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ค ำน ำ 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ผู้ ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทาง               
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดมาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าแผน        
การตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมติดตามผลการตรวจสอบรายงานต่อ
หวัหน้าส่วนราชการ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หนว่ยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะของกลุม่ตรวจสอบภายใน 
 ส าหรับการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจสอบภายในได้
ก าหนดประเด็นการตรวจสอบด้านการเงินและบญัชี ตรวจสอบด้านการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 
ตรวจสอบการด าเนินงาน ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบการควบคุมภายในและ      
การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบกรณีพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากหวัหน้าส่วนราชการ 
จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการ              
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึน้   
 กลุ่มตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์กับ   
สว่นราชการ และผู้บริหารในการก ากบัดแูลตนเองท่ีดี และจกัได้น าข้อมลูไปประเมินความเส่ียงและ   
วางแผนการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานราชการแผ่นดิน              
กลุม่ตรวจสอบภายใน จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
 

กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคดี 
                                    เมษายน   ๒๕๖๓ 
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สำรบัญ 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

บทที่ ๑ บทน ำ          หน้ำ 
           ๑.๑  ความเป็นมา             ๑ 
           ๑.๒  โครงสร้างการบริหารงาน                                                                     ๒ 
           ๑.๓  ยทุธศาสตร์กลุม่ตรวจสอบภายใน                                                         ๓ 
           ๑.๔  กฎบตัรการตรวจสอบภายใน                                                                ๔ 
           ๑.๕  นโยบายและการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน                                         ๘ 
           ๑.๖  กรอบคณุธรรม                                                                                  ๑๑ 
บทที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร 
           ๒.๑  โครงสร้างองค์กร                                                                               ๑๓                                                                          
           ๒.๒  ข้อมลูบคุลากร                                                                                  ๑๔ 
           ๒.๓  การพฒันาบคุลากร                                                                           ๑๕ 
           ๒.๔  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี                                                              ๑๖ 
           ๒.๕  สรุปความพงึพอใจของหน่วยรับตรวจท่ีมีตอ่กลุม่ตรวจสอบภายใน         ๑๗ 
บทที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำนปฏบิัตงิำนตรวจสอบ 
           ๓.๑  แผนการตรวจสอบ                                                                             ๑๙ 
           ๓.๒  วตัถปุระสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ                                                    ๒๐ 
           ๓.๓  สรุปผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบและการติดตามผล                              ๒๑ 
บทที่ ๔ ผลกำรปฏบิัตริำชกำรตำมตัวชีว้ัดเชิงยุทธศำสตร์กรมบังคบัคดี 
           ๔.๑  การจดัการองค์ความรู้ (KM) สูแ่นวการปฏิบตัิท่ีดี (Best Practice)          ๓๕ 
           ๔.๒  กิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR)                                                                    ๓๗ 
ภำคผนวก 
          ภาคผนวก ก รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และการติดตามผล                      ๓๘ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑ 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดตัง้ขึน้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ “หน่วยงานตรวจสอบภายใน “ หมายความว่า 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่ง
สว่นราชการขึน้ตรงตอ่หวัหน้าสว่นราชการ  
 ตามราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี ๑๓๕ ตอนท่ี ๓๗ วนัท่ี ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ได้
ประกาศกกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา ๘ ฉ แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี  ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ตาม ข้อ ๔ ในกรมบังคับคดี ให้มีกลุ่ม
ตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรมและสนบัสนนุการ
ปฏิบตังิานกรม รับผิดชอบงานขึน้ตรงตอ่อธิบดีโดยมีหน้าท่ีและอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบญัชี        
                               ของกรม 
 (๒) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
                               หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ควำมเป็นมำ 
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๒ 

โครงสร้ำงกรมบังคับคดี 
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๓ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้าหมาย 

• หน่วยรบัตรวจมีการปฏิบติังานทีถู่กตอ้ง  

• ลดขอ้ผิดพลาดในการด าเนินการ 

พนัธกิจ 

•ตรวจสอบ ก ากบัดูแลใหเ้กิดความถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 

•ใหค้ าปรึกษาแนะน ากบัหน่วยรบัตรวจและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการปฏิบตัิงานขององคก์ร 

•สนบัสนุนใหห้น่วยรบัตรวจมีระบบการควบคมุภายในทีดี่ เพ่ือลดความเสี่ยงขององคก์ร 

•ติดตามการปฏิบตัิงานของหน่วยรบัตรวจตามขอ้เสนอแนะ 

วสิยัทศัน ์

มุ่งสรา้งความเชื่อมัน่ สรา้งสรรคก์ารตรวจสอบ บนพ้ืนฐานความเทีย่งธรรม 

ปรชัญา 

ปฏิบติัหนา้ทีด่ว้ยความโปรง่ใส ใสใ่จบริการ ยึดมัน่ธรรมาภิบาล 
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๔ 

  
 

กฎบัตร 
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กฎบัตร 
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๖ 

  
 

กฎบัตร 
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กฎบัตร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๘ 

  
 

นโยบำย 
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๙ 

  
 

นโยบำย 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 
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นโยบำย 
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๑๑ 

  
 

กรอบคุณธรรม 
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กรอบคุณธรรม 
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บทที่ ๒ 
ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑๓ 

  
 

โครงสร้ำงองค์กร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑๔ 

ข้อมูลบุคลำกร 

อตัราก าลงัหน่วยตรวจสอบภายใน 

ขา้ราชการ 

จ านวน ๔ อตัรา 

๑. นางนรมน  ศศะนาวิน 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุม่ตรวจสอบภายใน 

พนกังานราชการ 

จ านวน ๔ อตัรา 

ลูกจา้งช ัว่คราว 

จ านวน ๓ อตัรา 

๒. นายปรีชา  ค าหล้า 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

๓. นางสาวนิภา  สวุรรณ 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

๔. นางสาวศิริพร  ทองด าริห์ 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 

๑. นางสาวสนธิกาญจน์  คงกลอ่ม 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 

๒. นางสาวนพวรรณ  เกิดมัน่ 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 

๓. นายกฤดากร  สารทนงค์ 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 

๔. นางสาวกนัยารัตน์  อุ๊ดหมอ 
     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑. นางสาวกนิษฐา  ทองสขุ 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 

๒. นางสาวรุ่งทิพย์  ปุ่ นบรรลือเดช 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 

๓. นางสาวบษุกร  นตุาลยั 
     ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชี 
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๑๕ 

กำรพัฒนำบุคลำกร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑๖ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          งบประมำณที่ใช้จริง    จ ำนวน  ๗๔๙,๕๐๕.๖๓  บำท 

                          ประมำณกำรรำยจ่ำย  จ ำนวน  ๘๔๗,๒๘๐.๐๐  บำท 

งบด ำเนินงำน  

                      งบประมำณที่ใช้จริง    จ ำนวน  ๒,๘๕๑,๓๕๐.๐๐  บำท 

                        ประมำณกำรรำยจ่ำย  จ ำนวน  ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บำท 

งบบุคลำกร 

สูงกว่ำ ประมำณกำร ร้อยละ ๑.๘๓ 
(เนื่องจากได้รับการปรับอตัราเงินเดือนบคุลากรเพิ่มขึน้) 

ต ่ำกว่ำ ประมำณกำร ร้อยละ ๑๑.๕๓ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑๗ 

สรุปควำมพงึพอใจของหน่วยรับตรวจ 
ที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

สิง่ที่ประเมิน 
คา่เฉลีย่ คา่เฉลีย่ 

ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ความพงึพอใจ 
๑. ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๙๗.๘๐ ๙๗.๗๔ ๙๗.๗๗ 
๒. ด้านการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ๙๕.๙๓ ๙๖.๓๗ ๙๖.๑๕ 
๓. ด้านการรายงานการตรวจสอบ ๙๖.๔๒ ๙๖.๔๒ ๙๖.๔๒ 

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ ๙๖.๗๒ ๙๖.๘๔ ๙๖.๗๘ 

สรุปผลความพึงพอใจของผูร้บับริการตอ่การปฏิบตัิงาน 

97.80 95.93 96.42 97.74 96.37 96.42 

0.00
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1. ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

3. ด้านการรายงานการตรวจสอบ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริการต่อการปฏิบัติงาน 

ชุดขอ้มลู1 ชุดขอ้มลู2 ผู้อ ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑๘ 

สรุปควำมพงึพอใจของหน่วยรับตรวจ 
ที่มีต่อกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

สรุปผลการประเมินผลตามกรอบความประพฤติและจริยธรรม 

สิง่ที่ประเมิน 
คา่เฉลีย่ คา่เฉลีย่ 

ผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงาน 

ความพงึพอใจ 

๑. ความซื่อสตัย์ ๙๘.๑๔ ๙๘.๐๕ ๙๘.๐๙ 
๒. ความเที่ยงธรรม ๙๙.๑๐ ๙๗.๖๓ ๙๘.๓๖ 
๓. การปกปิดความลบั ๙๗.๕๔ ๙๘.๒๒ ๙๗.๘๘ 

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ ๙๘.๒๖ ๙๗.๙๗ ๙๘.๑๑ 

98.14 99.10 97.54 98.05 97.63 98.22 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00
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120.00

1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเที่ยงธรรม 3. การปกปิดความลับ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินผลตามกรอบความประพฤติ
และจริยธรรม 

ชุดขอ้มลู1 ชุดขอ้มลู2 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้อ ำนวยกำร 

NPSIA LED 



บทที่ ๓ 
ผลกำรด ำเนินงำนกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๑๙ 

แผนกำรตรวจสอบ 

การตรวจสอบ 

ทางการเงิน 

การตรวจสอบ 

การปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

การตรวจสอบ 

การปฏิบตังิาน 

โครงการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท 

ชัน้บงัคบัคดี (สว่นกลาง) 

การตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงาน 

การตรวจสอบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การตรวจสอบระบบความผิด 
ทางละเมิดและแพง่ 

หน่วยที่เข้าตรวจ 

ต.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 

จ านวน ๒๑ หน่วย 

หน่วยที่เข้าตรวจ 

ก.พ. – พ.ค. ๖๒ 

จ านวน ๒๒ หน่วย 

หน่วยที่เข้าตรวจ 

มิ.ย. – ก.ย. ๖๒ 

จ านวน ๒๒ หน่วย 

๑. สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

๒. สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 

๓. สบจ.เพชรบรูณ์ 

๔. สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 

๕. สบจ.ชมุพร 

๖. สบจ.ชมุพร สาขาหลงัสวน 

๗. สบจ.แม่ฮ่องสอน 

๘. สบจ.แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 

๙. สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 

๑๐. สบจ.ตาก 

๑๑. สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 

๑๒. สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 

๑๓. สบจ.ลพบรีุ 

๑๔. สบจ.ลพบรีุ สาขาชยับาดาล 

๑๕. สบจ.กระบี ่

๑๖. สบจ.อ านาจเจริญ 

๑๗. สบจ.ศรีสะเกษ สาขากนัทรลกัษ์ 

๑๘. สบจ.ล าพนู 

๑๙. สบจ.สมทุรสาคร 

๒๐. สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 

๒๑. สบก.๒ 

 

 

๑. สบจ.สรุาษฎร์ธานี 

๒. สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 

๓. สบจ.ชยัภมูิ 

๔. สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 

๕. สบจ.ปทมุธานี 

๖. สบจ.นครนายก 

๗. สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 

๘. สบจ.สระบรีุ 

๙. สบจ.จนัทบรีุ 

๑๐. สบจ.ร้อยเอ็ด  

๑๑. สบจ.อบุลราชธานี สาขาเดชอดุม 

๑๒. สบจ.เพชรบรีุ 

๑๓. สบจ.เชียงราย 

๑๔. สบจ.เชียงราย สาขาเทิง 

๑๕. สบก.๓ 

๑๖. สบจ.ตราด 

๑๗. สบจ.สมทุรสงคราม 

๑๘. สบจ.พงังา 

๑๙. สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 

๒๐. สบจ.อบุลราชธานี 

๒๑. สบจ.มหาสารคาม 

๒๒. สบก.๑ 

 

๑. สบจ.นนทบรีุ 

๒. สบจ.อดุรธานี 

๓. สบจ.สกลนคร 

๔. สบจ.ชยันาท 

๕. สบจ.ฉะเชิงเทรา 

๖. สบจ.นครสวรรค์ 

๗. สบจ.เลย 

๘. สบจ.บรีุรัมย์ 

๙. สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 

๑๐. สบจ.สมทุรปราการ 

๑๑. สบจ.ชลบรีุ 

๑๒. สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 

๑๓. สบจ.ปัตตานี 

๑๔. สบจ.นครราชสมีา 

๑๕. สบก.๕ 

๑๖. กองบริหารการคลงั 

๑๗. กองบงัคบัคดีล้มละลาย ๑ 

๑๘. กองบงัคบัคดีล้มละลาย ๒ 

๑๙. กองบงัคบัคดีล้มละลาย ๓ 

๒๐. กองบงัคบัคดีล้มละลาย ๔ 

๒๑. กองบงัคบัคดีล้มละลาย ๕ 

๒๒. กองบงัคบัคดีล้มละลาย ๖ 

กำรตรวจสอบ 
ประเภท 

ให้ค ำปรึกษำ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๐ 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

๑. เพ่ือความถกูต้องและเชื่อถือได้ของข้อมลู และตวัเลขตา่ง ๆ ทางด้านการเงิน การบญัชี 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจ วา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั ค าสัง่ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

๓. เพ่ือสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจวา่เพียงพอและเหมาะสม 

๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงาน และการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบตังิานด้านตา่ง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสมัฤทธ์ิของงาน รวมทัง้ให้มีการบริหารจดัการที่ดี 

๕. เพ่ือให้หวัหน้าสว่นราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบตังิานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา และ
สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและทนัเหตกุารณ์ 

วตัถุประสงค์ 

๑. ตรวจสอบการเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดแุละการปฏิบติัตามระเบยีบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้านการจดัซือ้จดัจ้าง 

๓. ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพง่ 

๔. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) หรือตามที่ได้รับมอบหมายหรือค าร้องขอ 

๕. ตรวจสอบการเงินและบญัชีและการด าเนินงาน การควบคมุภายใน 

๖. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  

๗. การตรวจสอบประเภทงานให้ค าปรึกษา 

ขอบเขต 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๑ 

 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตัง้แต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
เดือนกันยายน  ๒๕๖๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการประเมินความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน/      
การด าเนินงาน ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน ด้านบริหารความรู้ ความสามารถ การจดัการ
ของผู้บริหาร ด้านการเงินและการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของปีก่อน
น ามาวิเคราะห์และจดัล าดบัความเส่ียงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้
ความส าคญัด้านการให้ความเช่ือมัน่และการให้ค าปรึกษา โดยก าหนดการเข้าตรวจหน่วยรับตรวจ   
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน  ๖๕ หน่วยรับตรวจ แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค จ านวน ๕๔ หน่วย
สว่นกลาง จ านวน ๑๑ หนว่ย ในระหวา่งปีได้รับมอบหมายจากอธิบกรมบงัคบัคดีให้เข้าตรวจเพิ่มเติม
จากแผน จ านวน ๒ หน่วยรับตรวจ พอสรุปผลการปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของหนว่ยรับตรวจ ดงันี ้     

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและตดิตำมผล 

NPSIA LED 

ประเดน็ข้อตรวจพบ 
หน่วยรับตรวจที่พบ
ข้อตรวจพบ/หน่วย
รับตรวจตำมแผน 

หน่วยรับตรวจที่
ปฏบิัตติำม

ข้อเสนอแนะครบ 

หน่วยรับตรวจที่อยู่
ระหว่ำงหรือค้ำง
ด ำเนินกำร 

 ๑. กำรรับเงนิ กำรเกบ็รักษำเงนิ ๕๐/๕๘ ๕๐ ๐ 

 ๒. กำรรับและน ำส่งรำยได้ ๒๕/๕๘ ๒๕ ๐ 

 ๓. กำรจัดซือ้จัดจ้ำง ๑๗/๕๘ ๑๕ ๒ 

 ๔. กำรเบกิจ่ำย ๓๔/๕๘ ๓๓ ๑ 

 ๕. กำรพัสดุ ๕๗/๕๘ ๔๗ ๑๐ 

 ๖. กำรรับ-จ่ำยเงนิในคดี ๔๒/๕๘ ๒๘ ๑๔ 

 ๗. กำรจัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยฯ ๓๑/๕๘ ๓๐ ๑ 

 ๘. กำรควบคุมภำยใน ๑๖/๕๘ ๑๒ ๔ 

กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏิบัตงิำน 
ส่วนภูมิภำค ๕๔ หน่วย ส่วนกลำง ๔ หน่วย 

หมำยเหตุ  ข้อมูลอ้ำงอิงจำกภำคผนวก ก 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๒ 

แผนภมูิแสดงประเด็นข้อตรวจพบและจ านวนหนว่ยรับตรวจที่พบข้อผิดพลาดและการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะ 

NPSIA LED 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

หน่วยรับตรวจท่ีพบข้อตรวจพบ/หน่วยรับตรวจตาม
แผน 

หน่วยรับตรวจท่ีปฏิบติัตามข้อเสนอแนะครบ 

หน่วยรับตรวจท่ีอยูร่ะหวา่งหรือค้างด าเนินการ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

                    จากประเด็นข้อตรวจพบ ๘ ประเด็นหลกั ๆ ผลจากการตรวจสอบ พบว่าประเด็นข้อตรวจ
พบด้านการพสัดมีุจ านวนหนว่ยรับตรวจปฏิบตัิไม่ถกูต้องตามระเบียบฯ สงูสดุถึง ๕๗ หน่วยจากทัง้หมด 
๕๘ หน่วย ข้อตรวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่ ยอดคงเหลือวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ตรงกับทะเบียนคุม  รูปแบบ
ทะเบียนคมุวสัด ุครุภณัฑ์ ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด  ส าหรับประเด็นข้อตรวจพบท่ีหน่วยรับตรวจ
ปฏิบตัถิกูต้องเกือบครบทกุหนว่ย คือการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน ซึ่งหน่วยรับตรวจท่ีไม่
ปฏิบตัิส่วนใหญ่จะเป็นส านักงานสาขา สาเหตุจากไม่ทราบว่าจะต้องมีการวางแผนและรายงานการ
ควบคมุภายในประจ าปีให้แก่หวัหน้าสว่นราชการทราบ 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๓ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรตรวจสอบกรณีพเิศษ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

สบจ.สุโขทัย สำขำสวรรคโลก 

๑. กรณีรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
แล้วไม่น าฝากหรือน าฝากไม่ครบถ้วน
ไม่น าเงินค้างฝากดงักล่าวบนัทกึใน
สมดุเงินคงเหลือประจ าวนัและน า
ฝากในวนัท าการถดัไปถือวา่เป็นการ
ทจุริตในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินปฏิบตัติาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการ
เบกิจ่ายเงินจากคลงั การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่าง
เคร่งครัด 

ด าเนินการแล้ว 

สบจ.รำชบุรี 

๑. พบการบนัทกึข้อมลูเงินนอก
งบประมาณเข้าสู่ระบบ GFMIS ไม่
ถกูต้อง คดีแพ่ง คดีวางทรัพย์ และคดี
ล้มละลาย การจดัท างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจบุนั 

ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินรีบด าเนินการ
จดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ให้เป็นปัจจบุนั และตรวจสอบ
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือทกุ
ประเภทธนาคารและทกุประเภทคดี
ในระบบ GFMIS ให้ตรงกบัยอด
คงเหลือท่ีปรากฏหน้างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคาร 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๔ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรตรวจสอบรำยได้แผ่นดนิและรำยได้แผ่นดนิน ำส่งคลัง 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

กองบริหำรกำรคลัง 

๑. การรับเงินภายหลงัปิดบญัชี ออก
ใบเสร็จรับเงินในวนัท าการถดัไปไม่
พบการบนัทกึไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวนั  แตจ่ดัเก็บเงินเข้า
ตู้นิรภยั แตส่ านกัฟืน้ฟกูิจการของ
ลกูหนีจ้ดัเก็บเงินไว้ท่ีตนเอง 

การรับเงินภายหลงัปิดบญัชี ให้
บนัทกึเงินรับภายหลงัปิดบญัชีในช่อง
หมายเหตขุองรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนั  

ด าเนินการแล้ว 

๒. การบนัทกึรายได้และรายได้น าส่ง
ในสมดุบญัชีแตไ่ม่พบการสรุปยอด
รวมประจ าเดือน 

ทกุสิน้เดือนให้สรุปยอดรับเงิน
รายได้ และยอดน าส่งรายได้
ประจ าเดือนเพ่ือตรวจสอบ 

ด าเนินการแล้ว 

๓. ส าเนาใบเสร็จรับเงินของส านกั
ฟืน้ฟกูิจการของลกูหนีไ้ม่พบการสรุป
หลงัส าเนาใบเสร็จเม่ือปิดบญัชีสิน้วนั 

เม่ือสิน้วนัให้สรุปการรับเงินตาม
ส าเนาใบเสร็จรับเงินโดยระบเุลขท่ีใด
ถงึเลขท่ีใดและจ านวนเงินรวมทัง้สิน้
ไว้ด้านหลงัส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบั
สดุท้าย 

ด าเนินการแล้ว 

๔.  การบนัทกึบญัชีในสมดุเงินสด
รวมพบมีการแก้ไขข้อความ ตวัเลข 
โดยใช้น า้ยาลบค าผิดหรือเทปลบ
ค าผิด 

การแก้ไขจ านวนเงินหรือข้อความ
ให้ท าการขีดฆ่า พร้อมทัง้ลงลายมือ
ช่ือก ากบัและเขียนใหม่ให้ถูกต้อง 

ด าเนินการแล้ว 

๕. การก าหนดสิทธิการใช้งานใน
ระบบ KTB Corporate Online 
ส าหรับการรับและน าส่งรายได้
แผ่นดนิตามที่กระทรวงการคลงั
ก าหนดอยู่ระหวา่งด าเนินการ 

ให้ปฏิบตัติามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบกิเงิน
จากคลงั การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลงั 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๕ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : E – bidding) 

โครงกำรจัดซือ้คอมพวิเตอร์ทดแทน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

กองบริหำรกำรคลัง 

๑. ส่งส าเนาสญัญาซือ้ขายให้
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิและ
กรมสรรพากรล่าช้า 

ให้ปฏิบตัติามพระราชบญัญตักิาร
จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ด าเนินการแล้ว 

๒. บนัทกึการคืนหลกัประกนัซองใน
ระบบ e-GP ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

ให้บนัทกึข้อมลูในระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ให้ถกูต้องตามเอกสาร
หลกัฐานท่ีปรากฏให้ครบถ้วน 

ด าเนินการแล้ว 

๓. การตรวจรับพสัดกุรณีไม่สามารถ
ตรวจรับได้บางส่วนหรือบางรายการ 
กรรมการตรวจรับพสัดบุนัทกึไว้ใน
รายงานการประชมุแตไ่ม่พบการ
รายงานให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบ 

ให้ถือปฏิบตัติามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดั
จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 

ด าเนินการแล้ว 

๔.  รูปแบบสญัญาซือ้ขาย
คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลงัก าหนด 

ให้ถือปฏิบตัติามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดั
จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ    
เร่ืองแบบสญัญาเก่ียวกบัการจดัซือ้
จดัจ้างฯ 

ด าเนินการแล้ว 

๕. รายการสินทรัพย์คอมพิวเตอร์บาง
รายการท่ีปรากฏในทะเบียนทรัพย์สิน
แสดงมลูคา่การได้มาไม่ถกูต้อง 

ให้ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการ
บญัชีและนโยบายการบญัชีภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และคูมื่อการบญัชี
ภาครัฐ เร่ือง ท่ีดนิ อาคาร และ
อปุกรณ์ 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๖ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดเก็บ กำรเบิกจ่ำยและกำรเก็บรักษำเงนิค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ 

กองบังคับคดีล้มละลำย ๑ - ๖ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

๑. การจดัเก็บรักษาเงินไม่
พบการจดัท าทะเบียนคมุ
เงินคา่ฝากส่งไปรษณีย์ 

ให้จดัท าทะเบียน
ควบคมุเงินคา่ฝากส่ง
ไปรษณีย์และบนัทกึบญัชี
ทกุครัง้ที่มีการรับจ่ายเงิน 

กองบงัคบัคดีล้มละลาย  
๑,๖ ด าเนินการแล้ว 

๒. ค าสัง่มอบหมายให้ลง
นามอนมุตัสิัง่จ่ายเงินแทน
ผู้อ านวยการกองฯ ไม่เป็น
ปัจจบุนั 

เม่ือมีการโยกย้ายหรือ
ปรับเปล่ียนผู้ มีอ านาจลง
นามอนมุตัสิัง่จ่ายเงินต้อง
จดัท าค าสัง่มอบหมายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและเป็น
ปัจจบุนั 

กองบงัคบัคดีล้มละลาย 
 ๑,๒,๓,๔ 

 

ด าเนินการแล้ว 

๓. ไม่พบการจดัท า
รายงานสรุปยอดเงินสด
และเงินฝากธนาคาร
คงเหลือประจ าเดือน
รายงานผู้อ านวยการกองฯ 
ทราบ 

สิน้เดือนให้รายงานสรุป
ยอดเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือ
ประจ าเดือนและตรวจสอบ
ให้ตรงกนักบัทะเบียนคมุ
และรายงานผู้อ านวยการ
กองฯ ทราบ 

กองบงัคบัคดีล้มละลาย 
 ๑,๒,๓,๕,๖ 

 

ด าเนินการแล้ว 

๔.  ไม่พบการควบคมุ
เอกสารการเบกิจ่ายท่ียงัไม่
สามารถเบกิจ่ายได้ 

จดัท าทะเบียนคมุพร้อม
บนัทกึรายการเบกิจ่าย 
รายการท่ีเบกิจ่ายแล้ว และ
รายการท่ีค้างเบกิ 

กองบงัคบัคดีล้มละลาย 
 ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 

ด าเนินการแล้ว 

๕. สุ่มตรวจการจ่ายเงินคา่
ฝากส่งไปรษณีย์ในส านวน
คดีล้มละลายพบการ
จดัเก็บหลกัฐานการ
เบกิจ่ายไม่ครบถ้วน 

ก าชบัให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ รับผิดชอบจดัเก็บ
หลกัฐานการจ่ายคา่ฝาก
ส่งไปรษณีย์เข้าส านวนให้
ครบถ้วน 

กองบงัคบัคดีล้มละลาย 
 ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 

ด าเนินการแล้ว 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๗ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรตรวจสอบระบบควำมผิดทำงละเมิดและแพ่ง 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(ระบบงำนควำมรับผิดละเมิด) 

๑. ไม่พบการบนัทกึตรวจสอบของ
หวัหน้าผู้ตรวจสอบก่อนส่งส านวนให้
กระทรวงการคลงั 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้บนัทกึด าเนินตาม
ขัน้ตอนแล้ว ให้รายงานตอ่หวัหน้าผู้
ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 

ด าเนินการแล้ว 

๒. การบนัทกึข้อมลูในระบบงานไม่
ตรงกบัส านวนท่ีปรากฏ 

ให้เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูให้
ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั ด าเนินการแล้ว 

๓. ส านวนท่ีบนัทกึในระบบงาน
ละเมิดแสดงวนัท่ีขาดอายคุวาม 

ให้ตรวจสอบตดิตามการ
ด าเนินการแล้วน ามาข้อมลูบนัทกึให้
ครบถ้วน 

ด าเนินการแล้ว 

๔.  รายการท่ีบนัทกึรายละเอียดและ
ขัน้ตอนในระบบงานไม่ถกูต้อง 

ตรวจสอบส านวนและบนัทกึ
รายละเอียดให้ถกูต้องตามระเบียบ ด าเนินการแล้ว 

๕. เอกสารแนบบางรายการบนัทกึใน
ระบบงานทางละเมิดไม่ครบถ้วน 

ให้บนัทกึแนบเอกสารเพ่ือ
ประกอบหลกัฐานให้ครบถ้วน ด าเนินการแล้ว 

(ระบบงำนผิดสัญญำรับทุน/ลำ
ศกึษำ) 

๑. ไม่พบการบนัทกึตรวจสอบของ
หวัหน้าผู้ตรวจสอบในระบบงานผิด
สญัญารับทนุ/ลาศกึษา 

บนัทกึข้อมลูตามขัน้ตอนและ
รายงานตอ่หวัหน้าเพ่ือตรวจสอบ ด าเนินการแล้ว 

 

๒. บางรายการบนัทกึขัน้ตอนไม่เป็น
ปัจจบุนั 

ให้เร่งด าเนินการบนัทกึและ
ตรวจสอบให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั ด าเนินการแล้ว 

๓. พบการบนัทกึขัน้ตอนผิดสญัญา
เน่ืองจากลาออกจากราชการ 

ตดิตามและประสานงานเพ่ือน า
ข้อมลูมาบนัทกึให้เป็นปัจจบุนั ด าเนินการแล้ว 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๘ 
สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 

กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรตรวจสอบระบบควำมผิดทำงละเมิดและแพ่ง 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

กองพัฒนำระบบกำรบังคับคดี
และประเมินรำคำทรัพย์ 

(ระบบงำนควำมรับผิดทำงแพ่ง) 

๑. การบนัทกึข้อมลูในระบบงานไม่
ตรงกบัส านวนท่ีปรากฏ 

ให้ตรวจสอบส านวนและบนัทกึ
ข้อมลูให้ครบถ้วน ถกูต้อง เป็น
ปัจจบุนั 

ด าเนินการแล้ว 

๒. พบการบนัทกึข้อมลูในระบบ
ความผิดทางแพ่งซ า้ 

ตรวจสอบส านวนหากบนัทกึซ า้ให้
ท าการลบข้อมลู ด าเนินการแล้ว 

(ระบบงำนฐำนข้อมูลลูกหนี)้ 

๑. บนัทกึข้อมลูในระบบฐานข้อมลู
ลกูหนีไ้ม่ตรงกบัทะเบียนคมุ 

ให้ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูให้
ตรงกนักบัทะเบียนคมุ ด าเนินการแล้ว 

 

๒. บนัทกึข้อมลูในระบบฐานข้อมลู
ลกูหนีไ้ม่เป็นปัจจบุนั 

ให้เร่งด าเนินการบนัทกึและ
ตรวจสอบให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั ด าเนินการแล้ว 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๒๙ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรไกล่เกล่ียข้อพพิำทชัน้บังคับคดี (ส่วนกลำง) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพพิำท 
(ส่วนกลำง) 

๑. เอกสารประกอบการด าเนินงาน
ตามโครงการไม่ครบถ้วน 

ควรจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการด าเนินโครงการเพ่ือ
น ามาประกอบการรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ด าเนินการแล้ว 

๒. จดัท าแบบประเมินความพงึพอใจ
แตไ่ม่พบการสรุปผลเพ่ือรายงาน
ผู้บริหารทราบ 

ควรมีการสรุปผลความพงึพอใจ
เพ่ือน าข้อมลู ข้อเสนอแนะไปเป็นแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ 

ด าเนินการแล้ว 

๓. หลกัฐานการจ่ายคา่ตอบแทนผู้
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทรูปแบบไม่เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

หลกัฐานการจ่ายเงินของส่วน
ราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบส าคญัรับเงิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบกิ
จ่ายเงินจากคลงั การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๔ 

ด าเนินการแล้ว 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๐ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบประเภทให้ค ำปรึกษำ 

กำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัตงิำนในระบบงำนเงนิในคดี 

ประเด็นปัญหำ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรด ำเนินกำร 

กำรออกใบเสร็จรับเงนิ 

๑. รายละเอียดประเภท
การรับไม่ปรากฏใน
รายงานสมดุรายวนัรับ-
จ่ายเงิน 

ควรศกึษาคูมื่อการใช้
ระบบงานให้เข้าใจก่อน
ปฏิบตังิานและปฏิบตังิาน
โดยความระมดัระวงั 
รอบคอบ 

สบจ.ราชบรีุ 
สบจ.สริุนทร์ 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบก.๕ 
สบจ.มหาสารคาม 
สบจ.พิษณโุลก 
สบจ.สระแก้ว 
สบจ.กระบี ่
สบจ.ล าปาง 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.แพร่ 

ด าเนินการแล้ว 
 

กำรออกใบส่ังจ่ำย 

๑. ออกใบสัง่จ่ายหลาย
ฉบบัโดยใช้เช็คสัง่จ่ายฉบบั
เดียว รายละเอียดประเภท
การจ่ายไม่ปรากฏใน
รายงานสมดุรายวนัรับ-
จ่ายเงิน และใบสัง่จ่าย
ปรากฏในรายงานสมดุ
รายวนัรับ-จ่ายไม่ครบถ้วน 

ควรใช้ความระมดัระวงั
รอบคอบในการบนัทกึ
ข้อมลูและตรวจทานข้อมลู
ก่อนการบนัทกึจดัเก็บและ
พิมพ์ข้อมลู 

สบจ.พิษณโุลก 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาไชยา 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 

ด าเนินการแล้ว 
 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๑ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบประเภทให้ค ำปรึกษำ 

กำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัตงิำนในระบบงำนเงนิในคดี 

ประเด็นปัญหำ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรด ำเนินกำร 

กำรประมวลผล 
น ำส่งค่ำธรรมเนียม 
เจ้ำพนักงำนบังคับคดี
เป็นรำยได้แผ่นดิน 

๑. รายละเอียดการ
ปรับปรุงคา่ธรรมเนียม
ปรากฏในรายงานสมดุ
รายวนัรับ-จ่ายเงินซ า้กนั 
หรือบางรายการไม่ปรากฎ
ในรายงาน 

ควรใช้ความระมดัระวงั
รอบคอบในการบนัทกึ
ข้อมลูในระบบงาน และไม่
ควรกดปุ่ มบนัทกึข้อมลูซ า้
กนัหลาย ๆ ครัง้ ส่งผล
กระทบให้ระบบ
ประมวลผลข้อมลูซ า้กนั 

สบจ.ล าปาง 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.พะเยา สาขาเชียงค า 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.มหาสารคาม 
สบจ.นครปฐม 
สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.มกุดาหาร 
สบจ.สริุนทร์ 
สบจ.สโุขทยั 
สบจ.สโุขทยั สาขาสวรรคโลก 
สบจ.ชยัภมูิ 
สบจ.อตุรดติถ์ 

ด าเนินการแล้ว 
 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๒ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบประเภทให้ค ำปรึกษำ 

กำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัตงิำนในระบบงำนเงนิในคดี 

ประเด็นปัญหำ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรด ำเนินกำร 

ยอดคงเหลือในรำยงำน
บัญชีต่ำง ๆ ใน
ระบบงำน 

๑. ยอดยกไป ณ วนัสิน้
เดือนไม่ตรงกบัยอดยกมา 
ณ วนัต้นเดือนของเดือน
ถดัไป และยอดยกไป ณ 
วนัสิน้ปีงบประมาณ ไม่
ตรงกบัยอดยกมา ณ วนั
ต้นปีงบประมาณถดัไป 

ทกุสิน้เดือนให้ท าการ
ประมวลผลสิน้เดือน และ
ทกุสิน้ปีงบประมาณให้ท า
การประมวลผลสิน้ปี หรือ
หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้
ท าการประมวลผลสิน้
เดือนและสิน้ปีใหม่ทกุครัง้  

สบจ.สริุนทร์ สาขารัตนบรีุ 
สบจ.สระแก้ว 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.ภเูก็ต 
สบจ.อตุรดติถ์ 
สบจ.สริุนทร์ 
สบก.๕ 
สบจ.กระบี่ 
สบจ.นครนายก 

ด าเนินการแล้ว 
 

กำรปรับปรุงบัญชีโดยใช้
เมนูค ำส่ังงำนต่ำง ๆ 

๑. การปรับปรุงโอนเงิน
ระหวา่งคดีตามใบสัง่จ่าย
โดยใช้เมนคู าสัง่งาน 
(๔๙๐๒) บนัทกึรายการไม่
ถกูต้อง 

ข้อ ๑,ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ควรศกึษาและท าความ
เข้าใจคูมื่อในการปรับปรุง
บญัชีอย่างละเอียดก่อน
ด าเนินการบนัทกึใน
ระบบงาน 

สบจ.ระยอง 
ด าเนินการแล้ว 

 

๒. การปรับปรุงรับเช็คคืน
โดยใช้ค าสัง่งาน (๓๖๐๑) 
บนัทกึรายการซ า้ 

สบจ.นครศรีธรรมราช 
ด าเนินการแล้ว 

 

๓. การปรับปรุงเช็คสัง่จ่าย
กรณีเปล่ียนเช็ค โดยใช้เมนู
ค าสัง่งาน (๓๗๐๓) บนัทกึ
รายการไม่ถกูต้อง 

สบจ.กาญจนบรีุ 
ด าเนินการแล้ว 

 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๓ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบประเภทอ่ืน ๆ 

มำตรกำรในกำรแก้ปัญหำหนีค่้ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 

ตำมมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๐) 

ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายการ  ปี 2561   ปี 2562  

 หนี้ค้างช าระ 
 ไตรมาสที่ 4   เพิ่มขึ้น/

ลดลง 
 ปี 2562  

  บัญชคี่าไฟฟ้า      42,665,219.65  
     

37,542,239.49  
            

2,476,843.12  -12.01 

  บัญชคี่าน ้าประปา       1,757,261.63  
       

1,680,159.46  
                

27,903.00  -4.39 

  บัญชคี่าโทรศัพท์       5,457,639.70  
       

4,847,706.92  
                

66,721.95  -11.18 

  บัญชคี่าไปรษณีย์       3,215,060.16  
       

2,291,791.26  
                

44,254.00  -28.72 
  บัญชคี่าบริการสื่อสารและ     
  โทรคมนาคม      14,181,282.20  

       
7,511,462.60  

            
1,874,082.33  -47.03 

รวม   67,276,463.34    53,873,359.73  4,489,804.40    
 
หมายเหตุ : เป็นค่าสาธารณูปโภคที่ใช้จริงรวมหนี ค้างช้าระที่ช้าระแล้ว โดยไม่รวมหนี ค้างช้าระของไตรมาสท่ี 4  
               ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๔ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบประเภทอ่ืน ๆ 

มำตรกำรในกำรแก้ปัญหำหนีค่้ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 

ตำมมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันท่ี ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๐) 

 42,665,219.65  

 1,757,261.63  

 5,457,639.70  

 3,215,060.16  

 14,181,282.20  

 37,542,239.49  

 1,680,159.46  

 4,847,706.92  

 2,291,791.26  

 7,511,462.60  

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

 40,000,000.00

 45,000,000.00

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าสาธารณูปโภค  
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมบังคับคดี ปี 2561 - 2562 

ปี 2561 ปี 2562 

          ภาพรวมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานสงักัดกรมบังคบัคดี มีปริมาณที่ลดลงจากปีก่อน 
ลดลงเพราะหนว่ยงานได้รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประหยดัคา่สาธารณปูโภค ส าหรับค่าสาธารณปูโภค
ค้างช าระในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๔,๔๘๙,๘๐๔.๔๐ บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนสิงหาคม – กนัยายน ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานยงัไม่ได้รับใบแจ้งหนี ้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทนัภายใน
ปีงบประมาณ 

NPSIA LED 



บทที่ ๔ 
ผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมตัวชีว้ัดเชงิยุทธศำสตร์ กรมบังคับคดี 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๕ 

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM)  สู่แนวกำรปฏบัิตทิี่ดี (Best Practice) 

         คูม่ือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ 

          คูม่ือการตรวจสอบการควบคมุ การจดัเก็บ  

          การเบิกใชแ้บบพิมพใ์บส าคญั และสมุดเชค็ 

          คูม่ือการตรวจสอบการควบคมุวสัดุ ทรพัยส์นิ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๖ 

แนวปฏบิัตใินกำรปฏบิัตงิำนด้ำนกำรเงนิและบัญชี 

แนวปฏบิัต ิ

หนงัสอืที่ ยธ ๐๕๑๙/ว๒๗           
ลงวนัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๖๑        

เร่ือง การควบคมุภายในเก่ียวกบั
การควบคมุและการจดัเก็บ

ใบเสร็จรับเงิน 

หนงัสอืที่ ยธ ๐๕๑๙/ว๒๙            
ลงวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
เร่ือง ซกัซ้อมแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
การตรวจสอบความถกูต้อง        

ด้านการเงิน 

ซักซ้อม 

 หนงัสอืที่ ยธ ๐๕๑๙/ว๒๗      
ลงวนัท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๖๑       

เร่ือง ซกัซ้อมความเข้าใจเก่ียวกบั
การปฏิบตัิตามค าสัง่กรมบงัคบัคดี 
ที่ ๗๐๔/๖๐ ลว.๑๕ พ.ย. ๖๐ 

 

หนงัสอืที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๓๔๑      
ลงวนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๖๒       
เร่ือง ซกัซ้อมการปฏิบตัิงาน       

ด้านการเงินและบญัชี การพสัด ุ   
สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๗ 

กจิกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

NPSIA LED 



ภำคผนวก 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๘ 

ภำคผนวก ก 
รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบและตดิตำมผล 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๓๙ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
 

กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรรับเงนิ 

๑. การรับเงินค่ารับรอง
เอกสาร มีการสรุปปิดบญัชี
หลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ไม่ครบถ้วน การลงนาม
ของเจ้าหน้าท่ีการเงินและ
ผู้ อ านวยการส านักงานฯ 
ไม่ครบ สรุปจ านวนเงินไม่
ตรงกบัรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนัและสมุดเงินสด
รวม 

เม่ือสิน้เวลารับจ่ายเงิน
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ก า ร เ งิ น
ผู้ รับผิดชอบสรุปการรับเงิน
ไ ว้ ด้ า น ห ลั ง ส า เ น า
ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
ฉบับสุ ด ท้ าย  พ ร้ อมลง
ล า ย มื อ ช่ื อ  แ ล้ วน า ไ ป
บันทึกในสมุดเงินสดรวม 
ร า ย ง า น เ งิ น ค ง เ ห ลื อ
ป ร ะ จ า วั น  เ ส น อ
ผู้ อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบและลงนาม 

สบจ.ตาก 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน  
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบจ.เชียงราย 
สบจ.เพชรบรูณ์ 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.ปทมุธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.เชียงราย สาขาเทงิ 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.นครราชสีมา 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบก.๓ 
 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๐ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรรับเงนิ 

๒. การรับเงินอ่ืน ๆ เช่น  
ค่าขายกระดาษไม่พบการ
ออกใบเสร็จรับเงิน หรือรับ
เ งิ น อ่ื น  ๆ  มี ก า ร อ อ ก
ใบเสร็จรับเงินแตไ่ม่พบการ
บนัทกึในสมดุเงินสดรวม  

การรับเงินทุกประเภท
จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ทกุครัง้ และบนัทกึบญัชีใน
ระบบภายในวนัท่ีได้รับเงิน
แล้วน าไปบันทึกบัญชีใน
สมุดเงินสดรวมและบัญชี
แยกประเภทท่ีเก่ียวข้อง 

สบจ.ล าพนู 
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.ตาก 
สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.ลพบรีุ 
สบจ.กระบี ่
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 

สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.ปทมุธานี 
สบจ.ตราด 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.นครราชสีมา 
 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๑ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรเก็บรักษำเงนิ 

๑. การแต่งตัง้กรรมการ
เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น ไ ม่ เ ป็ น
ปัจจุบัน และการลงนาม
ของกรรมการเก็บรักษาเงิน
ไ ม่ เ ป็ น ไ ปต ามค า สั่ ง ท่ี
แตง่ตัง้ 
 

เ ม่ือสิ น้ วัน เ จ้ าหน้า ท่ี
การเงินผู้ ปิดบัญชีส่งมอบ
เ งิ น แ ล ะ ร า ย ง า น เ งิ น
ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ จ า วั น ใ ห้
กรรมการเก็บ รักษาเงิน
ต ร ว จ นั บ  จั ด เ ก็ บ เ ข้ า         
ตู้ นิรภัย และให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินลงลายมือช่ือ
ใ น ส มุ ด ร า ย ง า น เ งิ น
คงเหลือประจ าวันให้ครบ
ตามค าสั่งท่ีแต่งตัง้ เม่ือมี
การโยกย้ายกรรมการเก็บ
รักษาเ งิ น ใ ห้ห น่วยงาน
แต่งตัง้กรรมการเก็บรักษา
เงินทดแทนให้ครบตาม
ระเบียบฯ 

สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.เพชรบรูณ์ 
สบจ.ชมุพร สาขาหลงัสวน 
สบจ.กระบี ่
สบจ.ลพบรีุ 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.ปทมุธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.นครนายก 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.อบุลราชธานี สาขาเดชอดุม 

สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 

สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ. นครสวรรค์  
สบจ.เลย 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๒ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรเก็บรักษำเงนิ 

๒. ในวันท่ีกรรมการเก็บ
รักษาเงิน  ผู้ ถือลูกกุญแจตู้
นิรภัยไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ไม่พบการบันทึก
ส่ งมอบและ รับมอบลูก
กุญแจตู้ นิรภัยในรายงาน
คงเหลือประจ าวนั 
 

ในวันท่ีกรรมการเก็บ
รั กษา เ งิ นผู้ ถื อกุญแจตู้
นิรภัย ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้กรรมการเก็บ
รักษา เ งิ นแทนชั่ วคราว
ปฏิ บัติ ห น้ า ท่ี แ ทน ต้ อ ง
บันทึกการส่งมอบและรับ
มอบลูกกุญแจตู้ นิรภัยใน
รายงานคงเหลือประจ าวนั   
ทกุครัง้ 

สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.แม่ฮ่องสอน 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธญับรีุ 
สบจ.ชมุพร สาขาหลงัสวน 
สบจ.ตาก 
สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 
สบก.๒ 
สบก.๓ 
สบก.๑ 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.เชียงราย  
สบจ.ชยัภมูิ 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.ตราด 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.ปทมุธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.เลย 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.สมทุรปราการ 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๓ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ  

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรเก็บรักษำเงนิ 

๓.  เ ม่ือน า เ งินคง เห ลือ
ประจ าวนัออกจากตู้ นิรภัย
เพ่ือน าฝากธนาคารหรือ
น าส่งเป็นรายได้แผ่นไม่พบ
กา ร ล ง ล า ย มื อ ช่ื อ ข อ ง
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้ รับเงิน
ไ ป ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ใ น
ร า ย ง า น เ งิ น ค ง เ ห ลื อ
ประจ าวนั 

สิ น้ วันกรรมการ เก็บ
รักษาเงินน าเงินคงเหลือ
ป ร ะ จ า วั น จั ด เ ก็ บ เ ข้ า         
ตู้ นิรภัย วันท าการถัดไป
กรรมการเก็บ รักษาเงิน   
น าเงินคงเหลือออกจาก   
ตู้ นิ ร ภัย เ พ่ื อส่ ง มอบใ ห้
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ก า ร เ งิ น ไ ป
ด าเนินการตอ่ ให้เจ้าหน้าท่ี
การเงินลงลายมือช่ือรับเงิน
ไว้ท้ายรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวนั ทกุครัง้ 

สบจ.ตาก 
สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.ลพบรีุ สาขาชยับาดาล 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.เชียงราย  
สบก.๓ 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.นครสวรรค์ 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๔ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดเก็บและน ำส่งรำยได้แผ่นดนิ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

รำยได้แผ่นดนิและ 
รำยได้แผ่นดนิน ำส่งคลัง 

๑. กรณีรับเงินรายได้เพ่ือ
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ล่าช้า และไม่พบบนัทกึการ
ขออนุมัติน าส่ ง เ งิน เ ป็น
รายได้แผ่นดิน บันทึกรับรู้
รายได้ไม่ตรงกับวันท่ีรับ
จริง 

ก า ร น า ส่ ง ร า ย ไ ด้
แผ่นดิน ก่อนน าส่งจะต้อง
จัดท าหนัง สือขออนุมัติ
หวัหน้าหน่วยงานเพ่ือเบิก
จ่ า ย เ งิ น น า ส่ ง ร า ย ไ ด้
แผ่ นดินและใ ห้หัวห น้ า
หน่วยงานลงนามอนุมัติ
ก่ อนด า เ นินการทุกค รั ้ง 
และน าไปบนัทกึรับรู้รายได้
ในระบบภายในวันท่ีได้รับ
เงิน 

สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 
สบจ.ศรีสะเกษ สาขากนัทรลกัษ์ 

สบจ.กระบี ่
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบก.๓ 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.เลย 
สบจ.ชลบรีุ 

 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๕ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดเก็บและน ำส่งรำยได้แผ่นดนิ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

ดอกเบีย้รับและ 
ดอกเบีย้รับน ำส่งกรม 

๑. น าส่งดอกเบีย้รับเงินใน
คดีล่าช้า ไม่พบการบนัทึก
บญัชีในบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไป  

เม่ือเกิดดอกเบีย้รับจาก
เ งิ น ในคดี ใ ห้ เ จ้ าห น้ า ท่ี
การเงินตรวจสอบและรีบ
น าส่งกรมบงัคบัคดี ภายใน 
๑๕ วัน นับจากวันท่ีเกิด
ดอกเบี ย้ บันทึกบัญชีใน
สมุดบัญชีแยกประเภท
ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้รับ
น าส่งกรมบังคับคดี และ
บนัทึกปรับปรุงรายการใน
ระบบงาน    เ งิ น ในคดี 
พ ร้ อ ม ติ ด ต า ม
ใบเสร็จ รับเงินจากกอง
บริหารการคลังเ พ่ือเป็น
หลกัฐานการจ่าย 

สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.ตราด 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.สกลนคร 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.เลย 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.นครสวรรค์ 
 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๖ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำง 

๑ .  ก า ร จั ด ซื ้อ จั ด จ้ า ง 
ป ฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบฯ เช่น การจัดท า
ร า ย ง าน ข อ ซื ้อ ข อ จ้ า ง        
มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบฯ ใบสั่งซื อ้ / 
สั่งจ้าง ไม่พบการลงนาม
ของผู้ รับจ้าง ใบสั่งจ้างไม่
ติ ด อ าก ร แสตม ป์  ก า ร
แต่งตัง้กรรมการตรวจรับ
พสัดไุม่เป็นไปตามระเบียบ
ค าสัง่แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
และหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่พบ
การ จัดท าทะ เบี ย นคุม
สัญญาและหลักประกัน
สญัญา เป็นต้น 

ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้ รับผิดชอบ ศึกษาและ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบริหารพสัดภุาครัฐ 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐  อ ย่ า ง
เคร่งครัด 

สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.เชียงราย สาขาเทงิ 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.สกลนคร 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.นครราชสีมา 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ  

เว้นแต่ สบจ.นนทบรีุ และ
สบจ.นครสรรค์ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๗ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 

๑.สัญญายืมเงิน ไม่พบ
การ จัดท าทะ เบี ย นคุม
ลูกหนีเ้งินยืม เม่ือคืนเงิน
ยืมไม่พบการบันทึกหลัง
สัญญายืม และออกใบรับ
ใบส าคัญ กรณีมีเงินเหลือ
คื น ไ ม่ พ บ ก า ร อ อ ก
ใบเสร็จรับเงิน 

ก ร ณี ยื ม เ งิ น  ใ ห้
หน่วยงานจัดท าทะเบียน
คุมลูกหนีเ้งินยืม และเม่ือ
รับชดใช้เงินยืมตามสญัญา
ยืมให้ออกใบรับใบส าคัญ 
หากมีเงินคงเหลือคืนให้
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้
ยืมไว้เป็นหลักฐาน พร้อม
บันทึกการชดใ ช้ ไ ว้หลัง
สญัญายืม 
 

สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.นครนายก 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.นครสวรรค์ 
 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ สบจ.นครสวรรค์ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๘ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 

๑. ไมจ่ดัท าทะเบียนคมุการ
เบิกจา่ยเงินงบประมาณและ 
เงินนอกงบประมาณ 
๒. ไมพ่บการควบคมุการจา่ย
โดยการประทบัตรา “จา่ยเงิน
แล้ว” ลงลายมือชื่อผู้จา่ยเงิน 
และวนั เดือน ปี ที่จา่ยเงินใน
หลกัฐานการจา่ย 
๓. หลกัฐานประกอบการเบิก
จา่ยเงินไมค่รบถ้วน 
๔. การเบิกจา่ยเงินลา่ช้า รวม
คา่ใช้จา่ยหลาย ๆ  เดือนมา
เบิกในครัง้เดียว และเบิกจา่ย
เกินวงเงินที่ได้รับจดัสรรตาม
หมวดรายจา่ย 
๕. น าคา่ใช้จา่ยของ
ปีงบประมาณก่อนมาเบิก
เป็นคา่ใช้จา่ยใน
ปีงบประมาณปัจจบุนั หรือ
เบิกจา่ยคา่ใช้จา่ยที่
กรมบญัชีกลางห้ามเบิก 
๖. บนัทกึบญัชีแยกประเภท
คา่ใช้จา่ยในระบบ GFMIS 
ไมถ่กูต้อง  

เม่ือได้รับใบแจ้งหนีใ้ห้
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ก า ร เ งิ น รี บ
ด า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย 
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของหลกัฐานการจ่าย และ
ต้องเป็นหลักฐานการจ่าย
ในปีงบประมาณนัน้ ๆ เว้น
แตค่า่ใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี 
ตามหนังสือท่ี กค ๐๕๐๒/   
ว  ๑ ๗ ๘  ล ง วั น ท่ี  ๑ ๒  
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๓ ๕ 
บันทึกขอเบิก ขอจ่าย ใน
ระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง
ตามประเภทค่าใช้จ่ายและ
หมวดรายจ่าย เม่ือจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ มีสิทธิรับเงินให้ผู้ รับ
เงินลงลายมือช่ือรับเงินใน
ห ลั ก ฐ า น ก า ร จ่ า ย 
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ก า ร เ งิ น
ประทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือ
ช่ือผู้ จ่ าย เ งิ น  พ ร้อมวัน 
เดือน ปี ท่ีจ่าย น ารายการ
ไปบันทึกในทะเบียนคุม
เงินให้ครบถ้วน 

สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.ชมุพร 
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ลพบรีุ 
สบจ.ล าพนู 
สบจ.แมฮ่่องสอน 
สบจ.เพชรบรูณ์ 
สบจ.กระบี่ 
สบจ.สมทุรสาคร 
สบจ.ตาก 
สบจ.พงังา 
สบจ.นครนายก 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.มหาสารคาม 
สบจ.ตราด 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.ปทมุธานี 
สบจ.ชยัภมูิ 
สบจ.เชียงราย 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.เลย 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.สกลนคร 
สบจ.นครราชสีมา 
สบจ.นนทบรีุ 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 
เว้นแต่ สบจ.เลย 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๔๙ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรพัสดุ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรควบคุมวัสดุ 

๑. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ
ไม่ เ ป็นไปตามรูปแบบท่ี
ก าหนด และการควบคมุไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ ควบคุม
จดัท าทะเบียนคมุวสัดตุาม
รูปแบบท่ี กวพ. ก าหนด 
บันทึกวัสดุในทะเบียนคุม
แยกตามชนิดของวสัด ุเม่ือ
มีการเบิกใ ช้ใ ห้ผู้ เบิกลง
ลายมือช่ือในใบเบิกและ  
ให้ผู้ควบคุมบนัทึกการรับ-
จ่ า ยล ง ในทะ เ บี ยนคุม     
ทกุครัง้  

สบจ.ล าพนู, สบจ.ชยันาท 
สบจ.แมฮ่่องสอน 
สบจ.สมทุรสาคร 
สบจ.ชมุพร, สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ลพบรีุ สาขาชยับาดาล  
สบก.๒, สบก.๑, สบก.๕ 
สบจ.เชียงใหม ่สาขาฮอด 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 
สบจ.ชมุพร สาขาหลงัสวน 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 
สบจ.แมฮ่่องสอน สาขาแมส่ะเรียง 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบจ.นครนายก, สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.มหาสารคาม 
สบจ.จนัทบรีุ,สบจ.นครราชสีมา 
สบจ.ร้อยเอ็ด,สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.ปทมุธานี, สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.สระบรีุ, สบจ.ตราด 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.เพชรบรูณ์, สบจ.ชยัภมูิ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.เชียงราย สาขาเทิง 
สบจ..นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ 
สบจ.นครนายก 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.สมทุรปราการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๐ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรพัสดุ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรควบคุมครุภัณฑ์ 

๑ .  จั ด ท า ท ะ เ บี ย นคุ ม
ค รุภัณฑ์ ไม่ เ ป็น ไปตาม
รูปแบบ ท่ีก าหนด  และ    
การควบคุมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ ควบคุม
จดัท าทะเบียนคมุทรัพย์สิน
ให้ เ ป็นไปตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 
ต ร วจ ส อบค รุ ภัณ ฑ์ ใ น
หน่วยงาน น าไปบันทึกใน
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ใ ห้
ครบ ถ้ วน  พ ร้อมบันทึก
หมายเลขครุภัณฑ์ลงบน
ตัวค รุภัณฑ์ในลักษณะ
คงทนถาวร เพ่ือให้ง่ายต่อ
การตรวจนบัพสัดปุระจ าปี  

สบจ.ล าพนู, สบจ.ชยันาท 
สบจ.แมฮ่่องสอน, สบจ.กระบี่ 
สบจ.สมทุรสาคร, สบจ.ตาก 
สบจ.ชมุพร, สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.อ านาจเจริญ, สบจ.ปัตตานี 
สบจ.ตาก สาขาแมส่อด 
สบจ.ลพบรีุ สาขาชยับาดาล  
สบก.๒, สบก.๑, สบก.๕,สบก.๓ 
สบจ.เชียงใหม ่สาขาฮอด 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์, สบจ.เลย 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 
สบจ.ชมุพร สาขาหลงัสวน 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 
สบจ.แมฮ่่องสอน สาขาแมส่ะเรียง 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบจ.นครนายก, สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.มหาสารคาม,สบจ.สกลนคร 
สบจ.จนัทบรีุ,สบจ.นครราชสีมา 
สบจ.ร้อยเอ็ด,สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี, สบจ.พงังา 
สบจ.อบุลราชธานี สาขาเดชอดุม 
สบจ.ปทมุธานี, สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.สระบรีุ, สบจ.ตราด 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.สมทุรสงคราม, สบจ.ลพบรีุ 
สบจ.บรีุรัมย์ และสาขานางรอง 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ..นนทบรีุ, สบจ.เพชรบรูณ์ 
สบจ.อดุรธานี, สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ 
สบจ.นครนายก 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.สรุาษฏร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.สมทุรปราการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๑ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรพัสดุ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรควบคุมกำรใช้รถ
รำชกำร 

๑. การจัดท าแบบควบคุม
ก า ร ใ ช้ ร ถ ร า ช ก า ร ไ ม่
ค ร บ ถ้ วนตามร ะ เบี ยบ    
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ย ร ถ ร า ช ก า ร  พ . ศ . 
๒๕๒๓  

ให้ผู้ มีหน้าท่ีควบคุมรถ
ราชการจัดท าทะเบียนคุม
รถราชการ (แบบ ๒) ก่อน
ใช้รถให้ผู้ ขอใช้รถจดัท าใบ
ขออนญุาตใช้รถส่วนกลาง 
(แบบ ๓) โดยมีผู้ มีอ านาจ
สัง่ให้ใช้อนญุาตก่อนใช้ทุก
ค รั ้ง ใ ห้ พนั ก ง านขับ ร ถ
บนัทกึการใช้รถ   (แบบ ๔) 
ทุกครัง้ท่ีมีการใช้ หากเกิด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย กั บ ร ถ
ราชการให้พนักงานขับรถ
รีบรายงานผู้ บังคับบัญชา
ตามรายงานแบบ ๕ หากมี
การซอ่มแซมบ ารุงรักษาให้
ผู้ มีหน้าท่ีควบคุมบันทึก
รายละเอียดการซ่อมบ ารุง 
(แบบ ๖) และทุกสิน้เดือน
ใ ห้ ส รุ ป ก า ร ใ ช้ น ้า มั น
เชือ้เพลิงเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบและ
สอบทานการใช้รถราชการ 

สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.ชยันาท 
สบจ.แมฮ่่องสอน 
สบจ.ชมุพร 
สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.ตาก สาขาแมส่อด 
สบก.๑, สบก.๕,สบก.๓ 
สบจ.เชียงใหม ่สาขาฮอด 
สบจ.เชียงราย สาขาเทิง 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.นครนายก 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.นครราชสีมา 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.อบุลราชธานี สาขาเดชอดุม 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.ตราด 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ..นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.ศรีสะเกษ สาขากนัทรลกัษ์ 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.ตราด 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.นครสวรรค์ 
สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.นนทบรีุ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๒ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรพัสดุ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรควบคุมแบบพมิพ์
ใบส ำคัญ  

๑.  ต ร วจนับแบบพิ ม พ์
ใ บ ส า คัญ   ไ ม่ ต ร ง กั บ
ทะเบียนคมุ ลงช่ือเบิกจ่าย
ในทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน 
เม่ือสิน้ปีงบประมาณไม่ได้
ท าการยกเลิก  แบบพิมพ์
ตามระเบียบ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีการเงิน
เบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้ผู้ เบิก
ลงลายมือช่ือในทะเบียน
เบิกจ่ายทุกครัง้ และเม่ือ
สิน้ปีงบประมาณให้ใช้แบบ
พิมพ์ เล่มใหม่  ส่วนแบบ
พิมพ์คงเหลือ ณ วันสิ น้
ปีงบประมาณท่ีใช้อยู่ให้ท า
ก า ร ป รุ  เ จ า ะ รู  ห รื อ
ประทับตราเลิกใ ช้ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 
 

สบจ.พงังา 
สบจ.ชยัภมูิ 
สบจ.นครนายก 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.ร้อยเอ็ด 
สบจ.สมทุรสงคราม 
สบจ.อบุลราชธานี สาขาเดชอดุม 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.เชียงราย สาขาเทงิ 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.สมทุรปราการ 
สบก.๑ 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.นครสวรรค์ 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

๒. สิน้วันไม่พบการน าส่ง
ใบเสร็จรับเงินและใบสั่ง
จ่ า ย ค ง เ ห ลื อ ใ ห้
ผู้ อ านวยการส านักงานฯ 
ตรวจสอบและจดัเก็บ 

เม่ือสิน้วันให้เจ้าหน้าท่ี
การ เงินส่ งมอบใบเสร็จ
ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ จ า วั น ใ ห้
ผู้ อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบและจดัเก็บไว้ใน
ท่ีท่ีปลอดภยั 

สบจ.แมฮ่่องสอน สาขาแมส่ะเรียง 
สบจ.เชียงราย 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบจ.เชียงราย สาขาเทงิ 
สบจ.สมทุรปราการ 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๓ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรพัสดุ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปี 

๑. แต่งตัง้กรรมการตรวจ
นับพัสดุและรายงานการ
ตรวจนบัพสัดฯุ ประจ าปีไม่
เป็นไปตามระเบียบ  

ก่อนสิน้เดือนกันยายน
ข อ ง ทุ ก ปี ใ ห้ หั ว ห น้ า
หน่วยงานแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจนบัพสัดปุระจ าปี เพ่ือ
ท าการตรวจนับพัสดุ และ
รายงานการตรวจนบัพสัดฯุ 
ตอ่ผู้แต่งตัง้ภายใน ๓๐ วนั
ท าการ นับแต่วนัเร่ิมตรวจ
นับพัสดุ  ใ ห้ รายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ, 
สตง. และ กรมบงัคบัคดี  

สบจ.นครนายก 
สบจ.สรุาษฏร์ธานี 
สบก.๓ 
สบจ.ชยัภมูิ 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 

สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบก.๑ 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ สบจ.นนทบรีุ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๔ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับ-จ่ำยเงนิในคดี 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรรับเงนิในคดี 

๑. การออกใบเสร็จรับเงิน
คดีแพ่ง พบเงินรับโอนจาก
บัญ ชีธนาคาร ค้างออก
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ห ล า ย
รายการ บนัทึกวนัท่ีรับเงิน
ไม่ตรงกบัวนัท่ีรับจริง 

เม่ือหน่วยงานได้รับเงิน
โอนเข้าบัญชีธนาคารให้
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ก า ร เ งิ น รี บ
ด าเนินการตรวจสอบแล้ว
ตดิตามที่มาของเงินรับโอน
เ พ่ือสามารถน ามาออก
ใบเสร็จรับเงินโดยเร็ว และ
บนัทกึวนัท่ีรับจริงตามวนัท่ี
กรมรับโอนเงินหรือวันท่ี
ประทบัตรารับหนังสือของ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.สมทุรสาคร 
สบจ.พงังา 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบก.๕ 

 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ 
สบจ.พงังา 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.สมทุรปราการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๕ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรรับ-จ่ำยเงนิในคดี 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรจ่ำยเงนิในคดี 

๑. ตรวจสอบรายงานเช็ค
สั่งจ่าย ท่ีผู้ รับยังไม่ขึน้เงิน
ปร ะกอบงบ เ ทียบยอด    
เงินฝากธนาคาร พบเช็คสัง่
จ่ายท่ีผู้ รับ  ยังไม่ได้ขึน้เงิน
เกิน ๖ ปี  

ให้ เ จ้าหน้า ท่ีการ เงิน
ตรวจสอบ รายการเช็คสั่ง
จ่ายท่ีผู้ รับยังไม่ขึน้เงินเกิน 
๖ ปี และสอบถามธนาคาร
เพ่ือยืนยันการขึน้เงิน หาก
ผู้ รับเช็คยังไม่ได้ขึน้เงินให้
รวบรวมน าส่งเป็นรายได้
แ ผ่ น ดิ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ 
๐๒๐๓/ว ๘๗ ลงวันท่ี ๑๗ 
กนัยายน ๒๕๓๔  

สบจ.ล าพนู, สบจ.เลย 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.แมฮ่่องสอน 
สบจ.เพชรบรูณ์ 
สบจ.สมทุรสาคร 
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ตาก, สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.ลพบรีุ, สบจ.นครสวรรค์ 
สบก.๒, สบก.๑ 
สบจ.ตาก สาขาแมส่อด 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบจ.ศรีสะเกษ สาขากนัทรลกัษ์ 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.เชียงราย 
สบจ.ชยัภมูิ, สบจ.สมทุรปราการ 
สบจ.นครนายก 
สบจ.สระบรีุ, สบจ.ชยันาท 
สบจ.มหาสารคาม 
สบจ.ตราด 
สบจ.จนัทบรีุ 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบจ.อบุลราชธานี สาขาเดชอดุม 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.สกลนคร 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.ชลบรีุ 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.เพชรบรูณ์ 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบก.๒ 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.มหาสารคาม 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบจ.ปัตตานี 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 
สบจ.เลย 
สบจ.สมทุรปราการ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๖ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

ตรวจส ำนวนคดีแพ่ง 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรจัดท ำบัญชีแสดง
รำยกำรรับ-จ่ำยเงิน 

๑.  จัดท าบัญชีล่า ช้าไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ค า สั่ ง          
กรมบงัคบัคดี 
 

ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส า นั ก ง า น ก า ชั บ ใ ห้
เจ้าหน้าท่ีผู้ มีหน้าท่ี จัดท า
บัญชีแสดงรายการ รับ -
จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ ทั น ภ า ย ใ น
ร ะ ย ะ เ ว ล าต า ม ค า สั่ ง    
กรมบงัคบัคดีก าหนด  

สบจ.สมทุรสาคร 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 

สบก.๒ 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.นครนายก 
สบจ.ตราด 
สบจ.อบุลราชธานี 
สบก.๓ 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาวิเชียรบรีุ 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบจ.บรีุรัมย์ 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ สบจ.บรีุรัมย์ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๗ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

ตรวจส ำนวนคดีแพ่ง 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรน ำส่งค่ำธรรมเนียม
และค่ำอำกรแสตมป์ 

๑.  น าส่ งค่าธรรมเ นียม          
เจ้าพนักงานบงัคับคดีเป็น
รายได้แผ่นดินล่าช้า และ
ค้างน าส่ง 

ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส า นั ก ง า น ก า ชั บ ใ ห้
เ จ้ าห น้ า ท่ี ผู้ รั บผิ ดชอบ
ค ว บ คุ ม ส า น วน ค ดี ใ ห้
ส า ม า ร ถ น า ส่ ง
ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ให้ เ ป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ก าหนด 

สบจ.ล าพนู 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ. แม่ฮ่องสอน 
สบจ.สมทุรสาคร 
สบจ.ชมุพร  
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ลพบรีุ 
สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 
สบจ.ศรีสะเกษ สาขากนัทรลกัษ์ 
สบจ.พงังา 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.เลย 
สบจ.สกลนคร สาขาสวา่งแดนดิน 

ด าเนินการแล้ว 
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 
 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๘ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

ตรวจส ำนวนคดีแพ่ง 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

กำรน ำส่งค่ำธรรมเนียม
และค่ำอำกรแสตมป์ 

๒. น าส่งค่าอากรแสตมป์
ล่าช้า 

ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส า นั ก ง า น ก า ชั บ ใ ห้
เ จ้ าห น้ า ท่ี ผู้ รั บผิ ดชอบ
ค ว บ คุ ม ส า น วน ค ดี ใ ห้
สามารถน าส่ งค่าอากร
แสตม ป์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ป ร ะ ก า ศ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากร  

สบจ.แม่ฮ่องสอน 
สบจ.อ านาจเจริญ 
สบจ.ลพบรีุ 
สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 
สบจ.ชมุพร สาขาหลงัสวน 
สบจ.เพชรบรีุ 
สบจ.สระบรีุ 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบก.๓ 
สบจ.นนทบรีุ 
สบจ.อดุรธานี 
สบก.๑ 
สบจ.บรีุรัมย์ 
สบจ.ฉะเชิงเทรา 
สบจ.นครราชสีมา 
 

ด าเนินการแล้ว
ครบถ้วนทกุหน่วยรับตรวจ 

NPSIA LED 



รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๕๙ 

สรุปผลกำรปฏบิัตงิำนตรวจสอบและกำรตดิตำม 
กำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ และกำรปฏบิัตงิำน 

กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะ 

๑. ไม่พบการจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน รายงาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ประจ าปี 

ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ประชุมเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงานเ พ่ือประ เมิ น
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้
จากการปฏิบัติงาน น ามา
วางแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงและการควบคมุ
ภายใน และรายงานผล
การประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน เสนอ
รายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการภายในเก้าสิบวัน
นบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ 
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนมาก ท่ี 
กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลว. 
๕ ต.ค. ๖๑) 

สบจ.ล าพนู 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
สบจ.ปทมุธานี สาขาธัญบรีุ 
สบจ.ตาก สาขาแม่สอด 
สบจ.ลพบรีุ สาขาชยับาดาล 
สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 
สบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาหวัหิน 
สบจ.เพชรบรูณ์ สาขาหลม่สกั 

สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบจ.เชียงราย สาขาเทงิ 
สบจ.สรุาษฏร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 
สบจ. ปัตตานี 
สบจ.บรีุรัมย์ สาขานางรอง 
สบจ.สกลนคร 
สบจ.ชลบรีุ สาขาพทัยา 

ด าเนินการแล้ว 
ทกุหน่วยรับตรวจ 

เว้นแต่ 
สบจ.พงังา สาขาตะกัว่ป่า 
สบจ.เขียงราย สาขาเทงิ 
สบจ.สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ 
สบจ.ชยัภมูิ สาขาภเูขียว 

NPSIA LED 



อ้ำงองิ 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

๖๐ 

NPSIA LED 

บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๐๖๕ ลงวนัท่ี ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๒  
     เร่ือง สรุปผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ (ต.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒) 
 
บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๓๑๕ ลงวนัท่ี ๕  สงิหาคม  ๒๕๖๒  
     เร่ือง สรุปผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ (ก.พ. ๖๒ – พ.ค. ๖๒) 
 
บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๓๘๐ ลงวนัท่ี ๒  ตลุาคม  ๒๕๖๒  
     เร่ือง สรุปผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ (มิ.ย. ๖๒ – ก.ย. ๖๒) 
 
บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๒๓๓ ลงวนัท่ี ๗  มิถนุายน  ๒๕๖๒  
     เร่ือง รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหนว่ยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
             ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ (ต.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒) 
 
บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๓๗๐ ลงวนัท่ี ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๒  
     เร่ือง รายงานผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของกลุม่ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
             งวดที่ ๒ (ก.พ. ๖๒ – พ.ค. ๖๒) 
 
บนัทกึข้อความ ท่ี ยธ ๐๕๑๙(อ)/๒๒๘ ลงวนัท่ี ๒  เมษายน  ๒๕๖๓  
     เร่ือง รายงานผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของกลุม่ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
             งวดที่ ๓ (มิ.ย. ๖๒ – ก.ย. ๖๒) 
 
บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๔๒๙ ลงวนัท่ี ๓๑  ตลุาคม  ๒๕๖๒ 
     เร่ือง รายงานสรุปผลการส ารวจความพงึพอใจของกลุม่ตรวจสอบภายใน 
 
บนัทกึข้อความ ที่ ยธ ๐๕๑๙(อ)/๔๒๖ ลงวนัท่ี ๓๐  ตลุาคม  ๒๕๖๒ 
     เร่ือง รายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้จ่ายคา่สาธารณปูโภคกรมบงัคบัคดี 
 
 
  



กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคดี กระทรวงยุติธรรม 

๑๘๙/๑ ถนนบางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๕๑๒๓ โทรสาร ๐ ๒๔๒๔ ๙๑๐๐  

  
E-mail : Internalaudit@led.mail.go.th 

www.led.go.th 

รายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 

NPSIA LED 


