เอกสารหมายเลข 21

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ จากการตรวจสอบภายใน
ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ที่ตรวจพบ

ลําดับ
ขอผิดพลาดที่ตรวจพบ
1. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน การใช ใบเสร็จรับเงิน
การเบิกใช สถานที่จัดเก็บ รักษา การจัดทํา
ทะเบียนคุม การลง รายการ การรายงานการใช
ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณไม ครบถวน
ไมถูกตอง
2. ใบเสร็จรับเงินบางเลมใชขามปงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงินที่ใชไมหมดในปงบประมาณ ไมได
ดําเนินการปรุ เจาะรู
3. ไมไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
4. ไมไดรายงานการใชใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ
5. ไมไดเจาะปรุ หรือประทับตรายกเลิกใช
ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณ
กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย การ ดําเนินการใน
6. กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยัง ไมไดใชสูญหาย

กฎหมาย/ระเบียบ/ขอกําหนด
ระเบียบการเบิกจายเงิน จากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
หมวด 6 การ รับเงินของสวนราชการ ขอ 64
- ขอ 72

ขอเสนอแนะ/แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
ลําดับที่ 1-6 วิธีปฏิบัติในการรับเงิน มีขั้นตอน ดังนี้
1.ใบเสร็จ รับ เงิน ให ใชตามแบบที่กรมบัญ ชีกลางกําหนด และให มี
ลําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอย หนึ่ง ฉบับ
2.ใบเสร็จรับเงิน ใหพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับ
ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ
3.ให จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไว เ พื่ อ ให ท ราบ และ
ตรวจสอบได ว า ได จั ด พิ ม พ ขึ้ น จํ า นวน เท า ใดหรื อ ได รั บ
ใบเสร็จรับ เงิน มาจํานวนเท าใด ได จายใบเสร็จรับ เงิน หรือเบิ ก
เท า ใด เลขที่ ใ ดถึ ง เลขที่ ใ ด ให ห น ว ยงานใด หรื อ ผู ไ ด ไ ป
ดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด
4. การจายใบเสร็จรับเงินใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ไปจัดเก็บเงินให
พิจารณาจายในจํานวนที่ เหมาะสมแกลักษณะงานที่ปฏิบัติ และใหมี
หลักฐานการรับสงใบเสร็จรับเงินนั้นไว
5.ใบเสร็จรับ เงินเลมใด เมื่อไมมีความจาเปนตองใช ใหนําสงคื น
สวนราชการที่จายใบเสร็จรับเงิน นั้นโดยดวน
6. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหรายงานใหหัวหนาสวนราชการในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดขอบ
เลมใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใดและไดใชใบเสร็จรับเงินไปแลวเลมใด
เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่31ตุลาคมของปงบประมาณ
ถัดไป

7. ใหใชใบเสร็จรับเงินรับเงินภายในปงบประมาณนั้น เมื่อขึ้น
ปงบประมาณใหมใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใด
ยังไมใชใหคงติดไวกับเลมแตใหปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช
เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป
8.หามขูดลบเพื่อแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือซื่อผูชําระเงินใน
ใบเสร็จรับเงิน หากผิดพลาด ใหขีด ฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้ง
จํานวนโดยใหผูรับเงินลงลายมือซื่อกํากับการขีดฆานั้นไว หรือขีด ฆา
เลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลวออกฉบับใหมโดยใหนํา
ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม
9.ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ยังมิไดตรวจสอบไวในที่ ปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือเสียหายได
และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดา
10.กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใชสูญหายใหเจาหนาที่การเงิน
แจงความและสําเนาเวียนใหสวนราชการตางๆและ สตง. รับทราบ
เพื่อปองกันการนําไปใช

7.
8.
9.

เมื่อมีการรับเงิน ไมไดออกใบเสร็จ
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
ไมมีการควบคุมและสอบทานการ ปฏิบัติงานดาน รักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2551
การเงินของหนวยงานตาม ระเบียบ
หมวด 6 การรับเงิน ขอ73 ถึง ขอ78

1. การรับเงินใหรับเปนเงินสดหรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
2. ตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง

3. สวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน
ในวันนั้น
1.ใหจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนประจําทุกวัน ในกรณีที่
การจั ดทํ า รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจํ าวัน ไม ได ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
วันใดไมมีรายการรับจายเงิน จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
จัดทําทุกวัน ไมไดใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2551
ลงลายมื อ ซื่ อ และไม ไ ด นํ า เสนอหั ว หน า ส ว น หมวด 7 การเก็บรักษาเงิน ขอ 88 ถึง ขอ 93 สําหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือ ประจํา
วั น ที่ มี ก ารรั บ จ า ยเงิ น ของวั น ถั ด ไปด ว ย รายงานเงิ น คงเหลื อ
ราชการ
ประจําวันใหเปนไปตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกําหนด
2.เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษา
และรายงานเงิน คงเหลือ ประจํ าวัน ส งมอบให คณะกรรมการเก็ บ
รัก ษาเงิน และให ก รรมการเก็ บ รัก ษาเงิน ทุ ก คนลงลายมื อ ซื่ อใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐาน
3.รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อกรรมการๆไดลงลายมือซื่อแลว
ให ผูอํานวยการกองคลังหรือ เจาหนาที่ การเงิน เสนอหัว หน าสว น
ราชการเพื่อทราบ
4.ในกรณี ที่ป รากฏวาเงินที่ได รับมอบหมายใหเก็บ รักษาไมตรงกับ
จํ า นวนเงิ น ซึ่ ง แสดงไว ใ น รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจํ า วั น ให
คณะกรรมการๆและเจาหนาที่การเงินผูนําสงรวมกันบันทึก จํานวน
เงินที่ตรวจนับไดนั้นไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ลงลายมือซื่อ
ทุกคนและรายงานให หัวหนาสวนราชการทราบทันทีเพื่อพิจารณา
สั่งการตอไป

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17

5.เมื่อนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตูนิรภัยเรียบรอยแลวให
กรรมการใสกุญแจใหเรียบรอยแลวลงลายมือซื่อบนกระดาษปดทับ
6.ในวันทําการถัดไป หากจะตองนําเงินออกจาย ใหคณะกรรมการๆ
มอบเงินทีเ่ ก็บรักษาทั้งหมด ใหผูอํานวยการกองคลังหรือเจาหนาที่
การเงิน แลวแตกรณี รับไปจายโดยใหลงลายมือซื่อรับเงิน ไวใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวันกอนวันทําการที่รับเงินไปจาย
เงินที่เบิกจากคลัง จายไมหมดไมนําสง
ระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา 1.เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหผูเบิกเงินนํา
คลังภายในกําหนด
เงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2551หมวด 8 สงคืนคลังภายใน 15 วันทําการ นับจากวันรับเงินจากคลังหรือวันที่
ไมไดนําเงินสงคลังในกรณีที่เกิน 10,000
ไดรับคืน
การนําเงินสงคลังและฝากคลัง ขอ97
บาท
2.เงินที่รับมาหรือที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ ใหนําสง
หรือนําฝากคลังอยางนอย เดือนละหนึ่งครั้ง ถามีเงินเก็บรักษาวันใด
เกิน 10,000 บาท ใหนําเงินสงโดยดวน แตอยางชาตอง ไมเกิน 3
วันทําการถัดไป
ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลง
ใบสําคัญจายเงิน ไมประทับตรา “จายเงิน”แลว -ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
ไมระบุชื่อผูจายเงิน และ วันเดือนป กํากับไวใน รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอม
ทั้งวัน เดือน ป ที่จายกํากับไวในหลักฐานการจายเงิน ทุกฉบับเพื่อ
ขอ 37
หลักฐานการจายเงินทุกฉบับ
ประโยชนในการตรวจสอบ
การใหยืมเงินตามสัญญาเงินยืมมีจํานวน มากเกิน
1.สัญญาการยืมเงิน ใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
-ระเบียบการเบิกจายเงิน จากคลัง การเก็บ
ความจําเปน
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 2.ใหผูมีอํานาจอนุมัติการ'จายเงินเปนผูมีอํานาจอนุมัติการ'จายเงิน
ลูกหนี้สงใชเงินยืมเกินกําหนด
ยืมดวย
ขอ 50-63
ใหยืมเงินใหม โดยยังไมไดสงใชเงินยืมเกา
3.การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะที่ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงิน
สัญญายืมเงิน จายเงินโดยยังไมมีการ อนุมัติ วันที่
และผูมีอํานาจไดอนุมัติให จายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแลว
ทําสัญญายืมเงินกับวันที่เดินทางไมสอดคลองกัน
เทานั้น
การทําสัญญายืมเงินทําเพียงฉบับเดียว ไมมี
4.การอนุมัติใหยืมเงินเพื่อใชในราชการ เฉพาะเทาที่จําเปน และหาม
สําเนา ไมระบุจันที่ครบกําหนดสงใช เงินยืมไวใน
มิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหม ในเมื่อผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกา
สัญญายืมเงิน

18.

19.

การสงใชเงินยืม
(1) กรณีเปนเงินสด ไมไดออก
ใบเสร็จรับเงิน
(2) กรณีเปนใบสําคัญ ไมไดออก
ใบรับใบสําคัญ

การจายเงินทดรองราชการ
(1) ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการ
(2) บันทึกรายการไมครบถวน
(3) ไมไดถอนดอกเบี้ยเงินทดรอง
ราชการนําสงคลัง
(4) รับดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ไมได
ออกใบเสร็จรับเงิน
(5) ไมไดแยกออกจากระบบปกติ
เซน ใบเสร็จรับเงิน สัญญายืมเงิน

ใหเสร็จสิ้นไปกอน
5.สัญญาการยืมเงินใหจัดทําขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผูยืมไดรับเงินตาม
สัญญาการยืมแลว ใหลง ลายมือซื่อรับเงินในสัญญาการยืมทั้งสอง
ฉบับ พรอมกับมอบใหสวนราชการผูใหยืมเก็บรักษาไว เปนหลักฐาน
หนึ่งฉบับ ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ
6.ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายที่ยืมไป (ถามี) ภายใน
กําหนดเวลา
7.เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายที่ยืม (ถามี) ให
เจาหนาที่ผูรับคืนบันทึก การรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้งออก
ใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบสําคัญตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง
กําหนดใหผูยืมไวเปนหลักฐาน
8.ใหเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชําระคืนเงินยืม ใหเสร็จสิ้น
ไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญ หายและและเมื่อผูยืมไดชําระคืนเงินยืม
เสร็จสิ้นแลวใหเก็บรักษาเซนเดียวกับหลักฐานการจาย
1.ใหสวนราชการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจเพื่อรับเงินทด
รองราชการ 2 บัญชี คือ บัญชีออมทรัพย สําหรับการนําฝากเงินทด
รองราชการ 1 บัญชี และบัญชีกระแสรายวันสําหรับ การสั่งจายเงิน
ทดรองราชการ 1 บัญชี การจายเงินทดรองราชการใหเขียนเช็ค
1. หนั งสื อกรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0423.3/ว สั่งจายเงินฝากประเภทกระแสรายวันและใหธนาคารโอนจากบัญชี
439 ลง วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2 5 5 2 เ รื ่ อ ง ออมทรัพยไปเชาบัญชีกระแส รายวันเพื่อจายเงินตามเช็ค
ระ บ บ กา ร บั น ทึ ก บัญชีและการควบคุมเงิน 2.ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากออมทรัพย ใหนําสงคลังเปนเงินรายได
แผนดิน โดยออก ใบเสร็จรับเงินรับดอกเบี้ย
ทดรองราชการ
3.ใหบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ

ทะเบียนคุมลูกหนี้
การควบคุมเงินทดรองราชการ
(1) ไมไดบันทึกเงินทดรองราชการที่เปน
เงินสดไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(2) สัญญาเงินยืมทดรองราชการในสวน รับเงิน
ไมระบุจํานวนเงินทั้งตัวเลข และ ตัวอักษร
(3) ไมไดนําเงินที่เปนเงินทดรองราชการ จัดเก็บ
ในตูนิรภัย
(4) ไมไดจัดใหมีผูตรวจสอบเงินทดรองราชการ
ตามระบบบันทึกเงินทดรองราชการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด

2. หนั งสื อกรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0528.2/ว 4.ใหแยกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับคืนเงินสดเงินทดรองราชการ
จากใบเสร็จรับเงินปกติชองหนวยงาน
15183 ลว 16 กรกฎาคม 2544
5.ใหแยกลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการจากลูกหนี้อื่นๆ และตองมีใบ
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
สัญญาเงินยืมทดรองราชการ เซนเดียวกันกับเงินยืมงบประมาณ
0409.3/2381ลง วันที่ 27 ตุลาคม 2552
6.ทุกสิ้นวันทําการ ใหปดยอดในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ นํา
เงินคงเหลือที่เปนเงินสดเก็บ รักษาไวในตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ
และระบุจํานวนเงินคงเหลือประจําวันในซอง “หมายเหตุ”
7.จัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ
8.แตงตั้งเจาหนาที่ไมต่ํากวาระดับปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการเปนประจําทุกวัน

21.

ไมไดสงรายงานการเงินประจําเดือนที่เรียกจาก
ระบบGFMIS สงให สตง.

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/
ว๒๖๔ ลว ๒๙ ก.ค.๒๕๕๘

22.

การเบิกจายคาไฟฟา คาไปรษณีย และ
คาโทรศัพท ไมแนบใบเสร็จรับเงิน

-ระเบี ย บการเบิ กจายเงิน จากคลัง การเก็ บ -การเบิกจายคาสาธารณูปโภคตองเรียกใบเสร็จรับเงินและแนบไว
รักษา และการนํ าเงิน ส งคลั ง พ.ศ.2551 ข อ กับเอกสารการเบิกจายทุกรายการ
39
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การเบิ ก ค า ตอบแทนกรณี อ ยู เ วรรั ก ษาการณ -ระเบี ย บกระทรวงจากคลั ง วาดว ยการเบิ ก -ใหเจาหนาที่ศึกษาระเบียบฯ อยางเครงครัด การอยูเวรรักษาการณ
สถานที่ราชการ
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ไมสามารถเบิกคาตอบแทนได
ราชการ พ.ศ.2550 ขอ 8.1

20.

- ใหเจาหนาที่การเงิน ปฏิบัติตามระเบียบ โดยตองสงให สตง.
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

-หลักเกณฑการะทรวงการคลังวาดวยวิธีการ -คาตรวจสุขภาพประจําปเปนสิทธิเบิกไดเฉพาะตัวผูมีสิทธิเทานั้น
เบิ ก จ า ย เงิ น ส วั ส ดิ ก า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาล

24

การเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปของ บุคคลใน
ครอบครัว

25

เบิกคายานอกบัญชียาหลัก แตไมมีหนังสือรับรอง -ระเบี ย บการเบิ ก จ า ยเงิ น จากคลั ง การเก็ บ -ใหแนบเอกสารประกอบการเบิกจายใหครบถวน
รัก ษาเงิน และการนํ าเงิน ส งคลั ง พ.ศ.2551
จากสถานพยาบาล ทําใหไมสามารถเบิกเงินได
ขอ 34

26

เดินทางไปรวมเปนแขกผูมีเกียรติเปดงานเบิกคา
เชาที่พักเหมาจาย

-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย - ระเบียบฯ ใหจายคาที่พักไดเทาที่จายจริงเทานั้นแตไมเกินอัตราที่
คาใชจายในการฝกอบรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554 กําหนด ตองแนบใบเสร็จรับเงินและ Folio
ขอ 16 (3)

