
การตรวจสอบภายใน 
รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๙ เดือน) 
และอาศัย กฎบัตร แผนการตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ขอสรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ๑. ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

๒. การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ 
   ๒.๑ โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
   ๒.๒ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานรองรับการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของส านักงานนายทะเบียนจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๖ 
  ๓. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
   ๓.๑ ส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
   ๓.๒ สวัสดิการกรม 

   ๓.๓ เงินบ ารุงกรม 
     สถาบันการแพทย์แผนไทย 
     -  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 
     -  ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ (๙๐๔) 
     -  กองยาแผนไทยและสมุนไพร 
     -  สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 
     -  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
๑.  ด้านการสอบทานระบบควบคุมภายใน  (Internal 
Audit) 
    หน่วยงานมีการจัดท ารายงานระบบควบคุมภายใน แต่
ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

   ๒.  ด้านตรวจสอบการเงินและการบัญชี (Financial 
and Account Audit) 
    ลูกหนี้ส่งคืนเงินยืมล่าช้า และคืนเงินเกินกว่า ๒๕% 
ของจ านวนเงินยืม สัญญาการยืมเงินบันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วนถูกต้อง 

 
     
   หน่วยงานต้องท าให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและ
ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
๒๕๔๔ 
 
 
 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ หรือส านักงานบริหารกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ควรก าหนดแนวทางใน
การติดตามทวงถามลูกหนี้ส่งคืนเงินยืมล่าช้า โดย
ด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
 
 



๒/๓ 
 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
   เจ้าหน้าที่ท่ีเก็บเงินลงลายมือไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ยัง
มิได้รับเงินไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ 
 

๓.  ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(Compliance Audit) 
    เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ เอกสารบางฉบับไม่มีลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
 
    
 
ไม่ปิดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง ท าให้ใบสั่งจ้างไม่มีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย หากเกิดการฟ้องร้อง ทางราชการ
อาจเสียหายได้ 
  
  ๔.  ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ 
(Performance Audit) 
   ๔ .๑ โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พ้ืนบ้าน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
   จังหวัดเจ้าภาพและเครือข่ายมีช่วงเวลาประสานงาน
ร่วมกันน้อย และค่อนข้างล าบาก 
   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการจัดงานมีไม่
เพียงพอ ต้องใช้เงินของจังหวัดสมทบ ซึ่งจังหวัดมี
งบประมาณค่อนข้างจ ากัด และค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ /
ประชาสัมพันธ์งานค่อนข้างสูง 
   ช่วงระยะเวลาการจัดงานปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ท าให้
ไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน 
   สถานที่จัดงานไม่เอ้ืออ านวย และการคมนาคมไม่
สะดวก 

และก าหนดวันครบก าหนดส่งคืนเงินยืมให้ถูกต้องตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
   ให้หน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
รัดกุม เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 
 

 
   ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานก าชับผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
   ขอให้ผู้บริหารก าชับโดยการ ประชุมหน่วยงาน
และแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเ จ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้างทุกครั้ง  
 
 
 
 
 
ต้องมีความเข้มแข็งของทีมงานระดับส่วนกลาง 
เครือข่ายจังหวัด และระดับอ าเภอ  ผู้บริหารระดับ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจน และผู้บริหาร
ระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด เห็นความส าคัญ และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึนให้เพียงพอต่อการจัดงาน 
สถานที่จัดงานควรเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
อยู่ใจกลางเมือง สามารถรองรับประชาชนทั่วไปที่มา
ร่วมงานได้เป็นจ านวนมาก 

 
 



๓/๓ 
 

 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
   ผู้บริหารของจังหวัดไม่เข้าใจนโยบายของการจัดงาน
ที่ชัดเจน 
   ขาดความร่วมมือ การประสานงานร่วมกันเป็น 
Team work ภายในจังหวัด 
 
 

๔.๒  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานรองรับการจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ
ส านักงานนายทะเบียนจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๖ 
   การประ สานงานกับบุคคลภายนอกที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เช่น เจ้าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(ต ารับ/ต ารา) จะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร เนื่องจาก
ไม่แน่ใจในจุดประสงค์ของภาครัฐ ส่งผลให้ส านักงานนาย
ทะเบียนจังหวัดไม่ได้รับข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์  
แผนไทย 
   ปัญหาจากสภาพพ้ืนที่ 
   โปรแกรมระบบการบันทึกข้อมูลของส านักงานนาย
ทะเบียนจังหวัดมีปัญหาขัดข้อง ท าให้การบันทึกข้อมูลไม่
ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน 
   นักจัดการงานทั่วไปมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามหน้าที่
ที่ปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
   แผนการด าเนินงานโครงการ ที่ส านักงานนาย
ทะเบียนจังหวัดได้รับจากกรม ภายหลังจากท่ีส านักงาน
นายทะเบียนจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

ควรมีการประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทุก
จังหวัดในแต่ละภาค เพื่อร่วมกันวางแผนและแนว
ทางการด าเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมาให้กับ
จังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไป 

 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ ต้องอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
จดทะเบียนสิทธิฯ ให้กับเจ้าของภูมิปัญญาเข้าใจ เพื่อ
จะได้จดสิทธิให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ . 
๒๕๔๒ 
 
 
ควรมีการพัฒนาโปรแกรมหรือดูแลถึงสาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหา เพื่อจะท าให้การบันทึกข้อมูลได้ทันเวลา
และเป็นปัจจุบัน 
นักจัดการงานทั่วไปควรมีความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย ด้านการคุ้มครองภูมิปัญญากา รแพทย์แผน
ไทย และควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
เพ่ิมศักยภาพ และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
กรมควรส่งแผนการด าเนินงานโครงการให้กับ
ส านักงานนายทะเบียนจังหวัดแต่เนิ่น ๆ เพื่อ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดท าแผนรวมกับของ
จังหวัดในปีนั้น ๆ 

 

 
 


