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สวนราชการ กรมอนามัย                    

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กระดาษทำการสำรวจระบบการควบคุมภายในดานการเงิน 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวสุพัตรา ทางาม    ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1    ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

       ว / ด / ป ที่สอบทาน 11 มกราคม 2566 

เร่ือง รายการ ผล

ตรวจ 

หมายเหตุ 

การเงิน (ระบบ 

KTB) 

1. มีการตรวจสอบการรับ-จายเงิน และการนำเงินสงคลังทกุสิ้นวัน 

และเสนอรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable 

Information Download) ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูควบคุมที่

ไดรับมอบหมายลงช่ือตรวจสอบรับรองความถูกตอง เปนประจำ

ทุกสิ้นวัน  

 เน่ืองจากเปนภารกจิของ 

กองคลงั 

การเงิน (ระบบ 

GFMIS) 

2. ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจำวันในระบบ GFMIS และเสนอ

รายงานใหหัวหนาหนวยงานลงช่ือรับรองความถูกตองในรายงาน

สรปุรายการขอเบิกทกุสิ้นวัน 

 เน่ืองจากเปนภารกจิของ 

กองคลงั 

3. ตรวจสอบยอดคงเหลือบญัชีเงินสดในมอืของงบทดลองในระบบ 

GFMIS ณ วันสิ้นเดือน มยีอดคงเหลอืตรงกบัรายงานเงินสด

คงเหลือประจำวันที่หนวยงานจัดทำดวยมือ 

 

เน่ืองจากเปนภารกจิของ 

กองคลงั 

4. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทำหนาที่ตรวจนับเงินคงเหลอื

ประจำวันเปนประจำ 

 1.กรรมการที่ไดรบัแตงต้ังและปฏิบัติหนาที่ไดตรวจสอบถูกตอง 

 2.กรรมการลงลายมอืช่ือครบถวน 

 

 

5. จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน-หนวยเบิกจาย และเสนอ

หัวหนาหนวยเบิกจายลงลายมอืช่ือพรอมวันที่กำกบัทุกสิ้นเดือน 

 1. เดือน............................ 

 2. เดือน............................ 

 3. เดือน............................ 

 4. เดือน............................ 

 

 

6. สงรายงานประจำเดือนใหสำนักงานการตรวจเงนิแผนดินและเผยแพร

บนเว็บไซตหนวยงานทนักำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 

 

 เน่ืองจากเปนภารกจิของ 

กองคลงั 

 รหัสกระดาษทําการ
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เร่ือง รายการ ผล

ตรวจ 

หมายเหตุ 

 1. เดือน............................ 

 2. เดือน............................ 

 3. เดือน............................ 

 4. เดือน............................ 

 7. จัดทำทะเบียนคุมตางๆ ครบถวน และบันทึกเปนปจจุบัน  

 7.1 ทะเบียนคุมการรบั-จายเงิน  

 7.2 ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

 7.3 ทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงิน 

 7.4 ทะเบียนคุมหลกัประกันสัญญา  

 7.5 ทะเบียนคุมเจาหน้ีการคา ทะเบียนคุมใบสำคัญคางจาย 

ทะเบียนคุมเจาหน้ีอื่น ๆ 

 จัดทำทะเบียนคุม ตามขอที่ 

7.2 -7.4 ขออื่น ๆ ศรป.ไมมี

กิจกรรมที่เขาเกณฑ 

การควบคุมสัง่จาย

เช็ค  

8. จัดทำทะเบียนคุมจายเช็ค ครบถวน และบันทกึเปนปจจบุัน 

(ตามหนังสือ กรมอนามัย ที่ สธ 0925.02/ 

ว7822 ลว.10 ต.ค.65 เรื่อง แนวทางการควบคุมการสั่งจายเช็ค

และการถอนเงินสด)  

  

9. ระบุรายละเอียดที่ตนข้ัวเช็คตรงกับทะเบียนคุมจายเช็ค 

ครบถวน 

  

การใชบัตรเครดิต

ราชการ 

10. ใชบัตรเครดิตราชการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 

0903.03/ว715 ลว.28 ม.ค.65 เรื่อง ทบทวนแนวทางการ

ปฏิบัติการยืมเงินราชการ หรือไม (การปฏิบัติราชการที่มีวงเงิน

ต้ังแต 50,000.-บาทข้ึนไป ใหใชบัตรเครดิตราชการในการยืมเงิน

ราชการเพื่อนำไปใชจาย) (ดูวงเงินจากกระดาษทำการเงินยืม

ราชการ)  

 1. มีเงินยืมวงเงินเกิน 50,000.-บาท.........2..............ราย 

 2. ใชบัตรเครดิต........................................................ราย 

  

 

สรปุผลการตรวจสอบ 

การตรวจสอบดานการเงินของหนวยงาน พบวา มีการดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทางที่

กำหนด มีการจัดทำทะเบียนตุมตาง ๆ ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน  
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สวนราชการ กรมอนามัย 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กระดาษทำการเงินทดรองราชการ - ลูกหนี้เงินยืม 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวสุพัตรา ทางาม    ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1…    ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

       ว / ด / ป ที่สอบทาน 11 มกราคม 2566 

แหลงท่ีมา 

    เงินงบประมาณ 

  เงินบำรุง/เงินนอกงบประมาณ 

   เงินทดรองราชการ 

  เงินอื่น ๆ………………  

 

 

1. ลูกหน้ีเงินยืมทั้งหมด (เงินยืมฯ 6 ราย และเงินทดรองฯ 3 ราย)   จำนวน………9………….ราย 

2. หลักฐานประกอบการยืมเงินไมครบถวน           จำนวน………-…………….ราย 

3. ลูกหน้ียืมซ้ำราย                                        จำนวน………-……………ราย 

4. ลูกหน้ีคางชำระเกินกำหนด                    จำนวน………-……………ราย  

5. ลูกหน้ีสงใชเงินสดเกิน 20 % จำนวน………-……………ราย 

 

 รหัสกระดาษทําการ…………..
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รายละเอียดของลูกหนี้ท่ีตรวจสอบ 

ลำ 

ดับ 

ท่ี 

เลขท่ี 

ใบยืม 
ชื่อผูยืม รายการคาใชจาย 

จำนวน

เงิน 

(บาท) 

ว/ด/ป 

ครบ

กำหนด

ชำระ 

ว/ด/ป 

ท่ีสงคืน 

การชำระคืน 

(บาท) 
สงใช 

เปนเงิน 

สดเกิน 

(%) 

เกิน

กำหนด 

(วัน) หมายเหตุ 

ใบสำคัญ เงินสด 

1 16/66 นางสาวมนสินี น้ำจันทร จัดประชุม วันที่ 31 ต.ค.65 2,015 23 พ.ย.65 1 พ.ย. 65 2,015 - - - เงินยืม 

2 87/66 นางสาวมนสินี น้ำจันทร จัดประชุม วันที่ 30/11-2/12 65 196,000 28 ธ.ค. 65 13 ธ.ค.65 193,300 2,700 - - เงินยืม 

3 152/66 นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย ไปราชการ 13-15 ธ.ค.65 4,620 29 ธ.ค. 65 23 ธ.ค.65 4,620 - - - เงินยืม 

4 161/66 นางจิตติมา รอดสวาสด์ิ ไปราชการ 12-14 ธ.ค.65 7,408 29 ธ.ค. 65 27 ธ.ค.65 7,248 160 - - เงินยืม 

5 183/66 นางสาวสุพัตรา ทางาม จัดประชุม วันที่ 19-21 ธ.ค.65 70,000 13 ม.ค. 66 28 ธ.ค. 5 63,620 6,380 - - เงินยืม 

6 201/66 นางสาว เปรมรัตนา วัชโรทัย จัดประชุม วันที่ 28 ธ.ค.65 2,015 24 ม.ค. 66 29 ธ.ค.65 2,015 - - - เงนิยืม 

7 1/66 นายรังสรรค พันธจบสงิห ไปราชการ จ.กาญจนบรุ ี 6,380 23 พ.ย.65 9 พ.ย.65 6,380 - - - เงินทดรอง 

8 2/66 นางสาวปนอนงค เครือซา ไปราชการ จ.ประจวบฯ 4,080 27 พ.ย.65 15 พ.ย.65 4,080 - - - เงินทดรอง 

9 3/66 นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย จัดประชุม วันที่ 31 ต.ค.65 2,015 22 ธ.ค. 65 25 พ.ย.65 1,860 155 - - เงินทดรอง 
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สวนราชการ กรมอนามัย   รหสักระดาษทำการ 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    
กระดาษทำการรายละเอียดใบสำคัญคาใชจายเดินทางไปราชการ 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวสุพัตรา ทางาม   ว /ด / ป  ทีจ่ัดทำ 9 มกราคม 2566  

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1   ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ   ว / ด / ป ที่สอบทาน 11 มกราคม 2566 

 1. เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ และการเบิกจาย ไดปฏิบติัตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม และมีเอกสารประกอบการเบกิจายครบถวน ถูกตองหรือไม      
 

ลำดับท่ี เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 

 1 สธ0938.01(1)/820 เรื่อง ขอสงใบสำคัญเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทาง 10,058  ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี   

  ลว 19/10/2565 นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ   ใบเสรจ็รับเงินคาเชาที่พกั   

    และการพัฒนาสุขภาพภาวะสงฆ   คาพาหนะ.....................   

    ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน วัดทุงเศรษฐี และวัดปา    ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ  

    พุทธญาณรังส ีอ.เมือง    และ "ลงบัญชีแลว"   

    จ. ขอนแกน   อื่นๆ...............................    

  ผูจัดดระวางวันที่ 16-17 ต.ค. 2565    

  เดินทางวันที่  15-17 ต.ค. 2565    

    ผูจัด ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน       
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ลำดับท่ี เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 

2 สธ938.01(1)/836 เรื่อง ขอสงใบสำคัญเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทาง 520  ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี   
   ลว31/10/2565 นางสาวสุพัตรา ทางาม   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย   ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พกั กองการเจาหนาที ่

    การบริหารทรัพยากรบุคคล   คาพาหนะ.....................  
    ณ.โรงแรมชลพฤกษรีสอรท     ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ 

    จ. นครนายก    และ "ลงบัญชีแลว"  
   ผูจัดดระวางวันที่ 25-27 ต.ค. 2565   อื่นๆ............................     

    เดินทางวันที่  25-27 ต.ค. 2565       

    ผูจัด กองการเจาหนาที ่       

      

 3 สธ0938.01(1)/895  เรื่อง ขอสงใบสำคัญเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทาง  6,620 ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี    
ลว 9/11/2565 นายรังสรรค พันธจบสงิห   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนกการ   ใบเสรจ็รับเงินคาเชาทีพ่กั   

    ดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ   คาพาหนะ.....................   

    ณ.โรงแรม ไมดา แอนด รีสอรท     ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ 

    จ. กาญจนบรุ ี    และ "ลงบัญชีแลว"   

    ผูจัดดระวางวันที ่7-8 พ.ย. 2565   อื่นๆ............................      

    เดินทางวันที่  7-8 พ.ย. 2565       

    ผูจัด ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบรุ ี       
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ลำดับท่ี เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 

4 สธ938.01(1)/909 เรื่อง ขอสงใบสำคัญเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทาง 4,080  ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี   
  ลว 21/11/2565 นางสาวปนอนงค เครือซา   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพฒันาสงเสรมิสุขภาพ   ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พกั สำนักสงเสรมิสุขภาพ 

    เด็กวัยเรียน ป พ.ศ 2566 -2570   คาพาหนะ.....................  
    ณ.สถานที่พักฟนและพกัผอนกองทัพบก     ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ 
    จ. ประจวบคิรีขันธ    และ "ลงบัญชีแลว"  
   ผูจัดดระวางวันที่ 10-12 พ.ย. 2565   อื่นๆ............................     
    เดินทางวันที่ 10-12 พ.ย. 2565       
    ผูจัด สำนักสงเสริมสุขภาพ       

      

5 สธ0938.01(1)/932 เรื่อง ขอสงใบสำคัญเพือ่เบิกคาใชจายในการเดินทาง  920 ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี    
ลว 25/11/2565 นางสาวพัทธนันท วังเสนา   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการดำเนินงานตามกรอบ   ใบเสร็จรับเงินคาเชาทีพ่กั กองการเจาหนาที ่
    ธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปรงใส (ITA)   คาพาหนะ.....................  
    ณ.โรงแรม สยามดาษดา เขาใหญ อ.เมอืง     ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ 
    จ. ปราจีนบรุ ี    และ "ลงบัญชีแลว"   
    ผูจัดดระวางวันที ่21-23 พ.ย. 2565   อื่นๆ............................      
    เดินทางวันที่ 21-23 พ.ย. 2565       
    ผูจัด กองการเจาหนาที ่       
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ลำดับท่ี เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 

6 สธ938.01(1)/973 เรื่อง ขอสงใบสำคัญเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทาง 1,020 ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี   
  ลว 13/12/2565 นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางสาวสมประสงค ภาผล   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมเชิงปฏิบัติการการพฒันาศักยภาพบุคลากรและ   ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พกั กองคลงั 

    เครือขายดานการเงินการคลงั    คาพาหนะ.....................  
    ณ.โรงแรมเฮลทแลนทรสีอรท แอนท สปา พัทยา     ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ 
    จ. ชลบรุ ี    และ "ลงบัญชีแลว"  
   ผูจัดดระวางวันที่ 7-9 ธ.ค. 2565   อื่นๆ............................     
    เดินทางวันที่ 7-9 ธ.ค. 2565       
    ผูจัด กองคลัง       

      

7 สธ0938.01(1)/993 เรื่อง ขอใชหน้ีเงินยืม รายที่ 152/66 คชจ.ในการเดินทาง  4,260 ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี    
ลว 23/12/2565 ไปราชการ นางสาวศิรินันต ทุนทรพัย   แบบรายงานการเดินทาง   

    โครงการเสรมิสรางความเขมแข็งผูตรวจสอบภายใน   ใบเสรจ็รับเงินคาเชาทีพ่กั  
    ประจำหนวยงาน และหัวหนากลุมอำนวยการ   คาพาหนะ.....................   
    ณ.โรงแรมแคนทารี อยุธยา อ.อุทัย    ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ  
    จ. พระนครศรีอยุธยา    และ "ลงบัญชีแลว"   
    ผูจัดดระวางวันที ่13-15 ธ.ค. 2565   อื่นๆ............................      
    เดินทางวันที่ 13-15 ธ.ค. 2565       
    ผูจัด กลุมตรวจสอบภายใน       
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ลำดับท่ี เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 

8 สธ938.01(1)/1003 เรื่อง ขอใชหน้ีเงินยืม รายที่ 161/66 คชจ.ในการเดินทาง 7,248 ตนเรือ่งไปราชการ (ถาม)ี   
  ลว 27/12/2565 ไปราชการ นางจิตติมา รอดสวาสด์ิ   แบบรายงานการเดินทาง   

    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ   ใบเสร็จรับเงินคาเชาทีพ่กั ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 

    ดานอนามัยสิ่งแวดลอม   คาพาหนะ.....................  
    ณ.อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก อ. ฝาง     ประทับตรา "จายแลว"  กองคลงัดำเนินการ 
    จ. เชียงใหม    และ "ลงบัญชีแลว"  
   ผูจัดดระวางวันที่ 12-14 ธ.ค. 2565   อื่นๆ............................     
    เดินทางวันที่ 12-14 ธ.ค. 2565       
    ผูจัด ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม       
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สวนราชการ กรมอนามัย   รหสักระดาษทำการ 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    
กระดาษทำการรายละเอียดใบสำคญัคาใชจายจัดฝกอบรม/เดินทางไปราชการ 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวสุพัตรา ทางาม   ว /ด / ป  ทีจ่ัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1   ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ   ว / ด / ป ที่สอบทาน 11 มกราคม 2566 

 1. เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ และการเบิกจาย ไดปฏิบติัตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม และมีเอกสารประกอบการเบกิจายครบถวน ถูกตองหรือไม 

ลำดับ เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 
 1 สธ0938.01(1)/955  เรื่อง ขอใชหน้ีเงินยืม รายที่ 87/66                 151,500 โครงการหรอืหลักสูตรฯ บัตรเครดิต 
  ลว 6/12/2565   นางสาวมนสินี น้ำจันทร ลว. 10 พ.ย. 65   ตารางการอบรม/AGENDA   
     ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพฒันาศักยภาพเพื่อ   หนังสือสงตัวจากตนสงักัดฯ   
  สธ0938.01(1)/955  ยกระดับการใชภาษาอังกฤษ สำหรบังานดาน  41,800 หนังสืออนุมัติใหเดินทางฯ เงินสด  
 2 ลว 6 /12/2565  ตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   รายช่ือของผูเขารับการอบรม   

    ณ โรงแรม.เซน็ทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอรท    ใบเสรจ็รับเงนิคาอาหารฯ   

    หัวหิน อ. ชะอำ   สำเนาบัตรฯประชาชน(กรณีจางบุคคลธรรมดา) หนังสือรงัรอง บจก./ภพ.20 

    จ.เพชรบรุ ี   ใบเสรจ็รับเงินคาเชาที่พกั  
    จัดระวางวันที ่30 พ.ย - 2 ธ.ค. 2565   แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)  
    เดินทางวันที ่30 พ.ย - 2 ธ.ค. 2565    คาพาหนะ (แบบ บก.111)  
        คาเครื่องบิน(ใบเสร็จ+ใบรายละเอียดเดินทาง)  
        ใบเสรจ็รับเงินคาทางดวน  
        ใบเสรจ็รับคาน้ำมัน ระบุเลขทะเบียนรถ  
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         คาตอบแทนวิทยากร  
     หนังสอืเชิญวิทยากร  

     หนังสอืตอบรับจากวิทยากร  

     หนังสอือนุมัติเดินทางจากตนสังกัด  

     ใบสำคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร กองคลงัดำเนินการ 

     ประทับตรา "จายแลว" และ "ลงบัญชีแลว"  

ลำดับ เลขท่ีฏีกา/ใบสำคัญ รายการ จำนวนเงิน เอกสารประกอบ ขอตรวจพบ/หมายเหตุ 

 3 สธ0938.01(1)/998  เรื่อง ขอใชหน้ีเงินยืม รายที่ 183/66  48,600 โครงการหรอืหลักสูตรฯ บัตรเครดิต 
  ลว 26/12/2565  นาวสาวสุพัตรา ทางาม ลว.13 ธ.ค. 65   ตารางการอบรม/AGENDA   
    ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาประสิทธิภาพ   หนังสือสงตัวจากตนสงักัดฯ   
    การดำเนินงานสูองคกรสมรรถสูงและมีธรรมาภิบาล   หนังสืออนุมัติใหเดินทางฯ   
 4 สธ0938.01(1)/999   ณ สถานที่พักฟนและพกัผอนกองทับพก 15,020  รายช่ือของผูเขารับการอบรม เงินสด  
  ลว 26/12/2565  สวนสนประดิพทัธ   ใบเสรจ็รับเงินคาอาหารฯ   

    อ. หัวหิน   สำเนาบัตรฯประชาชน(กรณีจางบุคคลธรรมดา) ภพ. 20 

    จ.ประจวบคีรขัีนธ   ใบเสรจ็รับเงินคาเชาทีพ่กั   

    จัดระวางวันที ่19-21 ธ.ค. 2565   แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)   

    เดินทางวันที่ 19-21 ธ.ค. 2565    คาพาหนะ (แบบ บก.111)   

        คาเครื่องบิน(ใบเสร็จ+ใบรายละเอียดเดินทาง)   

        ใบเสร็จรับเงินคาทางดวน   

        ใบเสรจ็รับคาน้ำมัน ระบุเลขทะเบยีนรถ   
         หนังสือเชิญวิทยากร   
    

 ประทับตรา "จายแลว" และ "ลงบัญชีแลว" กองคลงัดำเนินการ 
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สวนราชการ กรมอนามัย 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

กระดาษทำการระบบการควบคุมภายใน 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย   ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1    ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

       ว / ด / ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566 

เร่ือง รายการ ผล

ตรวจ 

หมายเหตุ 

เฉพาะกองคลงั 
(ตอบในฐานะเลขา
คณะกรรมการ
ประเมินผลควบคุม
ภายใน ) 
 

23.1 เผยแพรโดยข้ึนเว็บไซตของหนวยงานครบถวน ตามแนวทางที่
คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 
12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) (เฉพาะกองคลัง ตอบในฐานะเลขา
คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ) 
 เผยแพรแบบ ปค.1 

 เผยแพรแบบ ปค.4 

 เผยแพรแบบ ปค.5 

 เผยแพรแบบติดตาม ปค.5 

 เผยแพรแบบ ปค.6 

 เผยแพรแบบประเมินองคประกอบ (5 องคประกอบ 17 หลกัการ) 

 เผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ/

ภารกิจหลัก 

 กองคลงั 

ทุกหนวยงาน 23.2 เผยแพรโดยข้ึนเว็บไซตของหนวยงานครบถวน ตามแนวทางที่

คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 

12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทกุหนวยงาน 

 เผยแพรแบบ ปค.4 สวนงานยอย 

 เผยแพรแบบ ปค.5 สวนงานยอย 

 เผยแพรแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย 

 เผยแพรตารางวิเคราะหความ 

 เผยแพรแบบประเมินองคประกอบ (5 องคประกอบ 17 หลกัการ) 

 เผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ/

ภารกิจหลัก 

√ ดำเนินการเสร็จ และลง

เว็บไซต ศรป. เรียบรอยแลว 

ทุกหนวยงาน 24. หัวหนาหนวยงานลงนามรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายในระดับสวนงานยอย ปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 
เดือน (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตามหนังสอืกรมอนามยั ที่ 
สธ 0903.05 ว7387 ลว 7 ต.ค.65) (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)  
ทุกหนวยงาน 
ลงนาม/ ทันเวลา 

√  
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สวนราชการ กรมอนามัย      

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กระดาษทำการวัสดุ เวชภัณฑและยา 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ           ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวพัทธนันท วังเสนา            ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1             ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

                ว / ด / ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566 

รายการ มี/

ปจจุบัน 

หมายเหตุ/หลักฐานอางอิง 

1. จัดทำทะเบียน/บญัชีคุมตางๆ ครบถวน และบันทกึเปนปจจบุัน  
 1. ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

 2. บัญชีวัสดุ 

2. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังโดยยึดหลกั 5 ส 

 1.จัดทำทะเบียนทรัพยสิน/บญัชีคุมวัสดุ ครบถวน และบันทกึเปนปจจุบัน 

 

 

2.มีการจัดเกบ็รกัษาพัสดุในคลงัโดยยึดหลัก 5 ส เรียบรอย 

 

 ไดดำเนินการตรวจสอบจำนวนวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุกับบัญช ี  โดยวิธีสุมตรวจตามรายการดังนี.้- 

 

 

 

 

 

รหัสกระดาษทำการ………………..…….. 



15          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

รายการวัสดุที่ตรวจสอบ 
หนวย

นับ 

ราคาตอ

หนวย 
รับจาก วันท่ีผลิต/วันท่ีหมดอาย ุ

ยอด

คงเหลือ

ตามบัญช ี

(จำนวน

หนวย) 

ยอด

คงเหลือท่ี

ตรวจสอบ

ได(จำนวน

หนวย) 

ผลตาง 

(±) 

จำนวน

หนวย 

 

หมายเหตุ 

แอลกอฮอล 5 ลิตร แกลลอน 665  ยอดยกมา ป 65 05/2022 / 05/2024 3 3 -  

แฟมแขวน F4 แฟม 15 ยอดยกมา ป 65 02/08/2021 0 0 - ไมมีขอมูลวันหมดอายุ 

กระดาษชำระมวนเล็ก มวน 15 ยอดยกมา ป 65 24/06/2022 30 30 - ไมมีขอมูลวันผลิต 

กลองกระดาษลูกฟกู ใบ 88 ยอดยกมา ป 65  5 5 - ไมมีขอมูล 

ถานอัลคาไลน (AA) กอน 18 ยอดยกมา ป 65 02/2031 8 8 - ไมมีขอมูลวันผลิต 

กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 รีม 120 ยอดยกมา ป 65 17/01/0222 20 20 - ไมมีขอมูลวันหมดอายุ 

         

         

         

         

         

 



16          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

สวนราชการ กรมอนามัย      

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 กระดาษทำการครุภัณฑ 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ           ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวพัทธนันท วังเสนา             ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1             ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

                ว / ด / ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566 

1.    ครุภัณฑตามบญัชีจำนวน 5 รายการ    มูลคาตามบัญชีจำนวนเงิน 99,600 บาท 

ลำดับ

ท่ี 
รายการ รหัสครุภัณฑ ขนาด / รายละเอียด 

การตรวจสอบ 
สถานท่ีใช หมายเหตุ 

พบ ไมพบ สภาพ* 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 100000018517 เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน ย่ีหอ 

HP Prodesk 400 G200 MT 

√  ใชงาน

ปกติ 

ศรป. 15,000.- 

2 เครือ่งพมิพ Multifunction เลเซอร หรอื LED ส ี 110000000324 ย่ีหอ Ricoh รุน SP C261SFNw   √  ใชงาน

ปกติ 

ศรป. 15,000.- 

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 100000021491 LENOVO รุน B4080     √  ใชงาน

ปกติ 

ศรป. 16,700.- 

4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 100000024620 LENOVO รุน B4080     √  ใชงาน

ปกติ 

ศรป. 16,900.- 

 รหัสกระดาษทำการ……………….............

 



17          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

ลำดับ

ท่ี 
รายการ รหัสครุภัณฑ ขนาด / รายละเอียด 

การตรวจสอบ 
สถานท่ีใช หมายเหตุ 

พบ ไมพบ สภาพ* 

5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 100000025174 

 

ระดับ XGA ขนาด 3,600 ANSI 

Lumens ย่ีหอ Epson PBX36 

√  ใชงาน

ปกติ 

ศรป. 36,000.- 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



18          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

สวนราชการ กรมอนามัย     รหัสกระดาษทำการ 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ        
กระดาษทำการการรายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปและรายงานคาเฉลี่ยน้ำมัน 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวพัทธนันท วังเสนา     ว /ด / ป  ทีจ่ัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1     

ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

ว/ด/ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566 

ไดดำเนินการตรวจสอบปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำป  โดยวิธีสุมตรวจตามรายการดังน้ี.-  

ลำดับ

ที่ 
รายการ 

การจัดทำ 

จัดทำ

ทันเวลา ไมไดจัดทำ 

จัดทำแต

ไม

ทันเวลา หมายเหตุ/หลักฐานอางอิง 

1 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจำป และรายงานคาเฉลีย่น้ำมันเช้ือเพลงิ เสนอผูแตงต้ัง 
ภายใน 30 วันทำการ นับแตวันเปดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม 
(สวนกลางและสสม. ครบกำหนด วันที่ 21 พ.ย.65, สวนภูมิภาค16 
พ.ย.65) 

     จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ย

น้ำมันเช้ือเพลิง ภายในวันที่กำหนดเรียบรอย 

2 สงสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ย

น้ำมัน ตามขอ 29 ไปยัง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค 

     สงสำเนารายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ย

น้ำมัน ตามขอ 29 ไปยัง สตง. ภายในวันที่กำหนดเรียบรอย 

3 สงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ยน้ำมัน 

พรอมสำเนาหนังสือทีส่ง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค ตออธิบดีกรมอนามยั 

ผานหัวหนาเจาหนาที่พสัดุกรมอนามัย เพื่อทราบ 

     สงรายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ยน้ำมัน 

พรอมสำเนาหนังสือทีส่ง สตง.ตออธิบดีกรมอนามัย ผานหัวหนา

เจาหนาที่พสัดุกรมอนามัย ภายในวันที่กำหนดเรียบรอย 



19          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

 

สวนราชการ กรมอนามัย      

หหนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กระดาษทำการแผนการจัดซื้อจัดจาง 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวพัทธนันท วังเสนา   ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1    ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

       ว / ด / ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566                       

สรปุผลการตรวจสอบ 

1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจางทุกประเภทเงิน เสนอผูมอีำนาจเห็นชอบแผนฯ บันทึกในระบบจัดซือ้จัดจางกรมอนามัย 

 และเผยแพรในเว็บไซตหนวยงานหรือไม หนวยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางทุกประเภทเงินงบประมาณ เสนอ

ผูอำนวยการเห็นชอบแผนฯ และบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจางกรมอนามัย และเผยแพรในเว็บไซดของหนวยงาน 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………

 รหัสกระดาษทําการ………... 



20          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

 

สวนราชการ กรมอนามัย 

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กระดาษทำการยานพาหนะ 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวสมประสงค ภาผล     ว /ด / ป  ทีจ่ัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1     

ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

ว/ด/ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566 

ลำดับท่ี 
ประเภท / ย่ีหอ 

(ดูท่ีแบบ 2) 

หมายเลข / 

ทะเบียน 

(ดูท่ีแบบ 2) 

ราคาซื้อ 

(บาท)  

(ดูท่ีแบบ 2) 

รวมคาใชจาย

ในการซอม

บำรุง 

(ดูที่แบบ 6) 

อายุ

การใช

งาน 

คาเฉล่ียการใชน้ำมัน 
การตรวจสอบรถและ

สภาพ 
ใบขอ

อนุญาต

การใชรถ 

บันทึก

การใช

รถ 

รายละเอียด

การซอม

บำรุง 

หมายเหตุ 
สงสตง. 

กม./ลิตร 

ตรวจสอบ

ได 

กม./ลิตร 
พบ/ 

ไม

พบ 

การใช

งาน 

การ

พน

ตรา 

1 ประเภท รย.2 

แบบ COMMUTER 

รุนป ค.ศ. 2020 

ขนาด 2755 ซีซี 

นจ 3496 

นนทบรุี 

1,287,000.00 0 2 ป 7 

เดือน 

17 วัน 

25.47 25.47 พบ √ √ √ √ √ อายุงานนับ

จาก 

วันจดทะเบียน 

14 พ.ค. 2563 

– 

ไตรมาส 1 (31 

ธ.ค. 65) 

 

               

 รหัสกระดาษทําการ………... 
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สวนราชการ กรมอนามัย      

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กระดาษทำการยานพาหนะ 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูจัดทำ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ผูรบัตรวจ นางสาวสมประสงค ภาผล   ว /ด / ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1    ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

       ว / ด / ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566                        

รายการ 

การจัดทำ 

จัดทำ

ทันเวลา 

ไมได

จัดทำ 

จัดทำ

แตไม

ทันเวลา 

หมายเหตุ/หลักฐาน

อางอิง 

1. รถยนตราชการทุกคันมีแบบฟอรมและบันทึกตาม
แบบฟอรมครบถวนเปนปจจุบัน 

       

1.1 ประเภทรถสวนกลาง (แบบ 2)  
   

1.2 จัดทำใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) และ

บันทึกการใชรถ (แบบ 4) 

 
   

1.3 มีแบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไวประจำรถยนต

ราชการ (แบบ 5) 

 
   

1.4 บันทึกรายละเอียดการซอมบำรงุ (แบบ 6)   
   

1.5 บันทึกแบบควบคุมการใชน้ำมันเช้ือเพลิงฯ (ตส.004)  
   

 

2. รถราชการมกีารพนตราเครือ่งหมายและอักษรช่ือแสดงสงักัดทุกคันตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.2523 ขอ 7 (ยกเวน

รถเชา) 

 พนตราครบทกุคัน  พนตราไมครบทกุคัน เน่ืองจาก................................... 

 ไมไดพนตรา เน่ืองจาก................... 

3. อื่น ๆ   …………………………………………………………………………………………………………. 

*  สภาพ    (1)   ใชการไดดี (2)   ชำรุดรอซอมแซม          (3)   ชำรุดรอจำหนายทะเบียน 

(4) อื่น ๆ  (ระบ)ุ …………………………………………………………………… 

สรปุผลการตรวจสอบ 

ดำเนินการจัดทำแบบฟอรมและบันทกึตามแบบฟอรมครบถวนเปนปจจบุัน พนตราเครื่องหมายตามระเบียบฯ  

 

 

 รหัสกระดาษทําการ………... 



22          ผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน กรมอนามยั 

 

สวนราชการ กรมอนามัย  

หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    

กระดาษทำการ การบริหารงบประมาณ 

หนวยรับตรวจ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูจัดทำ ผูตรวจสอบประจำหนวยงาน.. 

ผูรบัตรวจ นางสาวสมประสงค ภาผล   ว /ด/ป  ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566 

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาสที่ 1    ผูสอบทาน หัวหนางานอำนวยการ 

       ว /ด/ป ที่สอบทาน 10 มกราคม 2566 

1. เปรียบเทียบแผน และผลฯ  การใชจายเงินแตละไตรมาส 
รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมเงิน

งบประมาณที่

ไดรับ 

แผนการใชจายเงิน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ไตรมาสที่ 1 

(40.52 %) 

358,425.00 

(52.99 %) 

468,665.00 

(90.51 %) 

800,564.00 

(100 %) 

884,500.00 

884,500.00 

ผลการใชจายเงิน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ไตรมาสที่ 1 

(42.50 %) 

375,871.55

  

      
 

ผลตางฯ 1.98% 

17,446.55 

      
 

 

สรปุผลการตรวจสอบ 

ดานการบริหารงบประมาณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดรับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 

จำนวน 884,500 บาท ศรป. มีการวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับ 

มติกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งน้ี ในไตรมาสที่ 1 ศรป. มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 

375,871.55 บาท คิดเปน 42.50% จากวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทังป ซึ่งพบวาการเบิกจายงบประมาณเปนไป  

ตามเปากรมอนามัย  

 รหัสกระดาษทําการ………... 
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