14 กันยายน  2560 และหนั งสื อส านั กงบประมาณ  
ที่  นร ๐๗๑๗.๑/๑๙๔๐๑ ลงวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๖๐  
เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      



 | 31 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

ข้อตรวจพบ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

30 มิถุนายน 2561 พบว่าการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นไปตาม
เป้าหมาย ส่วนการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าให้
การเบิกจ่ายในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 4 : ตรวจสอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบก าหนด หรือไม่          
      จากการตรวจสอบ งบลงทุน  และงบรายจ่ ายอื่ น  พบว่ า      
หน่วยงานมีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการจัดสรร งบประมาณในงบรายจ่ายใด ภายใต้แผนงานเดียวกัน  
ไม่มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เป็นการก าหนดอัตรา 
บุคลากรตั้งใหม่  รายการค่าจัดหาคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน 
หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด 
 

ประเด็นการตรวจสอบที่ 5 : ตรวจสอบการรายงานผลเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด หรือไม ่ 
     จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบตัิงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย โดยจัดส่งรายงานที่แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติ งานและการใ ช้จ่ายงบประมาณ  
(BB EvMis) เป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
และหน่วยงานมีการติดตามและก ากับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือ
ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เพิม่เติมโดยเคร่งครัด ตามค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1035/2559 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณกรม
สอบสวนคดีพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การบริหาร
ยุทธศาสตร์และงบประมาณกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยมีการจัดประชุมกันอย่างต่อเนื่อง  

           จากข้อตรวจพบข้างต้นหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางประเด็นที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้กลุ่ม
ตรวจสอบภายในขอขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยรับตรวจทุกหน่วยเป็นอย่างย่ิง  
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 งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานภายในส่วนราชการ บทบาทส าคัญของผู้ตรวจสอบภายในคือการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานใน
ทุกระดับของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเสริมสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับส่วนราชการ 
 งานตรวจสอบภายในจึงต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
หรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในหน่วยงาน โดยมีการขยาย
ขอบเขตของการตรวจสอบจาการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ ดังนั้น การบริการให้ค าปรึกษาเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น
การเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร “การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” คือ กิจกรรมการแนะน า และการ
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกันกับ
ผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
ดูแลขององค์กร โดยไม่เข้าไม่ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร 
 การบริการให้ค าปรึกษา มีลักษณะเป็นการให้ค าแนะน า และโดยทั่วไปจะให้บริการก็ต่อเมื่อได้รับ
การร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะลักษณะและของเขตของภารกิจการให้ค าปรึกษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ
ผู้รับบริการ ภารกิจให้ค าปรึกษาจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ 
 1) ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 2) ผู้รับบริการ ได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ต้องการรับค าปรึกษา 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมสอบสวนคดีคพิเศษ 
ด้านการให้ค าปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายในจึงจัดท าแผนพัฒนานวัตกรรมขึ้นในเรื่อง “การให้ค าปรึกษาด้านการ
ตรวจสอบภายใน ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ” 
 
 
 
 
 

รายงานผลการให้ค าปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน 
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การจัดอบรมบุคลากรประเภท ข มีเอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน  

จ านวน 1,445.00 บาท และ Folio ของการพักระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 แต่ Folio ระบุรายละเอียด 
ดังนี้ 

        Room & Tax            1,272.73  บาท 
        Service charge              172.27  บาท 
                 รวม                 1,445.00  บาท 
ถามว่า รายละเอียดที่ระบุตาม Folio ดังกล่าว จะสามารถเบิกค่าที่พักในอัตรา วันละ 1,450.00 

บาท ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดได้หรือไม่ 

ค าตอบ :   
กรณีที่ Folio ระบุรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยค่า Service charge นั้น เจ้าหน้าที่การเงินผู้ท า

หน้าที่เบิกจ่ายต้องดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงินประกอบด้วยว่ามีรายจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจากค่าห้องพักหรือไม่ 
กรณีนี้ใบเสร็จรับเงินระบุเพียงค่าห้องพักเท่านั้น ซึ่งค่า Service charge ปรากฎใน Folio เป็นเพียงอัตราค่าบริการที่
โรงแรมเรียกเก็บตามปกติ ดังนั้น ค่าเช่าที่พักดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด คือ พัก
เดียวเบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ 1,450.00 บาท/คน และพักคู่เบิกจ่ายอัตราวันละ 900.00 บาท/คน/วัน ตาม
ข้อเท็จจริงในกรณีนี้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงคือ 1,445.00 บาท โดยไม่เกินกว่าระเบียบก าหนด   
  แต่หากกรณีที่ใบเสร็จรับเงินระบุค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม จะไม่สามารถน าค่า 
Service charge มาเบิกได ้

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการให้ค าปรึกษา “กระดานถาม-ตอบ กตน.” 

ข้อค าถามที่ 1 
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การเบิกชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบใด และ

อัตราเท่าใด 
 

ค าตอบ :  
เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 42  ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2550 โดยสามารถเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ได้ดังนี้ 

1. รถยนต์ส่วนบุคคล   กิโลเมตรละ 4  บาท 
2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 2 บาท 
 

-------------------------------------- 
 
 
 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลสามี/ภรรยา/บุตร ในกรณีที่สามีท างานบริษัทเอกชนมีประกันสังคม
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 แต่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี ภรรยาซึ่งเป็นข้าราชการสามารถน าใบเสร็จรับเงิน
การเข้ารับการรักษาดังกล่าวมาเบิกกับต้นสังกัดได้หรือไม่ 

 

ค าตอบ :  
ไม่ได้ เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 

10 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงาน
อ่ืน ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รบันั้นต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ใหผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ส าหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ 

   

-------------------------------------- 
 
 
 

ข้อค าถามที่ 2 

ข้อค าถามที่ 3 
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การยืมพัสดุ : เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องอัดเสียง ไปใช้ภายนอกสถานที่ ราชการ ต้อง

ด าเนินการอย่างไร ถึงจะถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดในปัจจุบัน 
 

ค าตอบ :  
1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้  และข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็น
ลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ (2) การใช้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงาน 
ของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

2. ค าสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1004/2560 เรื่องมอบอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  

- มอบอ านาจให้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีหน้าก ากับดูแลงานด้านการพัสดุ มีอ านาจ 
ให้ยืมพัสดุประเภทให้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐหรือการให้บุคคลยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 

- มอบอ านาจให้เลขานุการ ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ โดยหมายรวมถึง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายตามมาตรา 32 ผู้รักษาราชการแทน ตามมาตรา 47 ผู้
ปฏิบัติราชการแทน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมแติม และผู้รักษาการในต าแหน่งตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ตามแต่กรณี มีอ านาจให้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และท าการควบคุม 
เก็บรักษา เบิก-จ่าย พัสดุ ฯลฯ 

 
-------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ข้อค าถามที่ 4 
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การตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับ PMQA ๔.๐ อย่างไรบ้าง 

ค าตอบ : 
 กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุน

การด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย จึงมีการน า PMQA มาใช้เพ่ือพัฒนาการ
บริหารงานตามภารกิจงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารหน่วยงานมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการด าเนินงานโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม ความ
โปร่งใส และปฏิบัติตนตามจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีความซื่อสัตย์ (Intergrity) 
ความเที่ยงธรรม (Objectivity) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  
และได้ก าหนดเป็นนโยบายการด าเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปีในกฎบัตรที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2.  การด าเนินงานตามแผนงานของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นการมุ่งเน้นการตรวจสอบที่ส่งเสริม 
สนับสนุน การปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้ความเชื่อมั่น
และการให้ค าปรึกษา โดยได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. การวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 2. การติดตามประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบ 3. การให้ค าปรึกษา 

3. การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาให้งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 กลุ่มตรวจสอบภายในมีการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม

สอบสวนคดีพิเศษและมีแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว  5  ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. การด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน หลักประกันสร้างความเชื่อมั่น 
(Assurance Services) คือ การตรวจสอบด้านต่างๆ และการบริการให้ค าปรึกษา ที่ช่วยเพ่ิมคุณค่างานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงมีแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจและผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
- แบบสอบถามการประเมินการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

ข้อค าถามที่ 5 
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3. กลุ่มตรวจสอบภายในได้ค านึงถึงความต้องการของหน่วยรับตรวจและผู้รับบริหาร จึงได้เพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบ INTRANET ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในเมนู กระดานถามตอบ กตน. 

4. การขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้ PMQA 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA มี 7 หมวด) 

- หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ข้อ 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั้งองค์กร และผลกระทบ
ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี และแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี โดยการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้น มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  
เป็นการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาว่าควรจะตรวจสอบหน่วยงานหรือ  
กิจกรรมใดบ้างให้เหมาะสมกับทรัพยากรของ กลุ่มตรวจสอบภายใน อันจะเป็นการป้องกันความสูญเสีย/ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการได้ทันท่วงท ี

 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบมากกว่าด้านการตรวจสอบการเงิน ( Financial 
Auditing) การบัญชี การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ กลุ่มตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
(Performance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย (Compliance Auditing) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Auditing) ตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ตรวจสอบการบริหาร 
(Management Auditing) และการบริการให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงาน ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวถือเป็น
การติดตามควบคุมประสิทธิผลของกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งผลให้ป้องกันความสูญเสีย/ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับส่วนราชการ และเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า เพ่ือการส่งมอบคุณค่า ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 

 
-------------------------------------- 
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วันลาป่วยใน ๑ รอบครึ่งปีงบประมาณ  สามารถลาได้สูงสุดไม่เกินก่ีวันถึงยังมีสิทธิได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 

ค าตอบ : 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ8 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติ

ราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพราะวันลาที่มี

สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบ

วันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ

จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับจ านวนวันลาส าหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 
 

-------------------------------------- 
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สิทธิการลาไปปฏิบัติธรรม สามารถลาได้ไม่เกินก่ีวัน ถึงจะยังได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ และต้องบวชชี
หรือไม ่ถึงจะได้รับสิทธิ 

 

ค าตอบ :  
ให้ข้าราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับรองจาก

ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการเป็นระยะเวลา ไม่ต่ ากว่า๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดย
ไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน ตามประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง
แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในส านักปฏิบัติธรรมที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง 

ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 02002/4233 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรณีลาไปถือศีล
และปฏิบัติธรรม สรุปได้ว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษสตรีที่ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสถาน
ปฏิบัติธรรมที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรองดังกล่าว มิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จึงไม่
ควรมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นั้น 

 
-------------------------------------- 
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ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ค าว่าผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามรายละเอียด ด้านล่างคือผู้ใด  

ส่วนที่ 6 การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข้อ 14  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

 

ค าตอบ :  แบ่งออกได้ 3 กรณีดังนี้ 
1. กรณีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ข้อ 55 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้ (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน 

2. กรณีวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 70 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาด าเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
และให้น าความในข้อ 55 (2)-(4) มาใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม 

3. กรณีวิธีการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 74 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 
22 แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้ (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิด  
ซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ข้อผู้ยื่นข้อเสนอทุก
รายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น และให้น าความในข้อ 55 (2)-(4) มาใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม  

 
-------------------------------------- 

 
 
 

ข้อค าถามที่ 8 



 | 41 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
 
 

 

 
 
การเบิกจ่ายตามมาตรา ๓๑ กรณีส่งส านวนให้อัยการแล้ว...หากมีการด าเนินการที่มีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นอีก 

สามารถน ามาเบิกตามาตรา ๓๑ ได้อีกหรือไม ่

ค าตอบ :   
ตามหนังสือที่ ยธ 0802/ว 390 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กรณีการ

เบิกค่าใช้จ่าย มาตรา 31 และการแต่งตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษตามมาตรา 31  
การเบิกค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในชั้นการ

สอบสวนเพ่ิมเติมตามค าสั่งของพนักงานอัยการ เมื่อพิจารณาประกอบกับมติที่ประชุมเมื่อคราวการประชุมวันที่ 22 
กันยายน 2559 ว่าหากค่าใช้จ่ายหรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษได้กระท าไปเพ่ือการสอบสวนในประเด็นที่
พนักงานอัยการสั่งให้ท าการสอบสวนเพ่ิมเติม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกรณี
ดังกล่าวได้  รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียนข้างต้น 

-------------------------------------- 
 
 

  สอบถามหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน กรณีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และได้เสนอราคาโดยระบุรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินต้องขอหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินเพียงอย่างเดียวหรือต้องขอใบก ากับภาษีด้วย 
 

ค าตอบ : 
  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 
4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่าย ข้อ  ๓๙ ระบุว่า “การจ่ายเงินของส่วนราชการ  ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือเอกสารอ่ืนใดที่
กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย” มิได้ระบใุห้ต้องขอใบก ากับภาษีด้วยแต่เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องจัดท าใบก ากับภาษีและส าเนาใบก ากับภาษีส าหรับการขายสินค้า หรือการให้บริการ
ทุกครั้ง และต้องจัดท าในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบก ากับภาษีนั้นแก่ผู้
ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร 
    แต่ในฐานะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานของรัฐที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการซึ่งเป็นผู้รับภาระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เป็นภาษีทางอ้อมแทนผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ควรจะต้องช่วยตรวจสอบ ด้วยการขอใบก ากับภาษี
พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรายได้ของ
ประเทศ ทั้งยังช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้อีกทางหนึ่ง 

ข้อค าถามที่ 9 
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การควบคุมภายใน ท าอย่างไรจะท าให้หน่วยงานเห็นความส าคัญกับการควบคุมภายในมากกว่า

ปัจจุบันที่เห็นความส าคัญของภารกิจหลักเท่านั้น  คิดแต่เพียงว่าขอให้มีส่งเท่านั้นไม่ได้น ามาใช้อย่างจริงจัง 
 

ค าตอบ : 
หน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับถึงความส าคัญ และประโยชน์ของการควบคุม

ภายในว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง รายงานต่างๆ ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการป้องกัน หรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ระบบการควบคุมภายในหาก
มีไว้ แต่ไม่ได้น ามาใช้อย่างจริงจังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้นการประเมินผลการควบคุมภายในตามหนังสือ
แนวทางฯ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานจะต้องเห็นจุดอ่อน ข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือ
น าไปแก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

อ้างอิงตาม เว็ปไซต์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ค าถาม -ค าตอบ แนวทาง : การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

-------------------------------------- 
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การระบุความเสี่ยงในการจัดท าระบบควบคุมภายใน  มีแนวทางการพิจารณาว่าเรื่องใดเป็น 
“ปัญหา” หรือ “ความเสี่ยง” อย่างไรบ้าง 

 

ค าตอบ : 
"ปัญหา" คือ สิ่งที่รู้/เห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดข้ึนคืออะไร ไม่ต้องคาดเดาหรือกังวลใจว่าจะเกิดหรือไม่ 

สาเหตุคืออะไร แก้ไขอย่างไร 
"ความเสี่ยง" คือ เรื่องที่ท าให้เกิดความกังวลใจ เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเป็นสาเหตุให้การ

ด าเนินงานไม่ลุล่วงหรือไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อม มีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เป็น
สิ่งที่ยังไม่พบ ยังไม่เกิดขึ้น ต้องพยากรณ์/คาดเดาว่าจะเกิด ต้องวิเคราะห์ว่าเกิดเมื่อใด จะเป็นอย่างไร แล้วต้องท า
อย่างไร 

แนวทางการพิจารณาว่าเรื่องใดเป็น "ปัญหา" หรือ "ความเสี่ยง"  ดังนี้    
น าประเด็นที่ต้องการพิจารณามาตรวจสอบกับ 3 ข้อ ต่อไปนี้  หากตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ประเด็น

ดังกล่าวอาจจะเป็นความเสี่ยง แต่ถ้าตรงกับท้ัง 3 ข้อ แสดงว่าเป็นปัญหา  
1. เป็นสภาพปัญหาที่เกิดจากอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคตด้วย

มาตรการที่เตรียมไว้ 
2. เป็นประเด็นที่ทราบผลกระทบชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีแผนจัดการเป็นรูปธรรม อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
3. เป็นประเด็นที่เรื้อรังมาระยะหนึ่ง ซึ่งมีมาตรการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่เสร็จ และยังคงใช้เฉพาะ

มาตรการปัจจุบันต่อไป 
 

-------------------------------------- 
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การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ท าหน้าที่ที่ต้องน าประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ ขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานกับประกาศติดบอร์ด คือ ผู้ใด ตาม พรบ.และระเบียบที่ก าหนด 
 

ค าตอบ : 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  

2560 ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ  
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

-------------------------------------- 
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เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 

  

 หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในหรือ
บุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. หนังสืออนุมัติให้จัดฝึกอบรม  ระบุสาระส าคัญ  ได้แก่ 
-  หลักสูตร/โครงการ 
-  ก าหนดการอบรม  
-  สถานที่จัดฝึกอบรม  (หากมีการจัดนอกสถานที่ให้ระบุให้ชัดเจนในก าหนดการอบรม) 
-  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี)  
-  การขอใช้รถยนต์ของทางราชการ (ถ้ามี) 
-  จ านวนเงินงบประมาณ  

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อ 1. ให้แนบหนังสืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 
4. ส าเนาสัญญาการยืมเงิน 
5. หนังสืออนุมัติรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และบัญชีแสดงการลงลายมือชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. บันทึกขออนุมัติเดินทาง พร้อมแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
7. เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทค่าใชจ้่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 1. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) และ 

ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง 
2. ลายมือช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวัน  

2. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1. ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ 
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ส าเนาหนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร (ถ้ามี) 

3. ค่าวัสดุฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆเช่น 
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเช่าห้องประชุมและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ต้องด าเนิการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ใบส าคัญค่าวัสดุฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 รายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง 
 ใบเสนอราคา 
 ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (ถ้ามี) 
 ใบส่งของ (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแนบใบส่ง

ของ/ใบก ากับภาษี) 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
 ใบตรวจรับพัสดุ 
 ใบเสร็จรับเงิน 

4. ค่ายานพาหนะ 1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 การจ่ายเงินค่ารถ หรือค่าเรือรับจ้าง 
 การจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะประจ าทาง (รถไฟ รถยนต์ หรือเรือยนต์) 

2. การเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงกรณีใช้รถราชการต้องด าเนินการตามพรบ.การจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการ ให้แนบใบขออนุญาตใช้รถของทางราชการ 

5. ค่าเช่าท่ีพัก 1. ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย ดังน้ี 
    (1) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
    (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน  
    (3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร  
    (4) จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร  
    (5) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน  
หากไม่ครบ ให้ท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) 
2. ใบแจ้งรายละเอียดของแขกที่พักในโรงแรม (Folio) 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา (Flow Chart) 
กรณีที่ ๑ ผู้จัดฝึกอบรม จัดอาหาร ที่พัก และพาหนะ 
 

ผู้จัดฝึกอบรม 

    ไดร้ับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ / ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เบิกได้ 15 รายการ ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
     ๑)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
     ๒)  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
     ๓)  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
     ๔)  ค่าประกาศนียบัตร 
     ๕)  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
     ๖)  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     ๗)  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
     ๘)  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
     ๙)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกได้ไม่เกิน/คน/มื้อ สถานที่ราชการ 35 บาท สถานที่เอกชน 50 บาท 
     ๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกได้ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท 
     ๑๑)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน เบิกได้ไม่เกิน/แห่ง 1,500 บาท 
     ๑๒)  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 
 
 
 
    
  
     *** หากจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่ก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
    ๑๓)  ค่าอาหาร  

ประเภทการฝึกอบรม ฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(บาท/วัน/คน) 

ฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 
(บาท/วัน/คน) 

ในประเทศ ในประเทศ 
จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

ประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 
ประเภท ข ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 
บุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 

     ๑๔)  ค่าเช่าที่พัก      บาท : วัน : คน 
ประเภทการฝึกอบรม อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว อัตราค่าเช่าห้องพักคู่ 

*ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 1,300 บาท 
*ประเภท ข ไม่เกิน 1,450 บาท ไม่เกิน 900 บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 750 บาท 

     ๑๕)  ค่ายานพาหนะ   ๑) รถราชการ/ยืมจากส่วนราชการอื่น เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
       ๒) เช่าเหมาด าเนินการตาม พรบ.พัสดุฯ 
                   ๓) รถประจ าทาง เบิกตาม พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม 
       บุคคลที่เบิกค่าใช้จ่ายได้มี 5 กลุ่ม  ๑) ประธาน / แขกผู้มีเกียรติ / ผู้ติดตาม ๒) เจ้าหน้าที ่
              ๓) วิทยากร     ๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  5) ผู้สังเกตการณ์ 
       **** ค่าใช้จ่ายผู้จัดต้องระบุให้ชัดเจน รวมทั้งในหนังสือเชิญบุคคลเข้าร่วมอบรม 
 

ประเภทการฝึกอบรม วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ 
ไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัด

หรือไม่ก็ตาม 

วิทยาการที่ไม่ใช่บุคลากรของ
รัฐ 

ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 
ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

ขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร 

ขออนุมัติด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ 
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     รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย 
     ๑) โครงการฯ+ขออนุมัติด าเนินงาน / ค่าใช้จ่ายโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และตารางการฝึกอบรม 
     ๒) ใบส าคัญค่าวิทยากร 
     ๓) ขออนุมัติจัดซ้ือ / จัดจ้าง / เช่า  ตาม พรบ.พัสดุฯ กรณีจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ของสมนาคุณในการดูงาน   
        จ้างเหมารถ และจ้างเหมา / เช่าอื่น ๆ ,บันทึกการตรวจรับพัสดุ ,ใบเสร็จรับเงิน / ใบส าคัญรับเงิน 
     ๔) แบบลงทะเบียนผูเ้ข้ารับการอบรม 
     ๕) ใบเสร็จรับเงินค่าโรงแรมพร้อม Folio 
     ๖) แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม กรณีไม่จัด/จัดให้บางส่วน ส าหรับค่าอาหาร 
         ที่พัก  ค่าพาหนะ 
     ๗) กรณีบุคคลภายนอก ให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

 รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมภายใน 60 วันนับแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ 

(บันทึกขอเบิกเงนิ) 

 

( 

การประเมินผลและรายงาน 
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กรณีที ่๒  ผู้จัดฝึกอบรม ไม่จัดอาหาร ที่พัก และยานพาหนะ ให้ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน 
๒.๑ การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

๑) ค่าอาหาร ค่าอาหารบุคคลภายนอก 
 ไม่จัด (มื้อ) เหมาจ่ายไม่เกิน (บาท/วัน/คน) 
 3 240 
 2 160 
 1 80 

      ๒) ค่าเช่าท่ีพัก เหมาจ่ายไม่เกิน ๕๐๐.- บาท 
      ๓) ค่าพาหนะ จ่ายจริงตามสิทธิข้าราชการประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  
          (ห้ามเบิกค่าเครื่องบิน) 
๒.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (บุคลากรของรัฐ)  
 
      ๑) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
          เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ
      ๒) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
    • ถ้าจ่ายค่าลงทะเบียนรวมไวห้มด ต้องงดเบิก 
    • ถ้าจ่ายค่าลงทะเบียนไม่รวมหรือรวมไว้บางส่วน ให้เบิกในส่วนท่ีผู้จัดไม่รบัผิดชอบ 
      ตาม พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าท่ีพักให้เบิกจ่ายจริงไม่เกิน 
      อัตราค่าเช่าท่ีพักตามท่ีระเบียบฯ การฝึกอบรมก าหนด (หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน) 
      ค่าเช่าท่ีพัก พร้อม Folio และ ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกเฉพาะส่วนท่ีผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหารให้ 
     

      • รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน 
       ๖๐ วัน นับแต่เดินทางกลับถึงสถานท่ีปฏิบัติราชการ 
 
การจัดจ้างการฝึกอบรม 
      โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม จะจ้างจัดฝึกอบรมทั้งหมด/บางส่วน ให้ด าเนินการโดย 
      ๑. หลักเกณฑ/์อัตรา ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
      ๒. จัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ 
      ๓.  หากจ่ายตรงผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิ ให้ใช้รายงานในระบบ GFMIS เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 
 
หมายเหตุ  การฝึกอบรม    โครงการ/หลักสูตรมีช่วงเวลาจัดที่แน่นอน เพื่อพัฒนาบุคลากร/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 

ผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก 

เบิกจากต้นสังกัด 

(ผู้จัดฝึกอบรมไม่เบิกให้ ต้องระบุ
รายละเอียดให้ทราบในหนังสือเชิญ

เข้าร่วมฝึกอบรม) 
 

การประเมินผลและรายงาน 

การจัดจา้งการฝึกอบรม 
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 การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่ให้ความมั่นใจแก่องค์กรอย่างมีอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งการ
ให้ค าปรึกษาหารือเพ่ือเพ่ิมคุณค่าปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะวิชาชีพ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนทักษะด้านอ่ืนๆ ที่มีส่วนใน
การพัฒนาให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะหลักสูตร CGIA 
ของกรมบัญชีกลาง และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล โดยให้บุคลากรมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ หรือประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. พัฒนาการบริการให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นการเพ่ิม
คุณค่าให้กับองค์กร โดยจัดท าคู่มือ “การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้
ค าปรึกษาที่ชัดเจน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จากกรมสอบสวนคดีพิ เศษเพ่ือให้
บุคลากรภายในกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ  
Certified Government Internal Auditor (CGIA) ครบทุกหลักสูตร เพ่ือใช้พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของ
บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ และได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกหลักสูตรต่างๆ ที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษจัดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความช านาญ และการเข้าใจองค์กรมากยิ่งขึ้น สรุปผลการฝึกอบรมและการพัฒนาทั้ง
จากหน่วยงานภายนอกและภายใน ได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
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การฝึกอบรมและการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ผู้รับการอบรม โครงการ 
หน่วยงานที่
จัดการอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ติดตามประเมินผล 

นางสาวณีรนุช  ชูสม 1. อบรมหลักสตูร Intermediate 
ด้าน Financial and Compliance 
 

กรมบัญชีกลาง 6,200.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

-ไม่ม-ี สามารถน าความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นางสาวศิโรรัตน์  วรินอินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
เรื่อง กฏหมายล าดับรองตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

กรมบัญชีกลาง -ไม่ม-ี สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

-ไม่ม-ี การสังเกตการณ์พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้ข้าร่วมโครงการใน
ระหว่างการฝึกอบรมและ
ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของ
โครงการโดยใช้แบบประเมินผล
โครงการ 

3. อบรมหลักสตูร Fundamental 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
       

กรมบัญชีกลาง 7,700.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

นางสาวนพวรรณ รัตนพลธ ี 1. อบรมหลักสตูร Advance ด้าน 
Performance and Management 
 

กรมบัญชีกลาง 6,500.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

-ไม่ม-ี สามารถน าความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ผู้รับการอบรม โครงการ 
หน่วยงานที่
จัดการอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ติดตามประเมินผล 

นางสาววิภาดา  ปรีชาวัย 1. อบรมหลักสตูร Advance ด้าน 
Performance and Management 
 

กรมบัญชีกลาง 
 

6,500.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

-ไม่ม-ี สามารถน าความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นางสาวนุชรี เดชด ี 1. อบรมหลักสตูร Advance ด้าน 
Consulting 
 

กรมบัญชีกลาง 7,100.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

-ไม่ม-ี สามารถน าความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นางสาวอมรศริิ  จียาศักดิ ์ 1. อบรมหลักสตูร Advance ด้าน 
Performance and Management 
 

กรมบัญชีกลาง 6,500.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

-ไม่ม-ี สามารถน าความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นางสาวรจนา  ทรัพย์ข า 
 
 
 
 

1. อบรมหลักสตูร Advance ด้าน 
Financial and Compliance 
 

กรมบัญชีกลาง 6,500.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง -ไม่ม-ี สามารถน าความรู้ด้านการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นางสาวจุฑามณี   บัวแก้ว 1. อบรมหลักสตูร Intermediate 
ด้าน Financial and Compliance 

กรมบัญชีกลาง 6,200.00 เข้ารับการทดสอบจาก
กรมบัญชีกลาง 
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การฝึกอบรมและการพัฒนาภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับการอบรม โครงการ 
หน่วยงาน

ภายใน กสพ. 
จัดอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ติดตามประเมินผล 

นางสาวณีรนุช  ชูสม 1. หลักสูตร การท าส านวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการ
ด าเนินคดีพเิศษในศาล 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี มีการทดสอบการท าส านวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษฯ 

2. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือ่
สร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 
 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

นางสาวศิโรรัตน์  วรินอินทร ์ 1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

2. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ 
คดีพิเศษ รุ่นท่ี 19 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี สามารถน าปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 
 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

นางสาวนพวรรณ  รัตนพลธ ี 1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

2.  หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี 
คดีพิเศษ รุ่นท่ี 19 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี สามารถน าปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผู้รับการอบรม โครงการ 
หน่วยงาน

ภายใน กสพ. 
จัดอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ติดตามประเมินผล 

3. หลักสูตรกฎหมายปกครอง 
ส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี มีการทดสอบความรู้กฎหมายเพือ่
ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครอง 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือ่
สร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 
 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

นางสาววิภาดา  ปรีชาวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

2. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่คดีพิเศษ รุน่ท่ี 
19 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี สามารถน าปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หลักสูตรกฎหมายปกครอง 
ส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี มีการทดสอบความรู้กฎหมายเพื่อ
ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครอง 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 
 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

นางสาวนุชรี เดชด ี 1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

นางสาวอมรศริิ  จียาศักดิ ์ 1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปนืพก 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 
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ผู้รับการอบรม โครงการ 
หน่วยงาน

ภายใน กสพ. 
จัดอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ติดตามประเมินผล 

2. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ 
คดีพิเศษ รุ่นท่ี 19 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี สามารถน าปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หลักสูตรกฎหมายปกครอง 
ส าหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี มีการทดสอบความรู้กฎหมายเพื่อ
ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครอง 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือ่
สร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

นางสาวรจนา  ทรัพย์ข า 1.หลักสูตร การท าส านวนการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการ
ด าเนินคดีพเิศษในศาล 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี มีการทดสอบการท าส านวนการ
สืบสวนสอบสวน 
คดีพิเศษฯ 

2. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 
 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 

นางสาวจุฑามณี  บัวแก้ว 1. หลักสูตรความเชี่ยวชาญด้าน
ยุทธวิธี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
อาวุธปืนพก 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี เข้ารับการทดสอบการใช้อาวุธปืน 

2. หลักสูตรเจ้าหนา้ที่ 
คดีพิเศษ รุ่นท่ี 19 

กองพัฒนา 
และสนบัสนุนคดี
พิเศษ 

-ไม่ม-ี 
สามารถน าปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์กร 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

-ไม่ม-ี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 
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ภาพกิจกรรม 
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    กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบละเมิดและแพ่ง 
โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
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เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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       รว่มกิจกรรมต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ภาคผนวก 
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