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การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบเงินกองทุนเงินทดแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 รอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)  
.................................................................................................................  

กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานประกันสังคม ตามแผนการด าเนินงานงบประมาณประจ าปี ๒๕64 โดยมีเป้าหมายสอบทาน 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนเงินทดแทน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
และเงินค่าใช้จ่ายในการบ าบัดรักษา และส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน จ านวน 55 หน่วยรับตรวจ 
เป็นหน่วยงานส่วนกลาง 13 หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 42 หน่วยรับตรวจ ดังนี้ 

๑. ส่วนกลาง  จ านวน  5  หน่วยรับตรวจ 
 ๑) กองคลัง ครั้งที่ ๑  
 ๒) ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 4 
 ๓) ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๗ 
 ๔) ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 
 5) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)  
 2. ส่วนภูมิภาค จ านวน  2 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ 

1) ส านักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
2) ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากระทู้  
 

ทั้งนี้ได้สรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเรียบร้อยแล้ว 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดความผิดพลาดให้อยู่ในระดับต่ าและยอมรับได้ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ  
๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี 

และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง

มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด 
๓. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 

ว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  ๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร และการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามแนวการบริหารจัดการที่ดี 
  5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) : เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้

ของข้อมูลรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานของเงินกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนเงินทดแทน เงินกองทุน 

เงินทดแทน  และเงินอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกและปรากฏ 
ในรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้รวมทั้งสามารถป้องกันการรั่วไหล  
สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
  ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) : เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Audit) : เป็นการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ส านักงานประกันสังคม
ก าหนด เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน ว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) : เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนผลการใช้เงินเพื่อด าเนินงานกองทุนเงินทดแทน 
และเงินค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู และส่งเสริมความปลอดภัยของส านักงานประกันสังคมว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม  
และสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และการก ากับดูแลที่ดี 

วิธีการตรวจสอบ 

 ๑) สอบทานการควบคุมภายใน ด้านการเงิน ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

ตามกระบวนงานต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับเงิน การจ่ายเงิน และการน าส่งเงิน การบริหาร และความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยรับตรวจ 
 ๒) ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ การบันทึกบัญชี การค านวณ การยืนยันยอด  
การวิเคราะห์  เปรียบเทียบข้อมูล การสอบถาม และการสังเกตการณ์ 

ผลการปฏิบัติงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
จ านวน 7 หน่วยรับตรวจ เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ได้รับทราบและ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดให้อยู่ในระดับต่ าและยอมรับได้  
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สาเหตุ 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบ 

และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และไม่ได้ติดตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานทั้งกระบวนงานเป็นบุคคลเดียวกัน  

และปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามต าแหน่งของงาน รวมถึงมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการสอนงาน  
ท าให้บุคลากรขาดความช านาญ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และท าให้เกิดข้อผิดพลาด  

ในการปฏิบัติงาน  
3. หน่วยรับตรวจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระบบการควบคุมภายใน  

ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพไม่เท่าที่ควร 
 
 

ผลกระทบ 
๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานตามภารกิจไม่ถูกต้อง และขาดความน่าเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
2. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติที่ก าหนดเป็นเหตุให้ถูกทักท้วง 

จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การบริหารงานของส านักงานประกันสังคม และหาก
ปฏิบัติผิดซ้ า ๆ หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จนส่งผลเสียหายต่อทางราชการ ผู้รับผิดชอบอาจต้องรับ
โทษทางวินัย ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

 

แนวทางการแก้ไข 
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของหน่วยรับตรวจเพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดให้หน่วยรับตรวจรายงานผล 

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน  
และหน่วยรับตรวจ จ านวน 7 หน่วยรับตรวจ ได้ส่งรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกลับมาให้ 
กลุ่มตรวจสอบภายในครบถ้วนแล้ว 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  
และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามระเบียบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับต้องสอบทาน 

ความถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อบังคับ 
3. กรณีมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจควรจัดให้มีการถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่กัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

4. กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้บริการด้านค าปรึกษา (Consuling Services) อย่างเที่ยงธรรม 

และเป็นอิสระ โดยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยรับตรวจโดยตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ หรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทั่วประเทศ 
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สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ที่มีนัยส าคัญ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน 

เงินค่าใช้จ่ายในการบ าบัดรักษา และส่งเสรมิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
 

๑. ด้านการตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Auditing) 

กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
การจ่ายเงิน 

1. ไม่พบเอกสารค าสั่งการจ่ายเช็ควงเงินเกิน 

ห้าแสนบาทฝ่ายที่สอง  
ให้จัดท ำค ำสั่งผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินเป็น

เช็ค เ พ่ิม เติม  โดยปฏิบัติ ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน ว่ำด้วย
กำรงบประมำณ กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน 
กำรเก็บรักษำและกำรน ำเงินกองทุนเงิน
ทดแทนไปใช้ ในกำรบ ำบัดรักษำและ
ส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำน 
ส่ ง เ ส ริ มหรื อป้ อ งกั น เ กี่ ย วกั บคว ำม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น  แ ล ะ ก ำ ร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนกองทุนเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๘  

ด าเนินการ 

จัดท าค าสั่ง 
โดยให้ผู้ว่า
ราชการลงนาม 

ค าสั่งเรียบร้อย
แล้ว 

2. ยังไม่ได้ด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ  
Krungsri Cashlink   

 

ให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบ 
Krungsri Cashlink โดยให้ปฏิบัติตำม
ร ะ เบี ยบกร ะทร ว งก ำ ร คลั ง ว่ ำ ด้ ว ย 

กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำร
จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๒ 

ด าเนินการ 

ขอรหัสจาก 

กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 

3. กระบวนกำรตรวจทำนก่อนจ่ำยเช็คให้
บุ คคลภำยนอกรัดกุ ม ไม่ เ พีย งพอ ได้ แก่  
ผู้ลงนำมสั่งจ่ำยเช็คลงนำมไม่ครบ (ฝ่ำยที่ ๑ 
วงเงินไม่เกินห้ำแสนบำท) ซึ่งส่งผลให้ทำง
ธนำคำรได้มีกำรไหลเงินจำกบัญชี ๑ เข้ำบัญชี 
๒ เมื่อธนำคำรตรวจพบจึงได้โอนกลับบัญชี ๑ 
แล้วให้ผู้รับเช็คน ำเช็คฉบับเดิมมำให้เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินน ำไปลงนำมในส่วนที่ลงนำมไม่ครบ 

ให้มีกำรตรวจทำนให้รอบคอบก่อน
กำรจ่ำยเช็คให้บุคคลภำยนอก 

ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ให้ระมัดระวังและ
ตรวจสอบก่อน
การจ่ายเช็ค 
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ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
(เช็คเลขที่ ๓๗๓๒๘๗๘๕ เป็นรำยกำรค่ำซื้อยำ
และเวชภัณฑ์ จ ำนวนเงิน ๑๑,๗๖๑.๕๐ บำท 
และเช็คเลขที่  ๓๘๘๘๙๘๘๑ เป็นรำยกำร
ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำด จ ำนวนเงิน 
๑๐๒,๒๘๕.๐๕ บำท)  

การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวัน 

ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรับ – จ่ำยเงิน
ประจ ำวัน อ้ำงระเบียบเก่ำ และผู้ที่ลงลำยมือ
ชื่อตรวจสอบรับ – จ่ำยเงินประจ ำวันไม่เป็นไป
ตำมล ำดับตำมค ำสั่งแต่งตั้ง  

ให้จัดท ำค ำสั่ งและอ้ำงระเบียบให้
ถูกต้อง และในกำรตรวจสอบควรให้
เจ้ำหน้ำที่ตำมล ำดับที่ค ำสั่งมอบหมำยให้
ป ฏิ บั ติ  โ ด ย ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำก
คลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 
๒๕๖๒ ข้อ ๘๓ และข้อ ๔๓ 

ด าเนินการ 
จัดท าค าสั่ง 
เรียบร้อยแล้ว 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ไม่
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย ที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด ได้แก่ กำรเขียนเช็ค
สั่งจ่ำยให้กับคณะกรรมกำร  

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรฯ 
ที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร
ในหน่วยงำน ให้โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรที่ ใช้ส ำหรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝำกธนำคำรอ่ืน
ของผู้มีสิทธิรับเงิน ตำมที่หัวหน้ำส่วน
รำชกำรผู้ เ บิ กอนุญำต  ตำมหนั ง สื อ
กระทรวงกำรคลั ง  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค 
๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่  ๖ กันยำยน 
๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 

 
 
 
 
 
 

ให้เจ้าหน้าที่ 
การเงินจัดท า 
ตามระเบียบใน
ครั้งต่อไป 
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ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
เงินยืมราชการ 

๑. กำรส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 
๒๕ ของจ ำนวนเงินที่ยืมไป (ข้อสังเกตครั้งก่อน) 

 
2. การให้ยืมเงินครั้งเดียวเพ่ือด าเนินการ

หลายครั้ง ได้แก่ กิจกรรมกายภาพบ าบัด และ
กิจกรรมฝากฝึกผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพใน
สถานประกอบการ  

 
 
 
 
 

3. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรชดใช้
เงินยืมรำชกำรไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ 
กิจกรรมฝำกฝึกผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพใน
สถำนประกอบกำร ยืมเงินรำชกำรจ ำนวน 
๙,๐๐๐บำท ซึ่งเอกสำรหลักฐำนเป็นใบส ำคัญ
รับเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว  

ระหว่ำงวันที่ ๑๖ – ๒๕  พฤศจิกำยน 
๒๕๖๓ จ ำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บำท ๑ ฉบับ 

ระหว่ำงวันที่  ๒๖ พฤศจิกำยน – ๕ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ จ ำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บำท ๑ 
ฉบับ 

ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
จ ำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บำท ๑ ฉบับ 

1. ให้รีบด ำเนินกำรส่งใช้เป็นเงินสดให้
แล้วเสร็จก่อน หำกคำดว่ำยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรทำงเอกสำรส่งใช้ได้ 

2. การขอเบิกเงินยืมให้เบิกจ่ายเมื่อ
ใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน มิให้เบิกจ่าย
ก่อน และควรยืมในช่วงอาทิตย์ที่มีการ
ด าเนินการไม่ควรให้มีการยืมระยะยาว 
และเว้นช่วงการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
๒๕๖๒  ข้อ ๒๒ และข้อ ๖๕ 

3. ตำมมติคณะกรรมกำรกองทุนเงิน
ทดแทน ได้อนุมัติหลักกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกิจกรรมฯ เป็นค่ำที่พัก ค่ำอำหำร 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้เข้ำรับ
กำรฟ้ืนฟูฯ อัตรำคนละ ๓๐๐ บำท/วัน 
ดังนั้นใบส ำคัญรับเงินต้องจัดท ำทุกวัน 
และให้แนบบันทึกลงเวลำกำรปฏิบัติของผู้
เข้ำรับกำรฟื้นฟูที่สถำนประกอบกำร 

 

ข้อ ๑ – ข้อ ๓ 
ในครั้งต่อไป
ก าชับให้
เจ้าหน้าที่ยืมเงิน
เป็นรายอาทิตย์ 
และให้จัดส่งใช้
เงินยืมโดยเร็ว 
เมื่อเสร็จในการ
ปฏิบัติงานแล้ว 

การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรบำงรำยไม่คุ่ มค่ำกับผลกำร
ปฏิบั ติ ง ำน  เ ช่ น  กำ รล้ ำ ง รถร ำชกำร ใน
วันหยุดรำชกำร  

กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ ให้ค ำนึง
ประโยชน์ของงำนรำชกำรเป็นส ำคัญ และ
ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ในกรณีนี้ให้
เรียกเงินคืน  

 

ให้พนักงำน 

ขับรถยนต์ 
ท ำควำมสะอำด 

ในวันปกติที่ไม่ได้
ออกปฏิบัติงำน 
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ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 

1. มีกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ เป็นจ ำนวนเงิน ๑,๕๒๐ 
บำท ได้แก่  

- กำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดนครปฐม 
เพ่ือร่วมงำนพิธีเปิดโครงกำรประกันสังคมทั่วไทย 

สู่แรงงำนนอกระบบ วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  มีกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง
เกินไปคนละ ๘๐ .-บำท (๘ คน x ๘๐ บำท)  จ ำนวน
เงิน ๖๔๐.-บำทเนื่องจำกผู้จัดงำนรับผิดชอบ
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในระหว่ำง
กำรจัดงำน  

- กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไป
รำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี เพื่อร่วมงำนพิธีเปิด
โครงกำรประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงำนนอกระบบ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น โดยขออนุมัติเดินทำงไป วันที่ ๒๔ – ๒๕ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ มีกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเกินไป 
เนื่องจำกผู้จัดงำนรับผิดชอบค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ในระหว่ำงกำรจัดงำน เป็น
จ ำนวนเงินที่เบิกเกินจ ำนวน ๘๐.-บำท จ ำนวน ๑๑ 
คน ต้องคืน = ๘๘๐.-บำท  

1. ให้ด าเนินการเรียกเงินที่เบิกเกิน 
และน าส่งคลังเป็นเบิกเกินส่งคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการ 
เรียกเงินคืนแล้ว 

ตามใบเสร็จ  
เล่มที ่4666 
เลขที่ 42  
จ านวนเงิน 

640 บาท 
 
 
 
 
ด าเนินการ 
เรียกเงินคืนแล้ว 

ตามใบเสร็จ  
เล่มที ่4666 
เลขที่ 41  
จ านวนเงิน 

880 บาท 

๒. กำรเบิกค่ำรถแท็กซี่ ไม่ได้เบิกตำมที่
จ่ำยจริงแต่เบิกจำกกำรค ำนวณของ google 
map  

กรณทีี่ไม่มียำนพำหนะประจ ำทำง หรือมี
แต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่
รำชกำรให้ใช้พำหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทำงไป
รำชกำรจะต้องชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ไว้ในหลักฐำนกำรขอเบิกค่ำพำหนะนั้น และ
ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำม
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มำตรำ ๒๒ วรรคสอง และระเบี ยบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

ได้ก ำชับ
เจ้ำหน้ำที่แล้ว
ให้มตีรวจสอบ
เอกสำรทุกครั้ง
ที่มีกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไป
รำชกำรให้เบิก
ตำมท่ีจ่ำยจริง  
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ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
กำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐ 

การบันทึกบัญชีและการรายงาน 

1. กำรบันทึกบัญชีรำยกำรตั้งเจ้ำหนี้ล่ำช้ำ 
 

1. การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ควรบันทึกใน
วันเดือนปีที่มีการตรวจรับหรือวันที่ได้รับ
ใบแจ้งหนี้ เพ่ือให้ทราบเจ้าหนี้ที่แท้จริงใน
รายงานทางการเงิน 

ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ส่งใบตรวจรับให้
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ
บัญชีตำมวันที่ได้
ตรวจรับแล้ว 

2. จัดท าใบส าคัญการลงบัญชี และบันทึก
บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  

 

2. ให้จัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชี และ
บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันทุกสิ้นวันหรือวันถัดไป ตำมคู่มือกำร
บันทึกบัญชีเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูและ
ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (๒๒%) 

ให้เจ้ำหน้ำที่
จัดท ำบัญชี 
ในทุกสิ้นวันแล้ว 

3. บัญชีทรัพย์สินที่ ได้จ าหน่ายแล้วบาง
รายการยังไม่ตัดออกจากบัญชี (โดยการบริจาค) 
เช่น รถยนต์โดยสารราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สปส.ศฟง.ปท.๐๒-๑๑-๐๐๑-๔๙/๔) และรถยนต์
นั่งราคา ๕๙๒,๐๐๐.- บาท (สปส.ศฟง.ปท.๐๒-๑๑-

๐๐๒-๔๙/๔  
 

3. ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ บัญชี ด ำ เนินกำร
ปรับปรุงบัญชีทรัพย์สิน ตำมคู่มือกำร
บั นทึ กบัญชี ข องกองคลั ง  แล ะกำ ร
ปรับปรุงบัญชีค่ำเสื่อมดังกล่ำวให้แนบ
ตำรำ งกำรค ำนวณรำคำค่ ำ เ สื่ อมที่
ปรับปรุงก่อน และหลังกำรปรับปรุง และ
ใบส ำคัญกำรลงบัญชี (ในครำวที่บันทึก
ครั้งแรก) ให้กองคลัง ฝ่ำยบัญชี ทรำบด้วย 

เจ้ำหน้ำที่ท ำกำร
ปรับปรุงบัญชี 
และตัดออกจำก
บัญชีเรียบร้อย
แล้ว 

4. บัญชีทรัพย์สินในงบทดลองไม่ตรงกับ
รำยละเอียดกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ และ
ทรัพย์สินของหน่วยงำน  

5. ครุภัณฑ์บางประเภทไม่ถูกต้องตรงกับ
ประเภทของทรัพย์สิน และอายุการใช้งาน 
 

4. และ 5. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 
ต่ำง ๆ ในงบกำรเงินให้ถูกต้อง ตรงกับ
รำยละเอียดกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ 
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง บั ญ ชี ดั ง ก ล่ ำ ว  
ตำมคู่มือกำรบันทึกบัญชีเงินกองทุนเพ่ือ
บริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคม  
และตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้ตรง
กับบัญชีแยกประเภท เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมเกี่ยวกับกำรน ำข้อมูลทำงบัญชีเงิน
นอกงบประมำณเข้ำระบบ GFMIS ด้วยงบ
ทดลอง แบบ บช. 05 ตำมหลักเกณฑ์และ

ด ำเนินกำรใน
ขั้นตอนให้
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
สินทรัพย์เพ่ือ
น ำเข้ำบัญชี
ระบบ GFMIS 
เพ่ือค ำนวณค่ำ
เสื่อมรำคำพร้อม
ปรับปรุงเข้ำบัญชี 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
วิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมทะเบียนคุม
สิ นทรั พย์ ให้ แล้ ว เ ส ร็ จภ ำย ใน เดื อน
กันยำยน ๒๕๖๓ ตำมหนังสือส ำนักงำน
ประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๓/ว 
๓๓๑๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๓ เรื่อง 
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรน ำข้อมูลทำง
บัญชีเงินนอกงบประมำณเข้ำระบบ GFMIS 
ด้วยงบทดลองแบบ บช.05 

6 .  บั นทึ กบั ญชี รำคำทุ น  ครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโอนจำกส่วนกลำงไม่ถูกต้อง 
จ ำนวน ๗๒ รำยกำร (รำคำทุน บันทึกรำยกำรละ      
๑ บำท) ได้แก่ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และ
เค รื่ อ ง คอม พิ ว เตอร์  รั บ รู้ เ มื่ อ วั นที่  ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๕๖  

6. ให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องประสำน 
ฝ่ำยบัญชีและฝ่ำยพัสดุ กองคลัง เมื่อมี
กำรรับโอนครุภัณฑ์จำกส่วนกลำง ให้
ติดตำมหนังสือแจ้งกำรโอนครุภัณฑ์และ
วิธีกำรบันทึกบัญชี ปฏิบัติเป็นไปตำมคู่มือ
กำรบันทึกบัญชี บัญชีเงินค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (๒๒%) 

 
 
 
 
 
 

ได้ประสำนฝ่ำย
บัญชีและฝ่ำย
พัสดุ กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 
และส่งให้กอง
คลังตรวจสอบอีก
ครั้งเพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงบัญชี 
และเข้ำระบบ 
โดยกองคลังมีกำร
บันทึกบัญชีใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว  
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๒. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. กระบวนการจัดหาโดยวิธี e-Bidding 
(จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จ้างเหมา
บริการบ ารุ งรั กษาสวนหย่อม จ้ า ง เหมา
ประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พบว่า 

1) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจัดท า
ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) เมื่อได้ด าเนินการ
แล้ว ไม่มีการน าร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) 
เสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ทราบ  

 

 
 
 
 
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

เมื่อจัดท าแล้วให้น าร่างขอบเขตงานจ้าง 
(TOR) เสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือทราบ ก่อนน าไปจัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง 

 

 
 
 
 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ
รำยงำนเพื่อ
เสนอหัวหน้ำ
หน่วยงำน
เรียบร้อยแล้ว 

2) การระบุรายละเอียด ในแบบตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(แบบ บก.๐๖) ไม่ถูกต้อง  

 

ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ใน
การจัดจ้างครั้งนั้น ๆ โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
ค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

 

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ
ระบุวันที่  
ที่หัวหน้ำ
หน่วยงำนได้
อนุมัติเรียบร้อย
แล้ว 

3) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่  (พัสดุ) เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาการจ้าง
ประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ   

กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรให้ค ำนึงถึง
ลักษณะหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส ำคัญ ถึงแม้ว่ำระเบียบ
มิได้มีข้อห้ำม แต่ระบบกำรควบคุมภำยใน
แล้วไม่เหมำะสม  

 
 

 
 

แจ้งเจ้ำหน้ำที่
พัสดุรับทรำบ
แล้ว 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
4 )  เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร

ตรวจสอบที่พิมพ์ออกจากระบบ ไม่มีร่องรอย
การตรวจสอบ (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้องรายการ
เอกสารหลักฐานที่ยื่น) มีแต่เพียงลายมือชื่อที่
คณะกรรมการพิจารณาฯ ลงลายมือก ากับ 
(เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ได้ด าเนินการผ่านระบบ 
เพียงแต่ไม่ได้พิมพ์ออกมาจัดเก็บให้กรรมการ
ลงลายมือชื่อ)  

ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิมพ์เอกสาร
ดังกล่าวจากระบบแล้วให้คณะกรรมการฯ  
ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

จัดจ้างฯ ข้อ ๑๖ 

 

ให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำม
ระเบียบ
กระทรวงกำร 
คลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
ข้อ 16 

5) การรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอแนะพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
(จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจ าปี 
๒๕๖๔) ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ประกาศเชิญชวนได้
ก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้าน
บ ารุงรักษาความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท อย่างน้อย 1 ผลงาน โดยแนบเอกสารหลักฐาน
หนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างมาใน
วันยื่นเสนอราคา ซึ่งจากเอกสารหลักฐานมีแต่
หนังสือรับรองผลงาน แต่ไม่ปรากฏส าเนาสัญญา  

 คณะกรรมกำรต้องแสดงเหตุผล
สนับสนุนในกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกผู้
ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตำมเงื่อนไป
ที่ประกำศ ก่อนกำรพิจำรณำรำคำที่เสนอ 
โ ด ย ใ ห้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างฯพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการตาม
ระเบียบแล้ว 

6) การจัดท ารายงานผลการพิจารณา
และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร ไม่ เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 

โ ด ย ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) วรรคหนึ่ง (ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่) 

 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
น ำเสนอหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่และ
น ำเสนอหัวหน้ำ
หน่วยงำน
เรียบร้อยแล้ว 

7) ไม่มีกำรต่อรองรำคำ กรณีที่มีผู้ยื่น
เสนอเพียงรำยเดียว ได้แก่ กำรจ้ำงประกอบ
อำหำรเลี้ยงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ  

 

หำกปรำกฏว่ำมีผู้ยื่นเสนอเพียงรำย
เดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลำยรำยแต่
ถูกต้องตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดเพียงรำย
เ ดี ย ว  แ ล ะ ร ำ ค ำ ที่ เ ส น อ ไ ม่ สู ง ก ว่ ำ
งบประมำณ หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลสมควร
ที่จะด ำเนินกำรต่อโดยไม่ต้องยกเลิกกำร
ประกวดรำคำฯ คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลฯ ท ำ
กำรต่อรองครั้ง
ต่อไป หำกมีรำย
เดียวจะ
ด ำเนินกำร
ต่อรองรำคำ  
ตำมระเบียบ 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
ผลฯ ต้องเรียกผู้เสนอรำคำรำยดังกล่ำวมำ
ต่อรองรำคำไม่ว่ำรำคำที่เสนอสูงหรือต่ ำ
กว่ำวงเงินงบประมำณ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรค
หนึ่ง 

2. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง พบว่า 
1 ) ก า ร จั ด ท า  TOR ก า ร จ้ า ง ป รั บ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ของผู้ทุพพลภาพ ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
สภาพแวดล้อมที่ต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการ  

2) กำรระบุรำยละเอียดรำยงำนขอซื้อ
ขอจ้ำงไม่ชัดเจน เช่น เหตุผลและควำมจ ำเป็น
ที่ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดท ำให้ใคร ตำมมติ
คณะกรรมกำรครั้งที่/พ.ศ. ลงวันที่  เป็นต้น 

 
1) กำรจัด TOR ควรจัดให้ชัดเจน 

เพ่ือให้กำรจัดจ้ำงและกำรตรวจรับตรงกับ
วัตถุประสงค์ของควำมต้องกำรใช้ 

 
 
2) ให้ระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นให้

ชัด เจน เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อทำง
รำชกำร 

 
ได้ก ำชับให้
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ 
TOR ให้ชัดเจน
และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของ
สภำพควำม
พิกำร ในครั้ง
ต่อไปแล้ว 

3) กำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ปฏิบัติ
ตำมแนวที่ก ำหนด และไม่มีกำรน ำประกำศรำย
ไตรมำส  

3) ให้ด ำเนินกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง
ตำมแนวทำง คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/
ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อน้ ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ และให้
ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้
ได้รับกำรคัดเลือก (รำยไตรมำส) ตำม
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 
๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ให้เจ้ำหน้ำที่
จัดท ำประกำศ
ตำมรำยไตรมำส
แล้ว 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
4) กำรจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ 

ไม่ได้ด ำเนินกำรว่ำจ้ำงเหมำบริกำรนิติบุคคล
ตำมหนังสือกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ รง 
๐๖๐๗/ว ๑๐๘๗ ลงวันที่  ๑๑ กรกฎำคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติกรณีมีอัตรำว่ำง
ของพนักงำนประกันสังคม ต ำแหน่งพนักงำน
ขับรถยนต ์ 

4) กำรจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์ 
ให้ด ำเนินกำรตำมหนังสือกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ที่ รง ๐๖๐๗/ว ๑๐๘๗ 
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอ
แจ้ งแนวปฏิบั ติ กรณีมี อั ตรำว่ ำ งของ
พนักงำนประกันสังคม ต ำแหน่งพนักงำน
ขับรถยนต์ ซึ่งได้ก ำหนดแนวปฏิบัติ “...
ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรนิติบุคคลแทน
กำรบรรจุพนักงำน...” 

ให้เจ้ำหน้ำที่
พัสดุด ำเนินกำร
จ้ำงเหมำนิติ
บุคคลแทนกำร
บรรจุพนักงำน 

การบริหารสัญญา 
1) ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจรับให้

หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ (ข้อสังเกตครั้งก่อน 
แต่มีกำรรำยงำนผลให้ตรวจสอบภำยในว่ำได้มี
กำรด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว)  

 

1) เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว และมอบพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่
พร้อมกับท ำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำนอย่ำงน้อย ๒ ฉบับ  มอบแก่ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำง ๑ ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ ๑ 
ฉบับ เพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ระเบียบของหน่ วยงำนของรั ฐ  และ
รำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบ 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อ 
๑๗๕ (๔) 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ด ำเนินกำร
รำยงำนผลให้
หัวหน้ำสว่น
รับทรำบแล้ว 

2) กำรก ำหนดค่ำปรับไม่ เป็นไปตำม
ระเบียบ ได้แก่ กำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
 

2) ระเบียบระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๕ ข้อ ๑๖๒ 

ด ำเนินกำร
เรียบร้อยแล้ว 

3) ไม่ ได้ท ำกำรสอบยันควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ควำมสมบูรณ์ควำมมีอยู่จริงของ
หนังสือค้ ำประกันสัญญำของธนำคำร (หนังสือ
ค้ ำประกันสัญญำของธนำคำรมีจ ำนวน ๖ 
ฉบับ)  

3) ให้เจ้ำหน้ำที่ (พัสดุ) ท ำหนังสือสอบ
ยันควำมถูกต้องของหนังสือค้ ำประกัน
สัญญำของธนำคำร โดยให้ส่ งส ำ เนำ
หนังสือค้ ำประกันของธนำคำร ไปยังผู้ออก
หนังสือ เพ่ือให้ตรวจสอบ และยืนยันว่ำ
หนังสือดังกล่ำวออกโดยผู้ออกหนังสือจริง 
มีภำระกำรค้ ำประกัน เพ่ือป้องกันควำม

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ด ำเนินกำรท ำ
หนังสือสอบยัน
ไปธนำคำรที่ออก
หนังสือค้ ำ
ประกันแล้ว 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
เสียหำยหำกมีกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำม
สัญญำและต้องเรียกมูลค่ำควำมเสียหำย
จำกหนังสือค้ ำประกันฯ ซึ่งอำจถูกปฏิเสธ
จำกธนำคำรผู้ออกหลักประกันสัญญำ จึง
ท ำ ให้ ธน ำคำร ไม่ มี คว ำมผู ก พันต้ อ ง
รับผิดชอบ  
 

 
 
 
 
 

4) กำรบริหำรสัญญำจ้ำงประกอบอำหำร
เลี้ยงผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพฯ ปี ๒๕๖๓  

- กำรตรวจรับไม่เป็นไปตำมสัญญำ 
ได้แก่ สัญญำจ้ำงท ำอำหำรเลี้ยงผู้เข้ำรับกำร
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพฯ ซึ่งได้ก ำหนดในขอบเขตงำน 
“รำยกำรอำหำรประจ ำวันจะต้องมีควำม
หลำกหลำยไม่ซ้ ำกันในรอบ ๑ สัปดำห์”  

- ไม่มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมลงเวลำ
ออกจำกศูนย์ฯ และกลับเข้ำศูนย์ฯ ของผู้เข้ำ
รับกำรฟ้ืนฟู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรสอบทำน
กำรรับประทำนอำหำรของผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูได้
อย่ำงถูกต้อง (เป็นแนะน ำภำยในปี ๒๕๖๐) 

4) ให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ
ให้ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้รับจ้ำง
ให้ เป็น ไปตำมสัญญำ  หำกปฏิบั ติ ไม่
ครบถ้วน ให้ด ำเนินกำรปรับตำมสัญญำ 
และควรจัดท ำทะเบียนคุมลงเวลำออกจำก
ศูนย์ฯ และกำรกลับเข้ำศูนย์ฯ ของผู้เข้ำ
รับกำรฟ้ืนฟู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรสอบ
ทำนกำรรับประทำนอำหำรของผู้เข้ำรับ
กำรฟ้ืนฟูได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งจะส่งผล
กระทบในกำรเบิกจ่ำยซึ่งสัญญำได้ก ำหนด
เบิกจ่ำยเท่ำกับจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟู 

ด ำเนินกำรให้
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว 

การบริหารทรัพย์สิน 

1) รำยงำนพัสดุประจ ำปี  ๒๕๖๓ ไม่
ครบถ้วน (รำยงำนเฉพำะวัสดุคงเหลือที่ฝ่ำย
อ ำนวยกำร)  
 

1) พัสดุที่ มี กำรจัดหำด้ วยระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้น ำมำ
รำยงำนพัสดุประจ ำปี ให้ครบถ้วน ตำม
ระเบียบข้อ ๒๑๓ 

ได้ให้เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรจัดท ำ
วัสดุคงเหลือทุก
วัน และรำยงำน
วัสดุคงเหลือของ
กลุ่มงำนในสิ้นปี 

2) สิ นทรั พย์ ที่ ไ ด้ จ ากกา ร โ อนจาก
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
๖ ยังไม่ได้น ามาบันทึกบัญชี และรายละเอียด
ค่าเสื่อม เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือโอน
ครุภัณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี ทางฝ่ายบัญชี 
กองคลัง ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ 

2) ให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องประสำน 
ฝ่ ำยบัญชีกองคลั ง  เมื่ อมีกำรรับโอน
ครุภัณฑ์จำกส่วนกลำง  ให้ติดตำมหนังสือ
แจ้งกำรโอนครุภัณฑ์และวิธีกำรบันทึก
บัญชี ปฏิบัติเป็นไปตำมคู่มือกำรบันทึก
บัญชี บัญชีเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูและ

เจ้ำหน้ำที่บัญชี
ประสำนงำน 

กับฝ่ำยบัญชีกอง
คลังเรียบร้อย
แล้ว 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผลการ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
คน รหัส ครุภัณฑ์ สปส.พท.๖ ๐๒-๑๑-๐๐๑-

๔๙/๓ (สปส.ศฟง.ปท.๐๒-๑๑-๐๐๑-๖๑/๑) 
ทะเบียน สอ ๖๕๙๔ ยี่ห้อมิตซูบิซิ รุ่น LANSER 
ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๖ ที่ รง ๐๖๑๘/๕๑๔๘๔ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
(๒๒%) 

 
 
 
 

3) วัสดุ พบว่า  
- ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

เพ่ือเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ และผู้จ่ายพัสดุ (จาก
เอกสารหลักฐานใบเบิกพัสดุ) ไม่มีค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อมีหน้าที่จ่ายพัสดุ 

- ไม่มีการบันทึกควบคุมวัสดุที่เบิกมา
จากฝ่ายอ านวยการ ได้แก่ งานกายอุปกรณ์ 
งานกิจกรรมบ าบัด งานกายภาพบ าบัด งาน
พยาบาล และงานบ้านงานครัว 
 
 
 

3) ให้จัดท ำค ำสั่งเพ่ิมเติม โดยปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ กำรบริหำรพัสดุ 
ส่วนที่ ๑ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ด ำเนินกำรจัดท ำ
ค ำสั่งเรียบร้อย
แล้ว 
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สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ที่มีนัยส าคัญ 
งานกองทุนเงินทดแทน 

๑. ด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  

 
กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
การรับเงิน 

กรณีธนำคำรมีกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้
ตรวจสอบรำยงำนกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
(FIN5009) จำกระบบ Web Application กองทุน
เงินทดแทน กับรำยงำนกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ของธนำคำร รำยงำนยกเลิกใบเสร็จรับเงินของ
หน่วยบริกำรอ่ืน และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่
ยกเลิก  

ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เรียกรำยงำนกำรรับ
เงินสมทบผ่ ำนธนำคำรเรี ยงตำมเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน (FIN5012) และรำยงำน
ใบเสร็จรับเงินจำกธนำคำรที่ลงฐำนข้อมูล
ไ ม่ ไ ด้  ( FIN5014)  จ ำ ก ร ะ บ บ  Web 
Application กองทุนเงินทดแทนมำตรวจสอบ
กับรำยงำนเงินสมทบประจ ำวันของธนำคำร 
กรณีธนำคำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ธนำคำร
จะต้องส่งรำยงำนกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
พร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก ซึ่ง
ธนำคำรจะต้องลงลำยมือชื่อรับรองรำยงำน
กำรยกเลิกใบเสร็จรับเงินของธนำคำร
เรียบร้อยแล้ว ให้กับส ำนักงำนประกันสังคม
จังหวัด ให้เจ้ำหน้ำที่เรียกรำยงำนกำรยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินผ่ำนธนำคำร (FIN5009) จำก
ระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน 
มำตรวจสอบกั บรำยงำนกำรยกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงินของธนำคำร และใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับที่ยกเลิก 

หัวหน้าฝ่ายงาน
การเงินและบัญชี 
ได้ก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติให้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

 

การจ่ายเงิน 

1. การจ่ายเงินเป็นเช็ค พบว่า มีการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็ค  
ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาเป็น
บุคคลกลุ่มเดียวกัน  

1.ควรปฏิบั ติ ให้ เป็ นไปตามค าสั่ ง
ส านักงานประกันสังคม ที่ ๑๐๘๐๓/๒๕๖๒ 
ลงวั นที่  21 สิ งหาคม 2562 เรื่ อง 
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการลงลายมือชื่อ
สั่งจ่ายเงินในเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแส

หน่วยรบัตรวจได้
ด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
โดยจดัท าค าสั่งใหม่
เรียบร้อยแลว้ 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
1.๑ ค าสั่งจังหวัด ที่ ๘๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง 

การยกเลิก และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน ในเช็คจากบัญชี เงินฝาก
กระแสรายวัน บัญชีที่ ๒ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
มาตรา ๔๐ ของส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ภูเก็ต ไม่เป็นไปตามค าสั่งส านักงานประกันสังคม 
ที่ ๑๐๘๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการลงลายมือชื่อ
สั่งจ่ายเงินในเช็ค ฯ  

1.๒ การจัดท าค าสั่งไม่เป็นปัจจุบัน กรณี
ผู้ ลงลายมื อชื่ อสั่ งจ่ ายเงิ น มี การโยกย้ าย 
เกษียณอายุ แต่ยังไม่มีการจัดท าค าสั่งใหม ่

รายวัน บัญชีที่  ๒ กองทุนประกันสังคม 
ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น  แ ล ะ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมมาตรา ๔๐ ของส านักงาน
ประกั นสั งคมกรุ ง เทพมหานครพ้ืนที่ 
ส านั กงานประกันสั งคมจั งหวั ด และ
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  

 
 
 
 
1.2 หากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในส่วน

ของผู้ลงนามในเช็คฝ่ายที่หนึ่ งให้อยู่ ใน
ดุลพินิ จของท่ านประกันสั งคมในการ
พิจารณาน าเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและสาขา 
เป็นผู้ ลงนามในเช็คร่ วมกัน ตามค าสั่ ง
ส านักงานประกันสังคม ที่ ๑๐๘๐๓/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562  

  

2.มีการจ่ าย เงินผ่ านธนาคาร  ( โดย
จังหวัด) กับธนาคารที่ไม่ได้ท าความตกลงกับ
ส านักงาน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น โดย
วิธีการเขียนใบน าฝากไปโอนเงินที่เคาน์เตอร์
ด้วยเช็ค  

ควรปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การเงินกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน หน้า ๑๓๗ เรื่อง
การโอนเงินผ่านธนาคารด าเนินการโดย
จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมี ๔ ธนาคาร คือ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคา รออมสิ น  และธน าคาร เ พ่ื อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ผู้บริหารหน่วย
รับตรวจได้ก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ  
อย่างเคร่งครัด 
 

3.กำรจ่ำยเงิน ณ ส ำนักงำน กรณีมอบ
อ ำนำจให้รับเงินแทน มีกำรจ่ำยด้วยเงินสด  

ควรปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักบริหำร
กำรเงิน กำรบัญชี  และกำรลงทุน ที่  รง 
๐๐๖๓/ว ๒๔๔๙ ลงวันที่  ๒๓ มิถุนำยน 
๒๕๕๘ ข้อ ๔ กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับมอบ
อ ำนำจรับเงินแทน ให้จ่ำยเป็นเช็คและสั่งจ่ำย
ผู้มีสิทธิรับเงินเท่ำนั้น 

 

ก ากับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติ
ด าเนินการจ่าย
เช็คให้กับผู้รับ
มอบอ านาจ 

อย่างเคร่งครัด 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
4. การจ่ายเงิน ณ ส านักงาน พบว่า การ

น า User/Password ของบุคคลอ่ืนมาใช้ใน
การจ่ายเงินตามใบส าคัญรับเงิน  

ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1) ไม่ควรให้ผู้ อนุมัติจ่ายเงิน และผู้

จ่ายเงินเป็นบุคคลเดียวกัน หากจ าเป็น
เนื่องจากปัญหาด้านบุคลากรควรหามาตรการ
ก ากับดูแล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงาน เช่น รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทุกสิ้นวันท าการ หรือวันท าการถัดไป 
ปฏิ บั ติ เป็ นไปตามหนั งสื อส านั กงาน
ประกันสังคม ที่ รง 0603/ว 2449  ลงวันที่ 
23 มิ ถุ นายน 2558 แจ้ ง เวี ยนแนว
ปฏิบัติการรับ – จ่ายเงินกองทุน 

2) ผู้ ก ากับดูแลควรตรวจสอบ และ
ควบคุมการใช้ Username/Password ในการ
จ่ายเงิน และการอนุมัติจ่ายอย่างเคร่งครัด 

ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

5. มีบางรายการที่เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึก
จ่ายในระบบ แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ดังนี้ วันที่ 29 
มกราคม  2564  เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดท าเช็ค ๕ 
ฉบับ เพ่ือสั่ งจ่ายค่าบริการทางแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาล จ านวนเงิน  301,010.49 บาทและ
ได้บันทึกจ่ายเงิน (y) และออกใบส าคัญรับเงินใน
ระบบ Web Applications บันทึกบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวข้องในวันที่ 29 มกราคม 2564 
ซึ่ งปั จจุ บั น  ณ วั นที่  2 เมษายน 2564  
ยังไม่ได้จ่ายเช็คดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลผู้มีสิทธิ  

ไม่ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกจ่ายเงิน (y)  
และออกใบส าคัญรับเงินในระบบ Web 
Applications   ก่อนผู้มีสิทธิ์มารับเงิน  โดยให้
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน  หน้า 134-135 การจ่ายเงินกองทุน
เงินทดแทน    

ก ากับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติ
ด าเนินการจ่าย
เช็คให้กบั
โรงพยาบาล
ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 

6. เจ้าหน้าที่ ไม่ ได้ตรวจสอบรายงาน
รายละเอียดการสั่งโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง/ผู้มี
สิทธิ กับส าเนาบัญชีธนาคารของลูกจ้าง/ผู้มี
สิทธิ  และรายงานผลการโอนเงินเข้าบัญชี
ลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิจากธนาคาร  

ปฏิบัติ ตามคู่ มื อการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทนหน้า ๑๓๔ เรื่อง การโอน
เงินผ่านธนาคารโดยจังหวัด และตามแนว
ปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านธนาคารตามหนังสือ
ส านักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๐๓/ว ๔๑๙๔ 
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งแนว
ปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านธนาคารออมสิน และ

ก าชับให้
เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบ
หลักฐาน
ประกอบการจ่าย
กับรายละเอียด
ผลการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
หนังสือส านักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๐๓/ว 
๔๑๙๒ ลงวันที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้ง
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย ใช้
โปรแกรมของธนาคารในการจ่ายเงิน และ
ติดตามรายงานผลการโอนเงินเข้าบัญชีได้และ
ไม่ได้จากธนาคาร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของการโอนเงิน 

ของลูกจ้าง/ผู้มี
สิทธิจากธนาคาร 

7. การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลบางราย ไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแนบกับ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  

 

ให้ด าเนินการตรวจสอบรายการจ่ายเงิน 
เดือน มกราคม 2564 รายการใดที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงินแนบประกอบการเบิกจ่ายให้เร่ง
ติดตามจากโรงพยาบาลมาแนบประกอบการ
จ่ า ย เ งิ น ให้ ค รบถ้ ว น  ต ามร ะ เบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 44  
การจ่ ายเงิ นของส่ วนราชการ  ให้ ใช้
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน  ซึ่งผู้รับ
เงินเป็นผู้ออกให้ หรือ รายงานการจ่ายเงินจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Payment) หรือ
ใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอ่ืนใดที่
กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ได้ด าเนินการ 

ติดตาม
ใบเสร็จรับเงิน
จากโรงพยาบาล
และน ามาแนบ
เป็นหลักฐาน 

การเบิกจ่าย 

เรียบร้อยแล้ว 

การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวัน 

1) ผู้ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบการรับ
เงินกองทุนเงินทดแทนที่ออกใบเสร็จรับด้วย
ระบบ Web application พร้อมลงลายมือชื่อ
ประทับตราชื่อ - สกุล และต าแหน่งไว้ด้านท้าย
รายงานการรับเงินประจ าวัน รายงานการน า
ฝากเงิน และบัญชีแยกประเภทเงินสด เพ่ือเป็น
หลักฐานรับรองการตรวจสอบ  

2) ผู้ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน มีการ

ควรปฏิ บั ติ เป็ นไปตำมระเบี ยบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง 
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรน ำเงินส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๓  
(กำรตรวจสอบจ ำนวนเงินที่จัดเก็บและน ำส่ง
กับหลักฐำนและรำยกำรที่บันทึกไว้ในระบบ 

ว่ำถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดง
ยอดเงินรับตำมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและหรือ

ได้ด าเนินการ
แจ้งเจ้าหน้าทีผู่้
ถูกแต่งตั้งให้
ตรวจสอบ
หลักฐานการรับ
เงิน-จ่ายเงิน
ประจ าวัน  
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบ ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการรับ – การ
จ่ายเงินกับกับหลักฐานการรับ -การจ่ายเงินทุกสิ้น
วัน มีเพียงแต่ลงลายมือชื่อตรวจสอบในบัญชีแยก
ประเภทเงินสดประจ าวัน (สาขากะทู้)  

3) การจัดท าค าสั่งและระเบียบฯ ไม่เป็น
ปัจจุบัน  

รำยงำนซึ่งเป็นหลักฐำนกำรรับช ำระเงินจำก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ที่ได้รับ 

ในวันนั้นทุกฉบับ ไว้ในส ำเนำใบเสร็จรับเงิน
หรือรำยงำนซึ่งเป็นหลักฐำนกำรรับช ำระเงิน
จำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ฉบับ
สุดท้ำย และลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ด้วย 

การคลังฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

๒. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

 
กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
งานเงินสมทบและการตรวจสอบ 

๑) การด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ 
- การติดตามเร่ งรัดหนี้ ไม่ครบทุก

ขั้นตอน ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้บันทึกบนระบบ 
Web application ให้เป็นปัจจุบัน  

 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควรด าเนินการหา

ข้อเท็จจริงของการด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด หากการด าเนินการไม่เป็น
ปัจจุบันควรเร่งด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการติดตามเร่งรัดหนี้ 
โดยปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการ
ติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างช าระกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม 

 
ด าเนินการ
ติดตามเร่งรัด
หนี้ จัดท าแฟ้ม
เร่งรัดหนี้ และ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
บันทึกในระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน 

2) กรณีที่สถานประกอบการ/นายจ้างที่
หยุดกิจการเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี แต่มีเงิน
คงเหลือ/เงินฝากประจ างวดคงค้างในบัญชี 
(ลูกหนี้ด้านเครดิต) จัดท าหนังสือแจ้งเตือนไม่
ต่อเนื่อง และบางรายยังไม่ได้ท าหนังสือแจ้ง
เตือน ตามคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเงิน
ทดแทน  

ควรปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามคู่ มื อการ
ปฏิบัติงานระบบงานเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน หน้า ๒๑ ข้อ ๓ การโอนเงินคงเหลือ
เป็นรายได้กองทุน และระเบียบส านักงาน
ประกันสังคมว่าด้วย การแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิ
ไปขอรับเงิน พ.ศ. ๒๕๓๙  

โดยหากนายจ้างไม่มารับคืนและครบ
ก าหนด ๓ ปี ให้ท าบันทึกแจ้งฝ่ายการเงินและ
บัญชี เพ่ือโอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุน 

ด าเนินการออก
หนังสือแจ้ง
เตือนให้นายจ้าง
มารับเงิน
บางส่วนตามแนว
ปฏิบัติ 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
3) สอบทานจากรายละเอียดลูกหนี้เครดิต 

พบว่า ไม่มีการตรวจสอบยันยอดคงเหลือระหว่าง
งานเงินสมทบและการตรวจสอบกับฝ่ายการเงินและ
บัญชี ซึ่งมียอดไม่ตรงกันจ านวนหลายรายการ  

ควรก ากับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน เมื่อได้รับรายละเอียดลูกหนี้ด้าน
เดบิตและเครดิต จากงานบัญชีแล้ว งานสมทบ
ต้องท าการตรวจสอบยอดคงเหลือว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม ่

เจ้าหน้าที่
ด าเนินการทยอย
สอบทานราย 
ละเอียดลูกหนี้ให้
ถูกต้องตรงกัน 

4) รายละเอียดลูกหนี้ด้านเดบิตของฝ่าย
เงินสมทบและการตรวจสอบ กับฝ่ายการเงิน
และบัญชี บางรายมียอดลูกหนี้ไม่ตรงกัน และ
อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบ  

ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) ให้มีกำรตรวจสอบรำยละเอียดลูกหนี้

ด้ำนเดบิตและเครดิตของฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
กับฝ่ำยเงินสมทบและกำรตรวจสอบให้ถูกต้อง
ตรงกันเป็นประจ ำทุกเดือน ดังนี้ ให้ฝ่ำยสมทบ
ตรวจสอบข้อมูลรำยงำนจำกระบบงำนเงินสมทบ 
ซึ่งประมวลผล ณ วันที่ ๑ ของทุกเดือน ตำม
รำยงำนรำยละเอียดลูกหนี้แยกตำมหน่วย
ปฏิบัติ (CON88105) รำยงำนเงินเพ่ิมค้ำงช ำระ
แยกตำมหน่วยปฏิบัติ (CON88103) รำยงำน
เช็คขัดข้อง (R) ที่ยังไม่ได้รับช ำระเงินสมทบ
แยกตำมส ำนักงำนประกันสังคมจ่ำยกองทุนเงิน
ทดแทน(CON5310) (กำรออกรำยงำนเป็นแบบ
ปีต่อปี) ตรวจสอบกับรำยงำนรำยละเอียด
ลูกหนี้คงเหลือประจ ำเดือนจำกฝ่ำยกำรเงินและ
บัญชี (ACC5005)  

๒) หำกด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลตำม
ข้อ ๑ พบว่ำข้อมูลระบบงำนใดไม่ถูกต้องให้
ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้องตำม
ข้อเท็จจริ ง โดยปฏิบัติ ตำมแนวทำงกำร
ตรวจสอบตำมหนังสือ ส ำนักงำนประกันสังคม 
ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๒๕/ ว ๓๓๖๕ ลงวันที่ ๙ 
กรกฎำคม ๒๕๖๑ เรื่อง ก ำหนดแนวทำงกำร
ตรวจสอบข้อมูลและบริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระ
ของสถำนประกอบกำรบนระบบกองทุน 

เงินทดแทน 

เจ้าหน้าที่
ด าเนินการทยอย
สอบทานราย 
ละเอียดลูกหนี้ให้
ถูกต้องตรงกัน 
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กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
5) มีเงินเกินคงเหลือ จ านวน ๓๑ ราย 

เป็นจ านวนเงิน ๒,๓๓๐.๗๓ บาท ที่ยังไม่ถูก
ตรวจสอบและปรับปรุงยอดเป็นเงินคงเหลือ  

งำนสมทบด ำเนินกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเงินเกินและปรับปรุง เป็น
ยอดเงินคงเหลือให้ถูกต้อง 

ด าเนินการแก้ไข
แล้ว ตามแนว
ปฏิบัติงานสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

งานวินิจฉัยเงินทดแทน 

1.การน าค่าจ้างมาค านวณเงินทดแทน
การขาดรายได้บางราย ไม่มีการหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับจ่ายเงินค่าจ้างที่น ามาค านวณก่อนการ
วินิจฉัย  

ควรปฏิบัติตำมคู่มือแนวปฏิบัติงำน
วินิจฉัยเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัติเงิน
ทดแทนพ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับปรับปรุง ๒) เรื่อง 
กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำทดแทนตำมมำตรำ  
หน้ำ ๕๘ ข้อ ๒.๑๐ ในการค านวณค่าทดแทน
รายเดือน ให้ตรวจสอบค่าจ้างจากฐานข้อมูล
ของกองทุนประกันสังคม หรือตรวจสอบจาก
แบบส่งเงินสมทบ ด้วย ถ้าไม่ตรงกับที่แจ้งใน  
กท ๑๖ ให้คิดค่าทดแทนรายเดือนจากค่าจ้าง
รายเดือนจากฐานข้อมูล ฯ และต้องแจ้งให้
ฝ่ ายเงินสมทบทราบเพ่ือหาข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับค่าจ้าง ซึ่งนายจ้างจะได้น าส่งเงิน
สมทบให้ถูกต้องต่อไป 

หน่วยรับตรวจได้
สอบทำนและ
ด ำเนินกำรแก้ไข
ให้ถูกต้องตำม
ข้อเสนอแนะ  
และก ำชับให้
เจ้ำหน้ำที่ 
ปฏิบัติตำมแนว
ปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

2. ไม่ได้ตรวจสอบรายงานใบสั่งจ่ายค้างจ่าย
ที่ยังค้างอยู่ในรายงานฝ่ายประโยชน์ทดแทน และ
ไม่ได้จัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิมารับเงิน  
 

ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือส านักงาน
ประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่  รง 0636/ว 
9237  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
ควรด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่าง         
ฝ่ายการเงินและบัญชีกับฝ่ายประโยชน์
ทดแทน เพ่ือให้ทราบถึงใบสั่งจ่ายประโยชน์
ทดแทนดังกล่าวมีการจ่ายเงินให้แก่นายจ้าง / ผู้
มีสิทธิไปแล้วหรือไม่ หากตรวจสอบแล้ว
พบว่า เป็นรายงานใบสั่งจ่ายค้างจ่ายที่เกิด
ความผิดพลาดจากการประมวลผลให้
ประสานไปยังส านักงานกองทุนเงินทดแทน
ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ
รายงานใบสั่ง
จ่ายค้างจ่ายและ
ออกหนังสือแจ้ง
เตือนให้นายจ้าง
มารับเงินตาม
แนวปฏิบัติแล้ว 



  รายงานไตรมาสที่ 2 รอบ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564)  

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน Page 23 

 

 
กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
3. มีรายการใบสั่งจ่ายค้างจ่าย ๑ มกราคม 

๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น
จ านวน ๑๘ ราย เป็นเงินจ านวน ๑๓๒,๓๘๐.๘๕ 
บาท ซึ่งงานเงินทดแทนได้ส่งเอกสารใบสั่งจ่ายให้
งานการเงินแล้ว แต่งานการเงินยังไม่ได้ท ารายการ
ตัดจ่ายให้กับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินเมื่อได้รับ
ใบสั่งจ่ายเงินจากงาน  เงินทดแทนควรรีบ
ท าการตัดจ่ายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ไม่
ควรเก็บเอกสารไว้นาน เพราะอาจท าให้สูญ
หายได้ 

ก ำกับให้
เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินจ่ำยเงิน
ให้ลูกจ้ำงหรือผู้
มีสิทธิเป็น
ประจ ำทุกเดือน
แล้ว 

 

๓. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational Audit) 

 
กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
การควบคุมภายใน 

ส อ บ ท ำ น ก ำ ร จั ด ท ำ ร ำ ย ง ำ น ต ำ ม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังกว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ำ  

1) การก าหนดความเสี่ยงด้านการเงิน 
(การเบิกจ่ายผิดประเภทหมวดรายจ่ายไม่
เป็นไปตามระเบียบและเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการเบิกจ่าย) พบว่า 
ใบส าคัญจ่าย มีการเบิกจ่ายผิดประเภทหมวด
เงิน และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเงินที่ได้รับจัดสรร  

ซึ่งการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ยังไม่
สามารถลดความเสี่ยงที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
1) ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

- กำรระบุควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ต้อง
เป็นควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม เพ่ือที่ป้องกัน
และลดควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ได้ รวมถึงกำร
ควบคุมภำยในที่มีอยู่และควรมีกำรก ำกับสอบ
ทำนในขั้นตอนแรกก่อนกำรใช้จ่ำยเงินจำก
หัวหน้ำฝ่ำย 

- กรณีที่กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในควรจัดให้มีกิจกรรมกำรติดตำมผลเป็น
กำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน หรือ
ประเมินผลเป็ นรำยครั้ ง หรื อจะให้ กำร
ประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน โดยก ำหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือให้

 
 
 
 
หน่วยรับตรวจ 
จะปฏิบัติตำม 
ข้อเสนอแนะ 
ของตรวจสอบ
ภำยในในครำว
ต่อไป 



  รายงานไตรมาสที่ 2 รอบ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564)  

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน Page 24 

 

 
กิจกรรม/ข้อสังเกต/ประเด็นข้อตรวจพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ 
มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน สำมำรถวัดกำรปรับปรุงของกิจกรรม
หรือควำมเสี่ยงที่ได้ก ำหนดไว้ได้ และเพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมองค์ประกอบของ
กำรควบคุมภำยใน 

งานเงินสมทบและการตรวจสอบ 

กรณีที่สถานประกอบการ/นายจ้างที่หยุด
กิจการเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี แต่มีเงินคงเหลือ/
เงินฝากประจ างวดคงค้างในบัญชี  (ลูกหนี้ด้าน
เครดิต) จัดท าหนังสือแจ้งเตือนไม่ต่อเนื่อง และ
บางรายยังไม่ได้ท าหนังสือแจ้งเตือน ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานกองทุนเงินทดแทน 

ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่านายจ้างราย

ใดมีเงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมตามกฎหมาย
คงเหลือตามบัญชีให้ด าเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานระบบงานสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ดังนี้ 

(๑) หากเป็นเงินเพ่ิมตามกฎหมาย
คงเหลือ ให้ท าบันทึกแจ้งฝ่ายการเงินและ
บัญชีขอโอนเงินเพิ่มตามกฎหมายเป็นเงิน
คงเหลือ 

(2) ตรวจสอบจ านวนเงินคงเหลือ
รวมทั้งที่นายจ้างยังไม่ได้รับคืน หรือยังไม่ได้
น าไปหักกับใบแจ้งเงินสมทบจากข้อมูลในแฟ้ม 
กับบัตรนายจ้าง  

(3) ท าหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบ 
และก าหนดวันมารับเงินคืน 

(4) หากนายจ้างไม่มารับภายใน
ก าหนด ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักงาน
ประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเตือนให้ผู้มี
สิทธิ ไปขอรับเงิน พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๔ 
กรณีผู้มีสิทธิจะได้รับเงินจากส านักงาน
และส านักงานได้มีการแจ้งให้ทราบแล้ว  
แต่ผู้มีสิทธิมิได้ไปติดต่อขอรับเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงานมีหนังสือ
แจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิไปติดต่อขอรับเงิน 

ด าเนินการทยอย
ออกหนังสือแจ้ง
เตือนให้นายจ้างมา
รับเงินตามแนว
ปฏิบัติแล้ว 

 


