




กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต 
สรุปผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เงินกองทุนสวัสดิการ 

๑) การแบ่งเงินกองทุนสวัสดิการ และการควบคุมบญัชีเงินฝากธนาคาร 
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 

(ข้อเท็จจริง/Condition) 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

(Recommend) 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(หลักเกณฑ์/Criteria) 
เงื่อนไขการสั่งจ่ายไมเ่ป็นปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งผูม้ีอ านาจลงนามการสั่งจ่ายเงินกองทุน

สวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 
1. ระเบียบว่าด้วยการกู้ยมืเงินและสวัสดิการให้แก่

สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ี 

2. จัดท าค าสั่งผู้มีอ านาจลงนามสัง่การเบิกจ่ายเงินให้
เป็นปัจจุบัน 

 
๒)  การกู้ยืมเงิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการรับช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามก าหนดระยะเวลา 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. สญัญาการกู้ยืม ไม่ได้ใส่เลขท่ีสญัญาให้ชัดเจน โดยมีการ
ลงล าดับสัญญาด้วยดินสอ ซึ่งง่ายต่อการลบหรือแก้ไข 

 
 
2. แบบค าขอกู้ยืม และสญัญาค้ าประกัน ระบรุายละเอยีด        

ไม่ครบถ้วน เช่น การน าเสนอและการอนุมัติของคณะกรรมการ
พิจารณา 

3. มีการน าค่าใช้จ่ายที่สามารถเบกิจากเงินงบประมาณได้        
มาเบิกจากเงินกองทุนสวัสดิการ เช่น ค่าไปรษณยี์ ค่าจ้างท าความ
สะอาด 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินใส่เลขท่ีสญัญาให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นการ
ควบคุมเอกสารสญัญาการกู้ยืม สามารถเป็นเลขท่ีอ้างอิงได้เป็นการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานสัญญาที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. การกู้ยมืเงิน ให้ระบรุายละเอียดในแบบค าขอกู้และสัญญาค้ า
ประกันให้ครบถ้วน 

3. ให้น าค่าใช้จ่ายที่ระเบียบก าหนดให้เบิกจากเงินงบประมาณ
รวบรวมและน าไปเบิกจากเงินงบประมาณเป็นรายเดือน 

การกู้ยืมเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการส านกังานสรรพสามิตพื้นที่
ตามระเบียบว่าด้วยการกูย้ืมเงินและสวสัดิการให้แก่
สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างส านักงาน
สรรพสามติพื้นที ่
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๓) เจ้าหน้าท่ีมีการรายงานผลการด าเนินงานและการรายงานยอดเงินทุกเดือน และมีการสอบทานบญัชีเงินกองทุน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

มีการแจง้ในที่ประชุม แตไ่มไ่ด้จดัท าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการสวสัดิการประชุมรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานผลการใช้เงินกองทุนและยอดเงิน
กองทนุสวัสดิการใหเ้ป็นปัจจุบันและเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ี 

 
๔) การออกใบเสร็จ รับช าระเงินกู ้ให้กับผู้กู้ที่มีการช าระเงิน การจัดท าทะเบียนคุมการรับช าระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. ไมไ่ด้ออกใบเสร็จ รบัช าระเงินกู้ ให้กับผู้กู้ที่มีการช าระเงิน 
มีเพียงการจดัท าทะเบียนคมุการรบัช าระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน 

 
2. ใบเสร็จรับเงินบางฉบับ ระบุจ านวนเงินไม่ถูกต้อง 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ออกใบเสร็จรับช าระเงินให้ผู้กู้เมื่อมีการ
ช าระเงินกู้ และตรวจสอบจ านวนเงิน งวดการช าระเงิน ให้ถูกต้อง
ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน 

2. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบจ านวนเงินและงวดที่การช าระ
เงินให้ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จรับเงิน 

การควบคุมภายในด้านการรับ – จ่ายเงิน กรณีการ
เขียนใบเสร็จรับเงิน ให้ใส่เลขท่ีเลม่ที่ และระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นฉบับตัวจริงและเป็นฉบับส าเนา 

 

 
5) การบันทึกบัญชี ทะเบียนคุม งบรายรับ – รายจ่าย งบทดลอง งบแสดงฐานะ ทางการเงิน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1 ไมไ่ด้จดัท าทะเบยีนคุมลูกหนี้รายตัว มีเพียงการจดัท า
ทะเบียนคุมลูกหนี้ในภาพรวม ไมไ่ด้แยกเงินต้นและดอกเบีย้ 
โดยรวมเป็นยอดเดียวกัน และไม่ได้ระบุงวดที่ช าระ 

2. การบันทึกบัญชีแยกประเภทลกูหนี้รายตัวไม่เป็นไปตาม
แนวตามแนวปฏิบตัิการบันทึกบญัชีเกณฑ์คงค้างเกี่ยวกับรายได้
แผ่นดินและกองทุนสวัสดิการ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี         
กค 0621/ว 366  ลงวันท่ี 21เมษายน 2552 

3. ไมไ่ด้จดัท าสมุดบญัชีแยก ประเภทท่ัวไป ของเงินสวัสดิการ 
ที่ได้รับจดัสรรแต่ละหมวด มเีพียงการจัดท าทะเบียนคุม 
ค่าใช้จ่าย และสรุปเงินท่ีจัดสรรแตล่ะหมวด 

1. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าทะเบียนคุมลูกหนีร้ายตัวเป็นเล่ม 
เพื่อป้องกันการสูญหาย และง่ายตอ่การตรวจสอบ 

2. ให้มีการจดัท าทะเบยีนคุมลูกหนี้รวมโดยแยกเงินต้นและ
ดอกเบี้ย และระบุงวดทีร่ับช าระหนี้ไว้ให้ชัดเจน 

 3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกรายการรับ-จ่าย ในทะเบียน
คุมแต่ละประเภทให้ชัดเจน จัดท าบัญชีแยกประเภทลูกหนีร้ายตัว 
และปิดบญัชีตอนสิ้นปีปฏิทิน ตามแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ใน
หนังสือท่ี กค 0621/ว 366 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 เรื่อง 
แนวปฏิบัติการบันทึกบญัชีฯ 

 

หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ กค 0621/108          
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึก
บัญชีเกณฑ์คงค้างเกีย่วกับรายได้แผ่นดินและกองทุน
สวัสดิการ 
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ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

4. บิลเงินสดค่าใช้จ่ายที่ออกจากผูข้าย บางฉบับ ไม่ได้ระบุ
รายละเอียดของช่ือท่ีอยู่ของส านักงาน และวัน เดือน ป ี

4. ให้ระบรุายละเอียดของช่ือท่ีอยู่ วัน เดือน ปี ที่รับเงินในบิล
เงินสดค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน 

 
6) การแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน 

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต 
(ข้อเท็จจริง/Condition) 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
(Recommend) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
(หลักเกณฑ์/Criteria) 

1. อยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่และค าสั่งการมอบหมายการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีการเงิน – เจ้าหน้าท่ีบัญชี และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชี รายรับ – รายจ่าย บัญชีแยกประเภท งบทดลอง 
งบดุล ให้เป็นปัจจุบัน 

2. ไมม่ีการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบบัญชี รายรับ – 
รายจ่าย บญัชีแยกประเภท งบทดลอง  

1. ให้ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าที่
ตรวจสอบบญัชีเงินกองทุนสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 

2.  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  ให้เปน็ปัจจุบัน 

 
3. ให้มีการทบทวนระเบียบส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เรื่อง 

การก าหนดให้มเีจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนไว้ด้วย 

ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการส านักงาน
สรรพสามติพื้นท่ี 
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