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รายช่ือหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จ านวน 48 หน่วยรับตรวจ ดังนี้ 

 

หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 15 หน่วยรับตรวจ 

 1. กองคลัง (3 ครั้ง) 
 2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (กองทุนสวัสดิกำร) 
 3. กองบริหำรกำรลงทุน 
 4. ส ำนักสิทธิประโยชน์ 
 5. ส ำนักเงินสมทบ 
 6. กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี 
 7. ส ำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ 
 8. ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน 
 9. กองวิจัยและพัฒนำ 

10. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
11. สปส.กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 4 
12. สปส.กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 7 
13. สปส.กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 10 
14. ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ จังหวัดปทุมธำนี 
15. ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ จังหวัดระยอง 
 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 11 หน่วยรับตรวจ (ไม่มีสาขา) 
1. สิงห์บุรี      
2. เชียงรำย 
3. สุโขทัย 
4. บึงกำฬ 
5. เลย 
6. พัทลุง 
7. พะเยำ 
8. ชัยภูมิ 
9. มหำสำรคำม 

10. หนองคำย 
11. มุกดำหำร 
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 22 หน่วยรับตรวจ (มีสาขา) 
1. พระนครศรีอยุธยำ       
2. พระนครศรีอยุธยำ (สำขำอุทัย) 
3. นนทบุรี 
4. นนทบุรี (สำขำบำงบัวทอง) 
5. ประจวบคีรีขันธ์ 
6. ประจวบคีรีขันธ์ (สำขำหัวหิน) 
7. อุดรธำนี 
8. อุดรธำนี (สำขำกุมภวำปี) 
9. น่ำน 

10. น่ำน (สำขำปัว) 
11. สระแก้ว  
12. สระแก้ว (สำขำอรัญประเทศ) 
13. บุรีรัมย์ 
14. บุรีรัมย์ (สำขำนำงรอง) 
15. ปทุมธำนี 
16. ปทุมธำนี (สำขำคลองหลวง) 
17. ลพบุรี 
18. ลพบุรี (สำขำชัยบำดำล) 
19. ภูเก็ต 
20. ภูเก็ต (สำขำกะทู้) 
21. รำชบุรี 
22. รำชบุรี (สำขำบ้ำนโป่ง) 
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สรุปผลการตรวจสอบงานเงินงบประมาณและเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน 

ของส านักงานประกันสงัคม ที่มีนัยส าคัญ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตลุาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 

การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) 

ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การบันทึกบัญชีและการรายงาน (เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม) 
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ และการค านวณค่าเสื่อม 

ไม่เป็นไปตามคู่มือการบันทึกบัญชี เช่น 
- การก าหนดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์บาง

ประเภทไม่ถูกต้อง การปรับปรุงอาคาร (ค่าประตูเลื่อน
ระบบอัตโนมัติ) แต่บันทึกบัญชีเป็นอาคารส านักงาน 

- การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในเดือนที่มี การจ่ายเงิน
ท าให้งบการเงินไม่แสดงบัญชีเจ้าหนี้คงเหลือ และ       
ไม่ แนบส า เน า ใบแจ้ งหนี้ ห รื อ ใบตรวจรั บ พัส ดุ
ประกอบการบันทึกบัญชี 

- บันทึกการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์รายตัวออกจาก
ระบบ GFMIS (สท ๑๘) ไม่ครบถ้วน โดยตัดเฉพาะ
สินทรัพย์หลักในระบบ ไม่ได้ตัดสินทรัพย์ย่อย  

- จ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ เสื่ อมสภาพไม่ปรากฏ               
ในรายการยกยอดเข้าระบบ GFMIS และรายงาน              
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS 

- การทาสีอาคารส านักงาน บันทึกบัญชีเป็น
ทรัพย์สิน และค านวณค่าเสื่อมราคา ถูกต้องตามคู่มือ    
การบันทึกบัญชี ต้องบันทึกบัญชี เป็นค่าใช้จ่ายทั้ ง
จ านวน 

 
 
ให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ต่าง ๆ ในงบการเงิน

ให้ถูกต้อง ตรงกับรายละเอียดการค านวณค่าเสื่อม
ราคา และปรับปรุงบัญชี ตามคู่มือการบันทึกบัญชี
เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม  

การปรับปรุ งบัญชีค่ าเสื่ อม  ให้ แนบตาราง        
การค านวณราคาค่าเสื่อมที่ปรับปรุงก่อน และหลังการ
ปรับปรุงให้กองคลังฝ่ายบัญชี ทราบด้วย 

 

 

 
 

สรุปผลการตรวจสอบงาน
บริการให้ความเชื่อมั่น 



 

 

11 รายงานผลการตรวจสอบประจ าป ี2564 | กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

ไม่มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินหรือรายงานล่าช้า
หรือไม่ได้น าใบเสร็จคงเหลือที่ฝ่ายการเงินมารายงานรวม 

ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย              
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๔ 
กำรรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จ ให้รำยงำนอย่ำงช้ำไม่เกิน 
31 ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป 

ตรวจสอบรับ – จ่ายเงินประจ าวัน 
(จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungsri Cash Link)) 

ทุกสิ้นวันไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินระบบ 
Krungsri Cash Link โดยวิธีการโอนผ่านระบบธนาคาร 
เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละ
รายการจากรายงานผลการโอนเงิน และรายการสรุปความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) มาตรวจสอบกับ
ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน 
 

ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๐๘ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที ่กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน 
และการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ๑.๘ 

การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungsri Cash Link) 
- การจัดท าค าสั่งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คหรือในอนุมัติ

จ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Krungsri Cash Link) วงเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ฝ่ายที่ ๑ แต่งตั้งโดยประกันสังคมจังหวัด 

-    การอนุมัติสั่งจ่ายเงินกรณีวงเงินเกินห้าแสนบาท 
มี กา รแตก เช็ คสั่ ง จ่ า ยผู้ อนุ มั ติ สั่ ง จ่ าย เ งิ น ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Krungsri Cashlink) ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้อนุมัติสั่งจ่ายเงินในระบบ 

ควรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำร
ประกันสังคมว่ำด้วยกำรงบประมำณ  กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน กองทุนที่ได้รับกำรจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
ข้อ ๒๖ (กำรสั่งจ่ำยเงิน) ฝ่ำยที่ 1 ต้องเป็นผู้ซึ่งเลขำธิกำร
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยที่เป็นข้ำรำชกำรของ
ส ำนักงำนไม่ต่ ำกว่ำระดับ 5 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 

 
- โครงการฝึกอบรมบางโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการหรือค่าใช้จ่ายโครงการนอกเหนือที่อนุมัติไม่มีการขอ
อนุมัติเพ่ิมเติมจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนการเบิกจ่าย 

- รายละเอียดก าหนดการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 

- เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม         
ไม่ครบถ้วน เช่น ก าหนดการฝึกอบรม ใบส าคัญจ่ าย
ค่าตอบแทนวิทยากรลงลายมือชื่อ ไม่ครบ 

- การจัดซื้อวัสดุโครงการไม่ตรงกับช่วงเวลาที่จัด
โครงการ ซึ่งโครงการได้เสร็จการด าเนินการ จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่ต้องใช้ในโครงการ 

ให้ปฏิบัติเป็นไป ดังนี้ 
- ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด 
หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ 

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 



 

 

12 รายงานผลการตรวจสอบประจ าป ี2564 | กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
 
- การเบิกค่าพาหนะ ไม่ชี้แจงเหตุผล และความ

จ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และมี

เหตุเนื่องจากต้องกลับมาก่อนก าหนดเวลาที่ได้อนุมัติ และ
มีความจ าเป็นต้องเดินทางกลับไปปฏิบัติงานหลังจากเสร็จ
ภารกิจ ไม่มีการขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณี        
ผู้เดินทางเป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
โดยกระทรวงการคลัง ไม่ได้เทียบต าแหน่งไว้ แต่หน่วยงาน     
ผู้เบิกได้ท า การเทียบต าแหน่งไว้แล้ว ซึ่งไม่ได้เสนอเลขาธิการ
เพ่ือพิจารณา  

- การระบุเวลาในการเดินทางในใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘) ไม่สัมพันธ์กับที่ระบุ
ไว้ในบันทึกการใช้รถราชการ ซึ่งอาจท าให้การค านวณค่า
เบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง 

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๒  
 
 

-    หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/           
ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเทียบ
ต าแหน่ง 

การเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

เอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน เช่น  
-  ไม่แนบสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
-  ส าเนาด้านหลังโฉนดที่ดินระบุรายละเอียดไม่เป็น

ปัจจุบัน (ไม่ระบุการซื้อขายหรือระหว่างผู้ใช้สิทธิกับเจ้าของ
ที่ดิน และธนาคารผู้รับจ านอง)  

-  ไม่มีรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
๐๔๐๙.๕/ว ๑๙  ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการช าระราคาบ้านและที่ดิน
เพ่ือการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
- การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติไม่มี

หนังสือรับรองจากสถานพยาบาล เช่น ใบรับรองการสั่งใช้
ยานอก 

- หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) ไม่ระบุรหัส
อัตราค่ารักษาพยาบาล 

- เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปีในสถานพยาบาล
เอกชน ซึ่งไม่สามารถน ามาเบิกกับทางราชการ และหรือค่า
ตรวจสุขภาพเบิกเกินสิทธิที่พึงจะได้รับ 

 
 
 

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
-   ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 

ที่ กค ๐๔๒๒.๒ / ว ๑๑๑  ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย 

-   ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด   
ที่ กค ๐๔๑๗/ ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ 
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การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

- เบิกจ่ายค่าทันตกรรม ไม่เป็นไปตามประเภท และ
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด เป็นเหตุให้ผู้ใช้สิทธิบาง
รายได้รับสิทธิไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

-   ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 
๐๔๑๖.๒/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่าย            
ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  
หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของ
โลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา 

การบริหารทรัพย์สิน 
การควบคุมวัสดุ ได้แก่ 

-  ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือควบคุม และ
เก็บรักษาทรัพย์สินของส านักงานประกันสังคมจังหวัด /
สาขา 

-  บันทึกทะเบียนคุมวัสดุหรือบันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน  

-  ใบเบิกวัสดุระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

-  ไม่จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
-  ไม่มีรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบรายงานการ

ตรวจสอบ 
- รายการครุภัณฑ์ที่มีการจ าหน่ายไม่มีการจ่ายพัสดุออก

จากบัญชีหรือทะเบียนคุม และไม่ได้แจ้งให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓ ถึงข้อ ๒๐๖ และข้อ ๒๑๘ 

 

การควบคุมการใช้รถราชการ 
๑. การจัดท าใบขออนุญาตใช้รถ และบันทึกการใช้ไม่

สัมพันธ์กับสถานที่เดินทางไปราชการ หรือไม่ครบถ้วน 
หรือไม่จัดท าในวันที่ใช้รถ 

๒. ไม่ได้จัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีของ
รถราชการทุกคัน 

ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๒๐ 
และประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้รถราชการส านักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ (๖) 

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
๑. ไม่มีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 
 

๒. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ราคากลาง ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 
 

๑. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ 

๒. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ และ
ระเบียบฯ ข้อ ๘๑ 
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การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

๓. ไม่มีการจัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง ราคากลาง (แบบ บก.๐๖)  การระบุรายละเอียด
แหล่งที่มาของราคากลางไม่ถูกต้อง 

 
๔. การจัดหาที่มีวงเงินตั้ งแต่  ๕,๐๐๐ บาท ไม่ ได้

ด าเนินการบันทึกในระบบ e-GP 
 
 
 
 

๕.  รายงานขอซื้อขอจ้างระบุรายละเ อียดหรือ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน เช่น เหตุผลความจ าเป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
ก าหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ แหล่งที่มาของราคากลางและเกณฑ์การ
พิจารณา 

 ๖.    การจัดท าสัญญา 
- การจัดท าสัญญาไม่ ได้จัดท าตามประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

 
 
- การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และมี

ผลให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีผลย้อนหลังหรือการ          
ลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อสั่ งจ้าง) ก่อหนี้ผูกพันก่อน
ประกาศ การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือบริหารงานฯ มีผล
บังคับใช้ 

 
 
- การจัดท าสัญญาไม่มีการเรียกหลักประกัน

สัญญา และหรือไม่ได้ก าหนดเป็นจ านวนเต็มของราคาพัสดุ
ที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น 

- หลักประกันสัญญาหรือหลักประกันการเสนอ
ราคาพ้นภาระผูกพันไม่ได้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา และหรือบางสัญญาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นค่า
อะไร 

๓. ควรปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๙ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 
๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 

๕. ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ และให้ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ค าจ ากัดความ 
“ราคากลาง” 

๖.  
-  ควรปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ          
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

-  ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 
กันยำยน 2560 เรื่อง กำรอนุมัติยกเว้นในการเช่าหรือ
การจ้างที่ต้องกระท าต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่
อาจ ลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 
๙๖ และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๗ และ ๑๖๘ 

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
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การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

๗.  การก าหนดอัตราค่าปรับไม่ถูกต้องและหรือไม่
ติดอากรแสตมป ์

 
๘. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ด าเนินการในระบบ e-GP 

ได้มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลง เป็นหนั งสื อ  ณ ที่ ส านั กงานประกันสั งคม           
แต่ ไม่ ได้ ส่ งข้อมู ล เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ าย  ของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๗ ลว ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง การก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา 

๗. ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๕ ข้อ ๑๖๒ 

๘. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่  กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ   ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการ
ในระบบ e-GP 

การควบคุมภายใน 
-    ไม่มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ

รายงานเกี่ ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

-   การจัดท ารายละเอียดองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ๕ องค์ประกอบ (แบบ ปค ๔) มีรายละเอียดแต่ละ
หลักการไม่ครบตามมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

-   จัดท ารายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.๕) ไม่มีการระบุความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม 
หรือการระบุความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกิจกรรม หรือไม่มี
การประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับกิจกรรม   

ควรด าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 รายงานผลการตรวจสอบประจ าป ี2564 | กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

สรุปผลการตรวจสอบงานเงินกองทุนประกันสงัคมที่มีนัยส าคัญ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน 

๑. การจัดท าใบโอนกรณีท่ีไม่ใช่ระบบอัตโนมัติผู้จัดท า
ใบโอนกับผู้อนุมัติเป็นบุคคลเดียวกัน   

๒. กำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันรับเงิน – จ่ำยเงิน
ประจ ำวัน และใบโอนปรับปรุงบัญชี ไม่ได้ลงลำยมือชื่อ 
“ผู้บันทึกบัญชี/ผู้ตรวจสอบ” (งำนประมวลผลอัตโนมัต)ิ  

 

๓. เช็คสั่งจ่ำย ที่ผู้รับยังไม่น ำไปขึ้นเงิน ยังไม่ได้
ปรับปรุงเป็นรำยกำรบัญชีเจ้ำหนี้อ่ืน 

 

 

๔. รายการบัญชีเจ้าหนี้อ่ืน ที่มีอายุครบ 2 ปี แล้ว 
แต่ยังไม่ด าเนินการโอนเงินกลับเป็นรายได้เข้ากองทุน 

 

 

๕. ในรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินกองทุน
ประกันสังคมบัญชีที่ ๑ มีนายจ้างบางรายช าระเงินสมทบ
ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือวิธีการโอนเงินผ่านช่องทาง 
โมบายแบงค์กิ้ง และไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็น
รายการของนายจ้างรายใด ท าให้งานการเงินและบัญชีไม่
สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

 

 

 

 

 

๑. และ ๒. แนวทางและมาตรการในการควบคุมก ากับ
ดูแลตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาด และการกระท าอันไม่สุจริต เกิดความ
เสียหายแก่บุคลากรและองค์กร 

 

 

๓. ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกองทุน
ประกันสังคม ซึ่งได้ก าหนดว่าผู้มีสิทธิที่ไม่น าเช็คไปเบิกเงิน
จากธนาคารภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่จ่ายเช็ค ให้
จัดท าใบโอนปรับปรุงเป็นเจ้าหนี้อื่น ๆ   

๔. ปฏิบัติ เป็นไปตามแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี
กองทุนประกันสังคม หน้า ๗๐-๗๑ กรณีเจ้าหนี้อ่ืน-ผู้รับ
เงินไม่น าเช็คไปข้ึนเงินที่เกิดจากเช็คสั่งจ่ายแล้ว มีอายุครบ 
๒ ปี ให้ปรับปรุงโอนเจ้าหนี้อื่น-เป็นรายได้ของกองทุน 

๕. ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกองการเงินและ
บัญชีกองทุน ที่ รง ๐๖๐๓/ว ๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๔๗ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนายจ้างช าระเงินสมทบ
กองทุนประกันสั งคม และกองทุนเงินทดแทนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างได้ ให้ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ประสานงานกับฝ่ายเงินสมทบหาข้อเท็จจริงภายใน ๒ ปี นับ
แต่วันที่ปรากฏในรายงาน Bank Statement หลังจากครบ
ก าหนด ๒ ปีแล้ว ให้จัดท าใบโอนเป็นรายได้เข้ากองทุน
ตามจ านวนเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว 
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

ไม่จัดท าทะเบียนคุม  เ พ่ือควบคุมการเบิก
ใบเสร็จรับเงินจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 

เพ่ือระบบการควบคุมภายในของการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ที่ดี ทุกครั้งที่งานการเงินและบัญชีเบิกใบเสร็จรับเงินจาก
ฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป ให้บันทึกทะเบียนคุมการเบิก
ใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกองบริหารการเงินและการ
บัญชีตามหนังสือกองบริหารการเงินและการบัญชี ที่ รง 
๐๖๐๕/ว ๓๗๖ ลงวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
ทบทวนแนวปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงิน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน 

การเก็บรักษาเงิน 

๑. กรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่มีการจัดท าหนังสือบันทึกการส่ง
มอบและรับมอบให้กรรมการส ารองเป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างกัน 

๒. การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินส ารอง  
โดยไม่ไดก้ าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
กุญแจในแต่ละดอก หรือการถือรหัสตู้นิรภัย 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๙ 

 

 

การตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินไม่ลง
ลายมือชื่อตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายกับรายงานการรับเงินในแต่ละวัน 

 

 

 

 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๓ (การตรวจสอบจ านวนเงินที่
จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ 

ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตาม
วรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ผู้ ตรวจสอบแสดงยอดเงิ นรั บตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับและหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับ
ช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ที่ได้รับในวัน
นั้นทุกฉบับไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่ งเป็น
หลั กฐานการรั บช าระเงิ นจากระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์  
(e-payment) ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การรับเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ 
 

๑. การจัดท าค าสั ่งมอบหมายให้พนักงาน
ราชการเป็นผู้ลงนามรับเงินในใบเสร็จรับเงิน ณ 
ส านักงานและใบเสร็จรับเงินนอกสถานที่ โดยมิได้มี
การมอบหมายหน้าที่ เ พ่ิมเติมในสัญญาจ้ างให้
ปฏิบัติงานรับ – จ่ายเงิน 

๒. ค าสั่ งแต่ งตั้ งและมอบหมายหน้ าที่ ให้
เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการหรือพนักงานประกันสังคม) 
รับช าระเงินสมทบนอกสถานที่มาตรา ๔๐ ไม่มีค าสั่ง
หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ระบุชื่อ ต าแหน่งในค าสั่ง 
หรือผู้ ออกค ำสั่ งแต่ งตั้ งมิ ใช่ เลขำธิกำรส ำนักงำน
ประกันสังคมหรือที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่   

 

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. หนังสือส านักบริหารการเงิน การบัญชี และการ

ลงทุน ที่ รง 0603/ว 321 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 
เรื่อง แนวปฏิบัติกำรรับช ำระเงินสมทบนอกสถำนที่รำชกำร 
 
 
 

๒. หนังสือส านักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๗/
๒๖๖๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ตอบข้อหารือการ
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานรับ – จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  (โดยมอบหมายที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานราชการปฏิบัติงานรับ – จ่ายเงิน เพ่ิมเติม
ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ) 

๓. ในแต่ละปีควรจัดท าค าสั่งการรับช าระเงินสมทบนอก
สถานที่เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน 
โดยให้สอดคล้องกับการจัดท าโครงการรับเงินนอกสถานที่ที่มี
ก าหนดระยะเวลา ๑ ปี ตาม 

- หนั งสื อกองบริ หารการเงิ น และการบัญชี  
ที่ รง ๐๖๐๓/ว ๕๙๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับช าระ
เงินสมทบและออกใบเสร็จรับเงินตามโครงการรับเงินสมทบ
มาตรา ๔๐ นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ 

- หนังสือส ำนักงำนประกันสังคม ที่ รง 0632/ว 3287 
ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติกำรรับช ำระเงิน
สมทบผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 นอกสถำนที่  

การรับเงินสมทบทางไปรษณีย์ 
 

๑. กำรมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ไปขึ้นเงินธนำณัติ 
แต่ไม่ได้จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยให้ชัดเจน และกรณีที่
ธนำณัติเกิน 10,000 บำท มีกำรรับเป็นเงินสดไม่รับ
เป็นแคชเชียร์เช็ค 

 

 
 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. ให้ปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี 

และกำรลงทุน ที่ รง ๐๖๐๓ / ว ๑๘๐๔ และ ว ๑๘๐๕  
ลงวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรขอรับเงิน
สมทบทำงไปรษณีย์ โดยจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจให้
เจ้ำหน้ำที่ที่ไปรับเงินธนำณัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับค ำสั่ง
ลำยมือชื่อของผู้รับมอบอ ำนำจในกำรขอรับเงินที่ส่งให้
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

๒. กำรมอบอ ำนำจให้พนักงำนขับรถยนต์เป็นผู้รับ
เงินธนำณัติ เป็นกำรมอบหมำยเกินหน้ำที่ อำจจะไม่
สำมำรถรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ 

 

๒. ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือส านัก
บริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ที่ รง 0603/ว 432  
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติกำรขอรับเงิน
สมทบทำงไปรษณีย์ อย่ำงเคร่งครัด โดยประสำนงำนกับบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด เพ่ือขึ้นเงินธนำณัติที่มียอดจ ำนวนเงินรวม
ต่อครั้งตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป ให้รับเป็นแคชเชียร์เช็ค  

การรับเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการอ่ืน 

มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ 

๑. ไม่มีการเรียกรายงานการรับช าระเงินสมทบ
ผ่านธนาคาร (FN100040) รายงานการรับเงินสมทบ
ประจ าวันจากธนาคาร รายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
ที่ ไ ม่ ปรากฏ ในฐานการ เ งิ นและถั ง พักข้ อมู ล 
(FN100070) และในระบบ Web Application 

รายงาน (INS02731) เพ่ือตรวจสอบรายงานยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินมาตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน  

๒. ธนาคารไม่ส่งรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
และใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกให้ส านักงาน 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือส านักงาน

ประกันสังคม ด่วนมาก ที่ รง ๐๖๐๔/ว ๒๗๒๙ ลงวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการแก้ไข
ข้อมูลกรณีช าระเงินสมทบผ่านหน่วยบริการแต่ไม่ลง
ฐานข้อมูล และประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชี และ
คู่ มื อการปฏิบั ติ ง านของ เ จ้ าหน้ าที่ ก าร เ งิ นกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  

๒. ถือปฏิบัติ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงิน
ทดแทน หน้า ๒๖  โดยเรียกรายงาน (FN100070) และ
ติดตาม ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกจากธนาคารเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 

 

มาตรา ๔๐  
ไม่ได้เรียกรายงานใบเสร็จรับเงินผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารและหน่วยบริการ (INS 020734) ในระบบมาตรา 
๔๐ (Web Application) มาตรวจสอบกับรายงานเลขที่
ใบเสร็จรับเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส  (INS 020731) 
และหรือไม่ได้เรียกรายงานยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (INS 

020732) ในระบบ มาตรา ๔๐ มาตรวจสอบกับรายงาน
การยกเลิกใบเสร็จรับเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของช่อง

ทางการรับช าระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการเป็นไป
อย่างถูกต้อง และป้องกันความผิดพลาด หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นให้ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน และหนังสือกองบริหารการเงินและการบัญชี ที่ 
รง ๐๖๐๕/ว ๔๑๗๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
การให้บริการรับช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

การส่ังจ่ายเช็ค 
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 

๑. การจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คไม่เป็นปัจจุบัน และหรือไม่ถูกต้อง 
(กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อ ได้จัดท าเพียงหนังสือเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง
ลายมือชื่อส่งให้ธนาคาร 

๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มิได้ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค
ของฝ่ายที่สอง (ฝ่ายงานการเงินและบัญชี) 

๓. จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อสั่ง
จ่ายเงินเป็นเช็คไม่ถูกต้อง ได้แก่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ลง
นามที่ปฏิบัติงานในจังหวัด และสาขา รวมอยู่ในค าสั่ง
เดียวกัน 

๔. การจัดท าค าสั่ง ในการมอบหมายให้ผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน วงเงินสั่งจ่ายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เป็นไปตามล าดับ โดยมีการมอบหมายให้แรงงาน
จังหวัดเพียงคนเดียว ที่สามารถลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน
ในเช็ค ร่วมกับประกันสังคมจังหวัด   

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
จัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการลงลายมือชื่อ

สั่งจ่ายเงินในเช็ค ให้เป็นไปตามค าสั่งส านักงานประกันสังคม 
ที่ ๑๐๘๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินใน
เช็คจากบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน บัญชีที่ ๒ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
มาตรา ๔๐ ของส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่  ส านักงานประกันสังคมจังหวัด และส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา ตาม 

ข้อ ๒.๔ การสั่งจ่ายเงินจ านวนเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)ในส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
และส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ให้ประกันสังคม
จังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภท
วิชาการไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ ฝ่ายหนึ่งลง
ลายมือชื่อร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือปลัดจังหวัดหรือแรงงานจังหวัดอีกฝ่ายหนึ่ง 

การจ่ายเงิน ณ ส านักงาน 

 

การจ่ายเงิน ณ ส านักงาน กรณีมอบอ านาจรับเงิน 
ณ ส านักงานมีการจ่ายเงินสด ให้แก่ผู้รับมอบอ านาจ  

 

 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักบริหารการเงิน การบัญชี 

และการลงทุน ที ่ รง ๐๖๐๓/ ว ๒๔๔๙ ลงวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๘. ข้อ ๔ การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจ
รับเงินแทน ให้จ่ายเป็นเช็ค 

การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยจังหวัด 

๑. จ่ายเงินผ่านธนาคารที่ไม่ได้ท าความตกลงไว้
กับส านักงาน โดยบางกรณีน าเงินสดหรือเช็คน าฝาก
ที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และไม่ติดตามรายงานผล
การโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน เช่น ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

๒. แบบแสดงการใช้สิทธิของผู้ประกันตน และ

๑. ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนหน้า 
๑๓๗  ข้อ ๓ การโอนเงินผ่านธนาคารโดยการโอนเงินผ่าน
ธนาคารที่ท าข้อตกลงไว้กับส านักงานประกันสังคม ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๒. และ ๓ ก ากับงานการเงินให้ติดตามใบเสร็จรับเงิน
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

หรือใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลไม่ครบถ้วน
ตามใบส าคัญรับเงิน หรือจ านวนเงินในใบส าคัญรับ
เงินไม่ตรงกับแบบแสดงการใช้สิทธิของผู้ประกันตน
ที่ได้รับจากสถานพยาบาล 

๓. สถานพยาบาลบางแห่งไม่ส่งใบเสร็จรับเงิน และ
แบบแสดงการใช้สิทธิของผู้ประกันตนให้ส านักงาน 

 

พร ้อ ม แ บ บ แ ส ด งก า ร ใ ช ้ส ิท ธ ิก รณ ีท ัน ตกรรมของ
ผู้ประกันตนจากสถานพยาบาลมาแนบประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการ
จ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักบริหารการเงินและ
การบัญชี ที่ รง ๐๖๐๕/ว ๘๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมให้สถานพยาบาลและ
ผู้ประกันตน  

การจ่ายเงินคืนเงินให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน 

 

๑. ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืนให้แก่
นายจ้างหรือผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่น ไม่ใช่หัวหน้า
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดหรือไม่จัดท าค าสั่ง
มอบหมายให้ข้าราชการระดับช านาญการ เป็นผู้อนุมัติ
สั่งจ่ายคืนเงินผู้ประกันตนมาตรา ๔๐  

 

 

 

๒. กำรคืนเงินสมทบให้แก่นำยจ้ำง หรือผู้ประกันตน
ตำมมำตรำ 33 และมำตรำ 39 ไม่ใช่ประกันสังคม
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติสั่งจ่ำยเงิน 

 

 

 

 

 

 

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การอนุมัติคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ 

ควรจัดท าค าสั่งเฉพาะปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบส านักงาน
ประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณีเงิน
ที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงช าระแก่กองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑  และ
ระเบียบส านักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่
ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยระบุชื่อ และต าแหน่งของข้าราชการที่ได้รับ
มอบหมายให้ชัดเจน 

๒. ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ  เพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเป็นไปตาม
อ านาจที่ก าหนดไว้ตามระเบียบส านักงานประกันสังคมว่า
ด้วย การขอรับเงินสมทบที่น าส่งไว้เกินจ านวนที่ต้องช าระ
คืน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ให้ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้าง
หรือผู้ประกันตน 

  (๒) .....ประกันสังคมจังหวัดส าหรับการอนุมัติสั่ง
จ่ายเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 

 

 

การบันทึกบัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง 
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

 ไม่ได้การติดตามเช็คขัดข้องคืนจากธนาคาร หรือ
ไม่ได้บันทึกสถานะ R ในระบบ และกรณีเช็คขัดข้องมีการ
ช าระเงินแล้ว แต่ยังปรากฏในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้
เช็คขัดข้อง 

 

งำนบัญชีควรตรวจสอบรำยละเอียดลูกหนี้เช็คขัดข้อง
ให้ถูกต้องตรงกับงำนเงินสมทบ และปรับปรุงรำยกำรทำง
บัญชีให้ถูกต้อง ตรงตำมข้อเท็จจริง ถือปฏิบัติตำมหนังสือกอง
บริหำรกำรเงินและกำรบัญชี ด่วนที่สุด  ที่ รง 0605/ว 295 ลง
วันที่ 23 เมษำยน 2561  เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแนว
ปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีลูกหนี้เช็คขัดข้อง 

การติดตามเร่งรัดหนี้ 
การด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ไม่ครบถ้วน

ตามแนวปฏิบัติและหรือไม่ต่อเนื่อง เช่น นายจ้างที่มี
สถานะหยุด (S) ด าเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่
ส านักงานก าหนด 

 

ควรมีการวางแผนการติดตามเร่ งรั ดหนี้ ตามล าดั บ
ความส าคัญของสถานประกอบการค้างช าระในกลุ่มต่าง ๆ และ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการติดตามเร่งรัด
หนี้ โดยปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัด
หนี้เงินสมทบค้างช าระกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

การติดตามเงินรอเรียกคืน 

ติดตามเงินรอเรียกคืนที่จ่ายเงินเกินสิทธิให้
ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิไม่ต่อเนื่อง หรือไม่ครบถ้วน 

 

 

ให้ด าเนินการตรวจสอบรายงานข้อมูลเงินรอเรียกคืน
คงเหลือทุกกรณี และมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ
ในการติดตามเงินที่จ่ายเกินสิทธิ ตามหนังสือส านักสิทธิ
ประโยชน์ ที่  รง ๐๖๒๙/ว ๕๘๓๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและเร่งรัดติดตามการ
จ่ายประโยชน์ทดแทนเกินสิทธิ  

การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน 

 

๑. การวินิจฉัยสั่งจ่ายกรณีเจ็บป่วย (ขาดรายได้)
การนับสิทธิวันลาป่วยจากนายจ้างตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานไม่ถูกต้อง 

 

๒. วินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้
เกินกว่าวันที่ในใบรับรองแพทย์สั่งให้หยุด 

 

 

 

 

๓. ดึงฐานค่าจ้างการค านวณไม่ถูกต้อง ได้แก่ 

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัย ถือปฏิบัติเป็นไปตาม

คู่มือที่ส านักงานก าหนด และเพ่ิมความระมัดระวังในการ
สอบทานเอกสาร เพ่ือป้องกันการวินิจฉัยเงินเกินสิทธิ และ
รักษาเสถียรภาพของเงินกองทุน 

๒. ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติส านัก
สิทธิประโยชน์ตามหนังสือส านักสิทธิประโยชน์ ที่  รง 
๐๖๐๘/ว ๘๗๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนว
ปฏิบัติการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพกรณี
นายจ้างค้างช าระเงินสมทบ (ส่วนงานสิทธิประโยชน์) 

 

๓. เพ่ิมความระมัดระวังในการวินิจฉัยสั่งจ่าย กรณี



 

 

23 รายงานผลการตรวจสอบประจ าป ี2564 | กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

กรณีที่ผู้ประกันตนสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 
๓๙ แล้ว แต่ยังใช้ฐานการน าส่งเงินสมทบของมาตรา 
๓๓ เพ่ือวินิจฉัยจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ 

 
 
 
 
 
๔. การวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี 

ชราภาพ โดยไม่หักผลประโยชน์ตอบแทนของงวด
ค่าจ้างที่นายจ้างน าส่งเงินสมทบฝ่ายเดียว   

- การวินิจฉัยกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ า
กว่า๑๒ เดือน และมีการจ่ายคืนเงินมาตรา ๓๙ ไม่
ถูกต้อง ซึ่งท าให้มีการจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพเกินสทิธ ิ

- วินิจฉัยโดยจ านวนเงินบ าเหน็จชราภาพในระบบ 
sapiens ส่วนของนายจ้างไม่สอดคล้องกับฐานทะเบียน
แจ้งเข้า-ออกงาน 

๕. วินิจฉัยประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ มาตรา ๔๐
ไม่ถูกต้อง ดังนี้  

- ใช้อัตราไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

- ใบรับรองแพทย์ ส ำเนำเวชระเบียน หรือเอกสำร
อ่ืน ๆ ที่แสดงว่ำเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ไม่ได้เก็บไว้
กับใบส ำคัญรับเงิน  

บ าเหน็จชราภาพ และให้มีการพิมพ์ประวัติการน าส่งเงิน
สมทบของผู้ประกันตนเพ่ือตรวจสอบ และใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการวินิจฉัย  พร้อมทั้ งกรณีนี้ ให้ด า เนินการ
เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยและเรียกเงินบ าเหน็จชราภาพ
ส่วนเกินคืน และให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือที่ส านักงาน
ก าหนด เพ่ือป้องกันการวินิจฉัยเงินเกินสิทธิ และรักษา
เสถียรภาพของเงินกองทุน 

๔. เจ้าหน้าที่วินิจฉัยเพ่ิมความระมัดระวัง และมีการ
สอบทานจากหัวหน้างาน กรณีการวินิจฉัยสั่งจ่ายกรณี
บ าเหน็จชราภาพกรณีที่หน้าจอการวินิจฉัยปรากฏข้อความ 
“มีการน าส่งเงินสมทบมากกว่า ๑ ครั้งในงวดเดียว” หรือ  
“มีการน าส่งเงินสมทบฝ่ายเดียว”  หรือกรณีมีการขอคืนเงิน
สมทบ 

    กรณีดังกล่าวให้เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยและเรียกเงิน
บ าเหน็จชราภาพส่วนเกินคืนจากผู้ประกันตน 

๕. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขแห่ งสิทธิ ในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

การบันทึกรับแจ้งพิเศษ 

๑. กรณีวินิจฉัยสั่งจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพ 
และมีกำรขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพไป
แล้วบำงส่วน มีกำรวินิจฉัยโดยไม่ได้บันทึกรับแจ้งพิเศษ 

๒. การมอบอ านาจหน้าที่ระดับการใช้งานในระดับสูง
ของระบบประโยชน์ทดแทนในการบันทึกรับแจ้งกรณี
พิเศษ ไม่ได้จัดท าค าสั่งมอบอ านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และไม่ได้จัดท ารายงานการบันทึกเลขที่รับแจ้ง 
กรณีพิเศษ กรณีว่างงาน และกรณีบ าเหน็จชราภาพ 

เสนอบังคับบัญชาเป็นประจ าทุกเดือน 

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 เพ่ือการควบคุมภายในที่ดี และสามารถลดความเสี่ยงได้  

ควรปฏิบัติ เป็นไปตามหนังสือส านักสิทธิประโยชน์ ที่  รง  
๐๖๒๙/ว ๑๙๙๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนงาน
ประโยชน์ทดแทน และส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้รหัส
ระดับสูง  ให้ส านักสิทธิประโยชน์ทราบทุก ๓ เดือน ตามหนังสือ
ส านักสิทธิประโยชน์ ที่ รง 0629/ว 15 ลงวันที่ 11 มีนำคม 
2562 เรื่อง ส่งรายงานผลการใช้รหัสผู้ใช้งานระดับสูง 
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๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย 

การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกันตน/ผู้มี
สิทธิมารับเงิน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ต่อเนื่องตามแนว
ปฏิบัติ 

 

 

ควรด าเนินการตรวจสอบรายงานประโยชน์ทดแทนค้าง
จ่ายกับแฟ้มค้างจ่ายให้ครบถ้วนและติดตามให้ผู้มีสิทธิมารับ
เงิน โดยด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้มารับเงินครั้ง
แรกให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมีใบตอบรับในประเทศ 
(AR) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการนับอายุความ ๒ ปี และใน
ระหว่างที่ยังไม่ครบ ๒ ปี หากผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ยังไม่มา
รับเงิน ให้มีหนังสือแจ้งเตือนทุก ๖ เดือน เพ่ือเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของกองประโยชน์ทดแทนตามหนังสือที่ รส 
๐๗๐๘ / ว ๗๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง แนว
ปฏิบัติกรณีผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิไม่มารับเงิน 
และหนังสือส านักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๐๘/ว ๐๐๓๗ 
ลงวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบรายงานประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย ประโยชน์
ทดแทนค้างจ่ายผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๓๐ /ว ๖๗๕๕ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติการวินิจฉัย
ประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ 
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สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ที่มีนัยส าคัญ  
งานเงินกองทุนเพื่อบริหารงานกองทุนเงินทดแทน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การจ่ายเงิน 

หน่วยรับตรวจยังไม่ได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ได้แก่ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์   

 

ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungsri Cashlink 
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๒ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ 
๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่ อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

เงินยืมราชการ 

การยืมเงินราชการและการชดใช้ เงินยืมปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ 

๑. การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๒๕ ของ
จ านวนเงินที่ยืมไป เนื่องจากประมาณการใช้จ่ายเงินสูง
กว่าความจ าเป็น  

2. กำรยืมเงินครำวเดียวเพ่ือด ำเนินกำรหลำย
โครงกำร เป็นผลให้มีกำรชดใช้เงินยืมล่ำช้ำ เช่น กิจกรรม
กำยภำพบ ำบัด และกิจกรรมฝำกฝึกผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพในสถำนประกอบกำร  

 
 

 
 
ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินควรสอบทำนประมำณกำรกำร

ใช้จ่ำยเงินตำมควำมจริงและเหมำะสม กรณีมีกำรส่งใช้
เงินเกินร้อยละ 25 ของจ ำนวนที่ยืมไปให้ชี้แจงเหตุผล 
ประกอบกำรส่งใช้เงินยืม เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อแนะน ำ
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ให้ไว้ และเป็น
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี 

  

การบันทึกบัญชีและการรายงาน 

1. จัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชี และบันทึกบัญชีไม่
เป็นปัจจุบัน ได้แก่ การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ล่าช้า  

 ให้จัดท าใบส าคัญการลงบัญชี และบันทึกบัญชีให้
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และกำรบันทึกบัญชี
เจ้ำหนี้ควรบันทึกในวันเดือนปีที่มีกำรตรวจรับพัสดุ 
หรือวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ทรำบถึงบัญชีเจ้ำหนี้ที่
แท้จริงในรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ปฏิบัติเป็นไปตาม
คู่มือการบันทึกบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน (๒๒%)  
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ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

2. บัญชีทรัพย์สินที่ได้จ ำหน่ำยแล้วบำงรำยกำรยังไม่
ตัดออกจำกบัญชี  

 

 ให้ เจ้าหน้าที่บัญชีด า เนินการปรับปรุงบัญชี
ทรัพย์สิน ตามคู่มือการบันทึกบัญชีของกองคลัง  
ในการปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาดังกล่าวให้แนบ
ตารางการค านวณค่าเสื่อมราคาที่ปรับปรุงก่อน และ
หลังการปรับปรุง และแนบใบส าคัญการลงบัญชี ให้
ฝ่ายบัญชีของกองคลัง ทราบด้วย 

3. บัญชีทรัพย์สินในงบทดลองไม่ตรงกับรายละเอียด
การค านวณค่าเสื่อมราคา และทรัพย์สินของหน่วยงาน  

4. กำรบันทึกบัญชีครุภัณฑ์บำงรำยกำรไม่ถูก
ประเภท และอำยุกำรใช้งำนของทรัพย์สิน  

 ควรตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ต่าง ๆ ในงบการเงินให้
ถูกต้อง ตรงกับรายละเอียดการค านวณค่าเสื่อมราคา และ
ปรับปรุงบัญชีดังกล่าว ตามคู่มือการบันทึกบัญชี เงิน
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูและส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ท างาน (๒๒%) และตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้ตรง
กับบัญชีแยกประเภท เพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการน า
ข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ด้วย
งบทดลอง แบบ บช. 05 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ ตามหนังสือส านักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 
๐๖๐๓/ว ๓๓๑๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การ
เตรี ยมความพร้อมการน าข้อมูลทางบัญชี เงินนอก
งบประมาณเข้าระบบ GFMIS ด้วยงบทดลองแบบ บช.05 

 
 
 
 

 

 

๒. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 

ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. กระบวนกำรจัดหำโดยวิธี e-biddingคณะกรรมกำรที่

ได้รับแต่งตั้งจัดท ำขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง (TOR) เมื่อได้
ด ำเนินกำรแล้ว ไม่มีกำรน ำร่ำงขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) 
เสนอรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือทรำบ  

คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย เมื่อจัดท ำขอบเขต
ของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง (TOR) เสนอรำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
เพ่ือทรำบ ก่อนน ำไปจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงโดยให้ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 45 
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ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

2. กำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น ำเสนอ
ควำมเห็นกำรประกวดรำคำ โดยไม่ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
ก่อนน ำเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน  

ให้ปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) วรรค
หนึ่ง (ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่) 

 

3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง พบว่ำ 
  กำรจัดท ำขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง (TOR) ของโครงกำร
กำรจ้ำงปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร
ของผู้ทุพพลภำพแต่ละรำย ไม่ระบุรำยละเอียดให้ชัดเจน  
ตำมสภำพแวดล้อมที่ต้องปรับให้เหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร
ของผู้ทุพพลภำพ  

 

 
การจัดท าขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง (TOR) ควรจัดท า
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความต้องการใช้ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของผู้ทุพพลภาพแต่ละราย 

4. ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่ตรงกับหลักฐำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่ด ำเนินกำรจริง ได้แก่ กำรจ้ำงเหมำรักษำ
ควำมปลอดภัย  

หัวหน้ำเจ้ ำหน้ำที่ พัสดุ  ควรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่ำงเคร่งครัด และไม่ควรมี
กำรมอบรหัสกำรเข้ำใช้งำนในระบบ e-GP ให้ผู้อ่ืนเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนในระบบแทน หรือถ้ำมีกำรมอบรหัสกำร
เข้ำใช้งำนควรท ำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้
ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพ 

5. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำรไม่น ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม ได้แก่ กำรจ้ำง
รักษำควำมปลอดภัย กำรจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำด และกำร
จ้ำงเหมำดูแลสวนหย่อม  

เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง และของหน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำรที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ 
สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐนั้น ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ 

6. กำรประกำศประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริกำรด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ไม่ ได้ก ำหนด
คุณสมบัติว่ำผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้มีผลงำนมำยื่นประกอบ แต่
เอกสำรกำรประกวดรำคำก ำหนดหลักฐำนในกำรยื่นข้อเสนอว่ำ
ต้องมีหนังสือรับรองผลงำนยื่นประกอบกำรเสนอรำคำ  

กำรก ำหนดผลงำนของผู้รับจ้ำงต้องก ำหนดเงื่อนไข
ดังกล่ำวไว้ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งใน
ประกำศประกวดรำคำ และเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นไปตำม
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 
410 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2560 เรื่อง ก ำหนดแบบ
ประกำศ และเอกสำรเชิญชวนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุด้วย
วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – Market) 
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : 
e – bidding) และวิธีสอบรำคำ 
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ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

7. กำรก ำหนดแหล่งที่มำของรำคำกลำงในตำรำงแสดงวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (แบบ บก.๐๖) ไม่ถูกต้อง ได้แก่ กำร
จ้ำงเหมำท ำอำหำรเลี้ยงผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพและจัด
อำหำรเสริมเพ่ือบ ำรุงสุขภำพ พบว่ำ ก ำหนดแหล่งที่มำของรำคำ
กลำงจำกมติคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบอนุมัติ
จัดสรรเงินงบประมำณ  

 

กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงเพ่ือเสนอหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ ให้ระบุแหล่งที่มำของรำคำกลำงพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง โดยให้น ำค ำจ ำกัดควำมตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๔ 

การบริหารสัญญา 
  1. ในกำรตรวจรับพัสดุแต่ละครั้ง เมื่อคณะกรรมกำร

ตรวจรับแล้ว ไม่มีการรายงานผลการตรวจรับพัสดุที่ได้จัดซื้อ
หรือจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

 

  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการซื้อหรือการจ้าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔) 

 

2. กำรลงนำมในสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ และมีผลให้
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงมีย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
๒๕๖๔ ได้แก่ กำรจ้ำงรักษำควำมปลอดภัย กำรจ้ำงเหมำ
รั กษำควำมสะอำด กำรจ้ ำ ง เหมำดู แลสวนหย่ อม  
 

กำรจัดท ำสัญญำในปีถัดไป ให้เร่งลงนำมในสัญญำ
โดยเร็ว โดยต้องมีกำรลงนำมก่อนวันที่ผู้รับจ้ำงมำปฏิบัติงำน
ตำมสัญญำ ส่วนกำรลงนำมในสัญญำที่มีผลย้อนหลัง  
ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 346 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2560 เรื่อง กำรอนุมัติยกเว้น
ในกำรเช่ำหรือกำรจ้ำงที่ต้องกระท ำต่อเนื่องในปีงบประมำณ
ใหม่ แต่ไม่อำจลงนำมในสัญญำได้ทัน มีผลย้อนหลังได้นั้น 
ต้องเป็นสำเหตุจำกพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือมีผลใช้บังคับแล้ว แต่
ส ำนักงบประมำณยังอนุมัติเงินประจ ำงวดให้ไม่ทันภำยใน
วันที่ 1 ตุลำคม หรือผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำนของรัฐอนุมัติ
เงินงบประมำณไม่ทันภำยในวันแรกของปีงบประมำณของ
หน่วยงำนของรัฐนั้นเท่ำนั้น แต่เนื่องด้วยคณะกรรมกำร
กองทุนเงินทดแทน ได้อนุมัติจัดสรรเงินวันที่ ๓๐ ตุลำคม 
๒๕๖๓ และส ำนักงำนประกันสังคม ได้ประกำศจัดสรรเงิน
วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 

การบริหารทรัพย์สิน 

กำรควบคุมวัสดุ พบว่ำ ไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำหน่วย
พัสดุเพ่ือเป็น ผู้สั่งจ่ำยวัสดุ  

ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ มีหน้าที่
เกี่ยวกับพัสดุ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๑ การเก็บ การ
บันทึก การเบิกจ่าย ข้อ 205 
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สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ที่มีนัยส าคัญ งานเงินกองทุนเงินทดแทน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

 

๑. ด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 

ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การรับเงิน 

การรับช าระเงินสมทบผ่านหน่วยบริการอ่ืน พบว่า มีการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณีรับช าระเงินสมทบผ่านธนาคาร 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
(FIN5009) จากระบบ Web Application กองทุนเงินทดแทน 
กับรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของธนาคาร และรายงาน
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินของหน่วยบริการอ่ืน  

ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การ
เงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กรณีรับเงิน
ผ่านธนาคารและผ่านหน่วยบริการอ่ืนให้เจ้าหน้าที่การเงิน 
เรียกรายงานการรับเงินสมทบผ่านธนาคารเรียงตามเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน (FIN5012) และรายงานใบเสร็จรับเงินจาก
ธนาคารที่ลงฐานข้อมูลไม่ได้ (FIN5014)จากระบบWeb 
Application กองทุนเงินทดแทนมาตรวจสอบกับรายงานเงิน
สมทบประจ าวันของธนาคาร กรณีธนาคารยกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงิน ธนาคารจะต้องส่งรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ยกเลิก  
ซึ่งธนาคารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้กับส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่เรียกรายงานการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคาร (FIN5009) จากระบบ Web 
Application กองทุนเงินทดแทน มาตรวจสอบกับรายงาน
การยกเลิกใบเสร็จรับเงินของธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับที่ยกเลิก 

การจ่ายเงิน 

1. การจัดท าค าสั่งผู้มีอ านาจลงนามในเช็คไม่ถูกต้อง 
และไม่เป็นปัจจุบัน  

ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๘ พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ข้อ ๒๐ ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

2. กำรจ่ำยเงิน (กรณีโอนผ่ำนธนำคำรในควำมตกลง) 
พบว่ำ กำรจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิบำงรำยไม่ถูกต้อง เนื่องจำก
ไม่ได้ตรวจสอบเลขที่บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินกับผลกำรโอนเงิน
จำกธนำคำรไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินของธนำคำร
ให้กับผู้มีสิทธิ  

ให้สอบทานการจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามผู้มีสิทธิ 
และปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กำร
เงิ นกองทุนประกันสั งคมและกองทุนเงินทดแทน  
หน้ำ ๑๓๗ เรื่อง กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรด ำเนินกำรโดย
จังหวัดอย่ำงเคร่งครัด  
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ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรักษาเงิน 

1. กรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ และมีการมอบหมายให้กรรมการเก็บรักษาเงิน
ส ารองปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีการด าเนินการจัดท าหนังสือ
บันทึกการส่งมอบและรับมอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างกัน  

ควรก ำกับดูแล ให้กรรมกำรเก็บรักษำเงินปฏิบัติหน้ำที่
เป็นไปตำมกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง 
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงิน 

ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕62 ข้อ 89 กำรบันทึกกำรส่งมอบและรับ
มอบรหัสหรือลูกกุญแจระหว่ำงกรรมกำรเก็บรักษำเงินกับผู้
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเก็บรักษำเงินแทน อย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

2. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินส ำรอง โดย
ไม่ได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำกุญแจใน
แต่ละดอก หรือกำรถือรหัสตู้นิรภัย  

 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรเก็บรักษำเงินส ำรอง ให้ก ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำกุญแจในแต่ละ
ดอก หรือกำรถือรหัสตู้นิรภัยให้ชัดเจน เพ่ือให้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำร
รับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘ และเพ่ือเป็นกำร
ป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น 

การบันทึกบัญชีและการรายงาน 

1. การจัดท าใบโอนเพ่ือปรับปรุงบัญชี กรณีที่ไม่ใช่
ระบบอัตโนมัติ ผู้จัดท าใบโอนกับผู้อนุมัติเป็นบุคคลเดียวกัน  

ควรมีแนวทางและมาตรการในการควบคุมก ากับ
ดูแลตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือลดความเสี่ยงที่
จะเกิดข้อผิดพลาด และการกระท าอันไม่สุจริต เกิดความ
เสียหายแก่บุคลากรและองค์กร 

2. เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ตรวจสอบรำยงำนเงินเกินและ
ปรับปรุ งรำยกำรเงิน เกินให้ เป็น เงินคงเหลือ  เ พ่ือ
ด ำเนินกำรคืนเงินให้แก่นำยจ้ำง  

เมื่องำนบัญชีจัดท ำงบกำรเงินเรียบร้อยแล้วหำกพบว่ำ 
รำยละเอียดเงินเกิน ประกอบงบกำรเงิน มีจ ำนวนหลำยรำยกำร 
ควรน ำรำยละเอียดดังกล่ำว ส่งให้งำนเงินสมทบและ
กำรตรวจสอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบรำยงำนเงินเกิน 
เพ่ือปรับปรุงเป็นเงินคงเหลือให้ถูกต้อง และคืนเงินเกิน
ดังกล่ำวให้แก่นำยจ้ำงต่อไป 

3. กรณีนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบด้วยวิธีโอนเงินเข้ำ
บัญชี เงินฝำกธนำคำรของส ำนัก งำน โดยไม่แจ้งให้
เจ้ำหน้ำที่ทรำบ จึงไม่ทรำบว่ำเป็นรำยกำรของนำยจ้ำง
รำยใด ท ำให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีไม่สำมำรถออก
ใบเสร็จรับเงินให้นำยจ้ำงได้ จึงท ำให้มียอดคงค้ำงอยู่ ใน
บัญชีเงินฝำกธนำคำรตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓  

ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑.งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบควรแนะน ำ

ช่องทำงกำรช ำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำรตำมช่องทำง 
ที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด คือ 

๑.๑ ช ำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำรที่เคำน์เตอร์
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 
โดยธนำคำรจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันทีในวันที่ช ำระเงิน 
โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

๑.๒ ช ำระเงินสมทบผ่ำน E-Payment ของ
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
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2. กรณีไม่สำมำรถออกใบเสร็จรับเงินได้ ให้งำน
กำรเงินและบัญชีปฏิบัติตำมหนังสือกองกำรเงินและบัญชี
กองทุน ที่ รง ๐๖๐๓/ว ๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๔๗ 
เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนำยจ้ำงช ำระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่ำนธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) โดยไม่สำมำรถออกใบเสร็จรับเงินให้
นำยจ้ำงได้ 

การตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวัน 

1. กำรจัดท ำค ำสั่งผู้ตรวจสอบรับ-จ่ำยเงินไม่เป็น
ปัจจุบัน  

2. ผู้ตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยเงิน ไม่มีกำรตรวจสอบกำร
รับเงินกองทุนเงินทดแทนที่ออกใบเสร็จรับด้วยระบบ Web 
application พร้อมลงลำยมือชื่อประทับตรำชื่อ - สกุล และ
ต ำแหน่งไว้ด้ำนท้ำยรำยงำนกำรรับเงินประจ ำวัน รำยงำนกำร
น ำฝำกเงิน และบัญชีแยกประเภทเงินสด เพ่ือเป็นหลักฐำน
รับรองกำรตรวจสอบ  

ควรปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๘๓ 

 

๒. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)  

ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

งานเงินสมทบและการตรวจสอบ 

๑. กำรด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ 
- กำรติ ดตำมเร่ งรั ดหนี้ ไม่ ครบทุ กขั้ นตอน  

ไม่ ต่ อ เนื่ อง  และไม่ ได้ บั นทึ กสถำนะ กำรติ ดตำม 

เร่งรัดหนี้ไว้บนระบบ Web application ให้เป็นปัจจุบัน  

- เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติควรหำข้อเท็จจริงของกำร
ด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ว่ำอยู่ในขั้นตอนใด หำก
กำรด ำเนินกำรไม่เป็นปัจจุบันควรเร่งด ำเนินกำร
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในกำร
ติดตำมเร่งรัดหนี้  โดยปฏิบัติ เป็นไปตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนกำรติดตำมเร่งรัดหนี้ เงินสมทบค้ำงช ำระ
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม 

2. กรณีที่สถำนประกอบกำรหยุดกิจกำรเป็นระยะเวลำ
เกิน 3 ปี แต่มีเงินคงเหลือ/เงินฝำกประจ ำงวดคงค้ำงในบัญชี 
(ลูกหนี้ด้ำนเครดิต) เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือแจ้งเตือนไม่
ต่อเนื่อง และบำงรำยยังไม่ได้ท ำหนังสือแจ้งเตือนให้นำยจ้ำงมำ
รับเงินคืน  

ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและควรปฏิบัติเป็นไปตำม
คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบงำนเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน หน้ำ ๒๑ ข้อ ๓ กำรโอนเงินคงเหลือเป็น
รำยได้กองทุน และระเบียบส ำนักงำนประกันสังคมว่ำ
ด้วย กำรแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิไปขอรับเงิน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยหำกนำยจ้ำงไม่มำรับคืนและครบก ำหนด ๓ ปี ให้
ท ำบันทึกแจ้งฝ่ำยกำรเงินและบัญชี เพ่ือโอนเข้ำเป็น
รำยได้ของกองทุน 
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ประเด็นข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

3. สอบทำนจำกรำยละเอียดลูกหนี้ด้ำนเดบิตและเครดิต 
พบว่ำ ไม่มีกำรตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่ำงงำนเงินสมทบ
และกำรตรวจสอบกับฝ่ำยกำรเงินและบัญชี จึงมียอดไม่ตรงกัน
จ ำนวนหลำยรำยกำร และบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบ  

 
 

ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) ให้มีกำรตรวจสอบรำยละเอียดลูกหนี้ด้ำน 

เดบิตและเครดิตของฝ่ำยกำรเงินและบัญชีกับฝ่ำยเงิน
สมทบและกำรตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันเป็นประจ ำ
ทุกเดือน โดยให้ตรวจสอบข้อมูลรำยงำนจำกระบบงำน
เงินสมทบ ซึ่งประมวลผล ณ วันที่ ๑ ของทุกเดือน  

๒) หำกด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลตำมข้อ ๑ พบว่ำ
ข้อมูลระบบงำนใดไม่ถูกต้องให้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงให้
ถู กต้ องตำมข้ อเท็ จจริ ง โดยปฏิบั ติ ตำมแนวทำง 
กำรตรวจสอบตำมหนังสือ ส ำนักงำนประกันสังคม  
ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๒๕/ ว ๓๓๖๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎำคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบข้อมูลและ
บริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระของสถำนประกอบกำรบน
ระบบกองทุนเงินทดแทน 

งานวินิจฉัยเงินทดแทน 

1. กำรวินิจฉัยค่ำทดแทนกำรขำดรำยได้ พบว่ำ  
1) ไม่ได้ตรวจสอบใบรับรองแพทย์/บัตรลงเวลำ

ท ำงำน และวันที่นำยจ้ำงรำยงำนกำรกลับเข้ำท ำงำนของ
ลูกจ้ำง  

2) ไม่ได้จัดท ำบันทึกถ้อยค ำลูกจ้ำง และนำยจ้ำง 
หรือสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

3) ไม่ได้มีกำรหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงที่น ำมำค ำนวณก่อนกำรวินิจฉัย 

ให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยเงิน
ทดแทน และตอบข้อหารือตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับรวม) และปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงานประกันสังคม ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๐๓๗ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่อง
การค านวณค่าจ้างรายเดือนเพ่ือจ่ายค่าทดแทนราย
เดือน 

2. กำรวินิจฉัยเงินทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะ พบว่ำ  
มีกำรแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้ำงหลังประสบอันตรำย /หลักฐำน
ประกอบกำรวินิจฉัยไม่ครบถ้วนครอบคลุม ในประเด็นกำร
ประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำน และไม่ได้บันทึกถ้อยค ำ
นำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงประกอบกำรวินิจฉัย  

ให้ปฏิบัติเป็นไปตำมคู่มือแนวปฏิบัติงำนวินิจฉัยเงิน
ทดแทนตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  
(ฉบับปรับปรุง ๒) เรื่อง ข้อควรระวังเพ่ิมเติมในกำร
วินิจฉัยสั่งจ่ำยเงินทดแทน หน้ำ ๑๒ ข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ 
กรณีนำยจ้ำงแจ้งข้ึนทะเบียนย้อนหลัง 

3. ไม่ได้ตรวจสอบรำยงำนใบสั่งจ่ำยค้ำงจ่ำยที่ยังค้ำงอยู่
ในรำยงำนฝ่ำยประโยชน์ทดแทน และไม่ได้จัดท ำหนังสือแจ้ง
เตือนให้ผู้มีสิทธิมำรับเงิน  

ปฏิบัติเป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนประกันสังคม  
ด่วนที่สุด ที่ รง 0636/ว 9237  ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 
2563 เรื่อง กำรตรวจสอบและปรับปรุงใบสั่งจ่ำยเงินทดแทน
ค้ำงจ่ำยในระบบกองทุนเงินทดแทน ควรด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงระหว่ำงฝ่ำยกำรเงินและบัญชีกับฝ่ำยประโยชน์
ทดแทน เพ่ือให้ทรำบถึงใบสั่งจ่ำยประโยชน์ทดแทนดังกล่ำวมี
กำรจ่ำยเงินให้แก่นำยจ้ำง / ผู้มีสิทธิไปแล้วหรือไม่ หำก
ตรวจสอบแล้วพบว่ำ เป็นรำยงำนใบสั่งจ่ำยค้ำงจ่ำยที่เกิดควำม
ผิดพลำดจำกกำรประมวลผลให้ประสำนไปยังส ำนักงำนกองทุน
เงินทดแทนให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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งานบริการให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
พร้อมค าปรึกษาแนะน า และค าปรึกษาทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงทาง Application Line  

โดยกลุ่มผู้รับบริการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานงบประมาณ เงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
เงินกองทุนประกันสังคม และเงินกองทุนเงินทดแทน ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผลการด าเนินงาน 

 การให้ความรู้ แนะน าและให้ค าปรึกษา 

ให้ค าปรึกษาโทรศัพท์พ้ืนฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงทาง Application Line แก่หน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนมากเป็นการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. การจัดท าค าสั่ง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน บัญชีที่ ๒ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ 
ของส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด และส านักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา ตามค าสั่งส านักงานประกันสังคม ที่ ๑๐๘๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖. หนังสือส านักเงินสมทบ ที่ รง ๐๖๒๕/ว ๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งทบทวน 

แนวทางการตรวจสอบข้อมูลและบริหารจัดการหนี้สถานประกอบการบนระบบกองทุนเงินทดแทน 

๗. ระเบียบส านักงานประกันสังคมว่าด้วย การแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิไปขอรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕  
วรรคสอง การมีหนังสือแจ้งเตือนตามวรรคหนึ่งภายในก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถึงก าหนดจ่ายเงิน  

ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่าสองครั้ง  
๘. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา

เงินกองทุนเงินทดแทนพ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๙ บรรดาเงินผูกพันที่จะต้องจ่าย ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิมาขอรับเงินภายใน
เวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ถึงก าหนดจ่าย ให้โอนเงินเข้าบัญชีเป็นรายได้ของกองทุนเงินทดแทน 
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ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตรวจสอบภายใน ด้านบุคลากรในความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน  
และรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและหน่วยงาน  

ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การเพ่ิมทักษะและศักยภาพการตรวจสอบภายใน  
โดยมี เจ้ำหน้ำที่ที่ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรขับเคลื่อนกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมมำตรำ 63  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 6 รำย ได้แก่ 

 1. นำงสำวปำริชำต สำริบุตรำนนท ์ ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

 2. นำงพัตรำพร  ทรัพย์ประเสริฐ ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

 3. นำงสรญำ  บริรักษ์  ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

 4. นำงสำวเบญจมำศ มหิสนันท์ ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

 5. นำงสำวจิรภำ  วินทวำมร ต ำแหน่ง    นักวิชำกำรประกันสังคม 4 

6. นำงสำวนงเนตร สรเสนีย์  ต ำแหน่ง    นักวิชำกำรประกันสังคม 4 

 

 

การจัดการความรู้ 


