เอกสารแนบท้าย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข้อสังเกตที่ตรวจพบบ่อยครั้ง ประจาปีงบประมาณ 2560
สรุปประเด็นพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงินและบัญชี 2) ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด 3) ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์
1) ด้านการเงินและบัญชี
ข้อสังเกต
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ ไม่มีแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/26079
2560 หรื อมี แต่ ไม่ ครบถ้ วนทุ กกิ จกรรม หรื อ ไม่ ได้ ระบุ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการ
วงเงินงบประมาณ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ควรระบุกิจกรรมและจานวนเงินที่ใช้ในแต่ละเดือนหรือไตรมาสไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี (Action Plan) และให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อ ใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนฯ ที่วางไว้

๑.๒ สิ้นปีงบประมาณ ไม่ได้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินคงเหลื อ
และใบเสร็จรับเงินคงเหลือต่อเลขานุการกรม แต่รายงาน รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ต่อเลขานุการกรมทราบ ว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิ ดชอบเล่ มใด เลขที่ใดถึง
ต่อกองต้นสังกัด
ข้อ 69
เลขที่ใด และใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกิน
วันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
๑.๓ ผู้จ่ายเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" พร้อมลงลายมือ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ ให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และระบุ
ชื่อผู้จ่ายเงิน ไม่สม่าเสมอและไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อให้ง่ายและรวดเร็ว
ในหลักฐานการจ่ายเงิน
ข้อ 37
ต่อการสอบทานหลักฐานการจ่าย เป็นการควบคุม ป้องกันมิให้นามาเบิกซ้า
๑.๔ กรณี สั่ งจ่ ายเช็คในนามเจ้ าหน้ าที่ การเงิน เพื่ อถอน หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/
เงิ น สดไปจ่ า ยต่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไม่ ได้ บั น ทึ ก รายการรั บ – ว 297 ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2554
จ่ายเงินสด ในระบบ GFMIS
คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี
ผ่าน GFMIS Web Online

กรณี สั่ งจ่ ายเช็ ค ในนามเจ้ าหน้ าที่ ก ารเงิน เพื่ อ ถอนเงิน สดไปจ่ า ยต่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกเอกสาร บช 01 ในระบบ GFMIS รายการรับเงิน
จากธนาคาร รายการจ่ายเงินสดให้ ผู้ มีสิท ธิรับเงิน เพื่อให้ รายการเคลื่อนไหว
ในระบบ GFMIS ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
/2) ด้านการ...

-2–
2) ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ข้อสังเกต
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
- ไม่ ได้ มาจากการจั ดท าการประเมิ นองค์ ประกอบ ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถาม พ.ศ. 2544 ข้อ 6
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
- การก าหนดแนวทางแก้ ไขไม่ สั มพั นธ์ สอดคล้ องกั บ
ความเสี่ยงที่มีอยู่/ระบุความเสี่ยงไม่ชัดเจน
- บุ คลากรในองค์ กรไม่ ได้ ร่ ว มประเมิ น งานที่ ต น
รับผิดชอบ
- ไม่ ได้ สื่ อสารแผนการควบคุ มภายใน ให้ บุ คลากร
ในองค์กรทราบ จึงไม่ได้นาไปสู่ การปฏิบัติจริง
- กาหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ถูกต้อง
๒.๒ ครุ ภั ณฑ์ รายตั วที่ บั นทึ กในระบบ GFMIS ไม่ ได้ น า
รหัสสินทรัพย์จากรายงานยอดคงเหลือสินทรัพย์ในระบบ
GFMIS มาบันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และที่ตัวครุภัณฑ์
หรือบันทึกแต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ควรประเมินตามแบบองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) แล้วสรุปลงในรายงานผลการประเมิน องค์ประกอบ
ของการควบคุ ม ภายใน (แบบ ปย. 1) ส่ ว นแบบสอบถามการควบคุ ม ภายใน
(ภาคผนวก ข) ให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันประเมินงานของตนเอง เพื่อจะได้นา
ความเสี่ยงที่มีอยู่ไปจัดทาแผนการควบคุมตามแบบรายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 2) และสื่อสารให้บุ คลากรในองค์กรทราบ
ถึงแผนฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิ บัติ ซึ่งการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่รวมไว้
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน จึงควรนาการควบคุมภายใน มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริห ารงาน ซึ่ งผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ
ต้องร่วมกันจัดทาแผนการควบคุมภายใน เพื่อเป็ นการควบคุมและติดตามงาน
ให้ เป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว้ ต ามความเหมาะสม ด้ ว ยหลั ก
สมเหตุสมผล คุ้มค่า
นารหั สสิ นทรัพย์จากรายงานยอดคงเหลือ สินทรัพย์ในระบบ GFMIS มาบันทึกไว้
ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และที่ตัวครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ เพื่อให้ง่าย
ต่ อ การควบคุ ม ติ ด ตามการมี ตั ว ตนของสิ น ทรั พ ย์ กั บ ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
ต้องถูกต้องตรงกัน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/
ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง
การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
และหนั ง สื อ ที่ พม ๐๖๐๓.๔/๓๒๑๕
ลงวั น ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ ง
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
๒.๓ รถราชการ (รถส่วนกลาง)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ - รถยนต์ราชการทุกคัน (หากไม่ได้รับการยกเว้น) ให้พ่นตราเครื่องหมายและอักษร
- ไม่ได้พ่ นตราเครื่ องหมายและชื่ออั กษรแสดงสั งกั ด พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม ข้อ ๗ แสดงชื่อส่วนราชการ โดยตราเครื่องหมาย มีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘
ของส่ วนราชการ หรื อพ่ นแต่ ไม่ครบถ้ วนทุ กคั น แต่ใช้วิธี ข้อ 13 และข้อ 14
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่ วนราชการขนาดสู งไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือ
ติดสติ๊กเกอร์แทน
ชื่ อย่ อขนาดสู งไม่ น้ อยกว่ า ๗.๕ เซนติ เมตร ไว้ ด้ า นนอกรถทั้ ง สองข้ า ง ส าหรั บ
- จัดทาใบขออนุญาตใช้รถไม่สม่าเสมอ
รถจักรยานยนต์ให้ลดลงตามส่วน
- สมุดบันทึกการใช้รถไม่สม่าเสมอ หรือบันทึกไม่เป็น
- ก่อนการใช้รถทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้รถจัดทาใบขออนุญาตใช้รถเสมอ
ปัจจุบัน หรือระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน/ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุ
- ให้พนักงานขับรถยนต์บันทึกรายละเอีย ดในสมุดบันทึกการใช้รถให้ครบถ้วน
ผู้ใช้รถ สถานทีไ่ ปปฏิบัติราชการ ระยะกิโลเมตร/ไมล์ เป็นต้น
ตามข้อเท็จจริง
2) ด้านการ...

-32) ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด (ต่อ)
ข้อสังเกต
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 การรายงานพั ส ดุ ป ระจ าปี ไม่ ไ ด้ ส่ ง ส าเนา - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รายงานพัสดุป ระจาปี ให้กรมฯ ทราบ แต่รายงานให้ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ
กองต้น สั งกั ดทราบ รวมทั้ งมี ค รุภั ณ ฑ์ ช ารุ ด แต่ไม่ ได้ 155-156
ดาเนินการต่อ
- ระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการ
จัด ซื้อ จั ดจ้ าง และการบริ หารพั สดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 และข้อ 214 (เริ่มใช้
วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ก่อนสิ้ น เดือ นกั นยายนของทุก ปี ให้ แต่ งตั้งผู้ รับผิ ดชอบในการตรวจสอบพั ส ดุ
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัส ดุในงวด 1 ปี
ที่ ผ่ านมา และตรวจนั บ พั ส ดุ ป ระเภทที่ ค งเหลื อ อยู่เพี ย งวัน สิ้ น งวดนั้ น ให้ เริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ปีปัจจุบัน ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลื อมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใด
ไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
นั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้ส่ง
สาเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน 1 ชุด พร้อมทั้ งส่ งส าเนา
รายงานไปยั ง กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร 1 ชุ ด ส าหรั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ช ารุ ด
ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการตรวจสอบครุภัณ ฑ์
ที่ช ารุดและจาหน่ายต่อไป ส าหรับพัส ดุที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้ แจ้ง
แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย

3) ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์
ข้อสังเกต
๓.๑ แบบสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่ถูกต้อง
- ใช้ แบบเก่ า มีส าระสาคัญ ไม่ครบถ้ว นตามที่
ระเบี ย บฯ กาหนด
- ด้านหน้ า – หลั ง แยกคนละแผ่ น
- ผู้ขอรับการช่วยเหลือ ผู้วินิจฉัยการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ เ ยี่ ย มบ้ า น ไม่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ กรอกข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมไม่ครบถ้วน

ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หนังสือ ที่ พม 0604.5/2855
- ให้หน่วยงานในสังกัดใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามที่กรมฯ
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ก าหนด สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ www.dsdw.go.th แบนด์ เนอร์
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงและใช้แบบสารวจ แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- ให้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
- ผู้วินิจฉัยต้องให้ความสาคัญกับข้อเท็จจริงตามสภาพปัญหา และความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมกับเสนอความเห็น เพื่อขออนุมัติการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
/3) ด้านการจ่าย...

-๔3) ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ (ต่อ)
ข้อสังเกต
3.2 เอกสารประกอบ พบว่า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หมดอายุ หรือใช้สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่เคยรับรองแล้วหลายครั้ง หรือไม่ได้รับรอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือรับ รองแต่ใช้เพื่อการอื่น ไม่ใช่เพื่อรับ เงิน อุดหนุน
สงเคราะห์
3.3 หลักฐานการจ่ายเงิน แบบใบสาคัญรับเงิน
- มี ก ารแก้ ไขตั ว เลขจ านวนเงิน แต่ ไม่ ได้ ขี ด ฆ่ า
แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้
- ผู้ จ่ า ยเงิ น ประทั บ ตรา "จ่ ายเงินแล้ ว" แต่ ร ะบุ
วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
- แบบใบส าคั ญ รั บ เงิ น ไม่ ได้ ล งวั น เดื อน ปี ที่
จ่ายเงิน ผู้รับเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อ ไม่ได้ระบุจานวนเงิน
เป็นตัวเลขและตัวอักษร
3.4 การลงลายมือชื่อของผู้ขอรับการช่วยเหลือ
- ลายมือชื่อของผู้ ขอรับการช่วยเหลื อเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกันกับรายอื่นๆ
- ลายมือ ชื ่อ ของผู้ ขอรั บ การช่ว ยเหลื อ ในแบบ
ส ารวจข้ อ มู ล ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คมเหมื อ นหรื อ
คล้ า ยคลึ ง กั บ แบบใบส าคั ญ รั บ เงิ น แต่ ไม่ เหมื อ นกั บ
ลายมือชื่อรับรองในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
- กรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไม่มบี ุคคลรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะ
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ตรวจสอบเอกสารด้วยความระมัดระวัง
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย รอบคอบ ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
อีกครั้ง
- แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ หากมีการแก้ไขให้ขีดฆ่าแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับไว้ รวมทั้งให้ผู้จ่ายเงิน
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน ให้ตรงกับข้อเท็จจริงแบบ
ใบสาคัญรับเงิน ต้องมีสาระสาคัญครบ 5 องค์ประกอบ คือ
ข้อ 37 และข้อ 41
1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
- แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- หนั ง สื อ ที่ พม 0606/345 ลงวั น ที่
18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับสิ่งของ

ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ตรวจสอบเอกสารด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
ก่อนส่ งให้ เจ้าหน้าที่ การเงิน ฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิ กจ่ายอีกครั้ง
รวมทั้ งแบบใบส าคั ญ รับ เงิน และกรณี ล งลายมือ ชื่อ ไม่ ได้ ให้ พิ มพ์ ล ายนิ้ วมื อ /
สัญลักษณ์อื่นใด (แกงได) และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานลงลายมือชื่อรับรอง
จานวน 2 คน
หมายเหตุ หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (เก็บรักษาไว้รอการตรวจสอบ) ได้แก่
1) แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม ส าเนาบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
2) หนังสือขออนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
3) ใบสาคัญรับเงินและหรือบัญชีแสดงรายการสิ่งของ
4) หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถมารับเงินและหรือสิ่งของได้
/3) ด้านการจ่าย...

-53) ด้านการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์/ (ต่อ)
ข้อสังเกต
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 การจัด ซื้อ สิ่งของเพื่อ ให้ก ารช่ว ยเหลือ พบว่า หนั ง สื อ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น
ใบรับสิ่ งของไม่ ได้ ระบุ รายการ (รายละเอี ยด) สิ่ งของ ไม่ มี ด่ว นมาก ที่ ตผ 0020/0710 ลงวัน ที่
ลายมือชื่อผู้จ่ายสิ่งของ และวัน เดือน ปี ที่จ่าย
16 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง มาตรการใน
การควบคุ ม การแจกจ่ า ยถุ ง ยั ง ชี พ หรื อ
สิ่งของช่วยเหลือประชาชน

ข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะ
ให้ จัด ท าบั ญ ชี แสดงรายการสิ่ งของสิ่ งบรรจุ ในถุงยั งชี พ หรือหี บ ห่ อ ที่ แ จกจ่ าย
โดยอย่างน้อยต้องระบุชนิด ยี่ห้อ จานวนหน่วย ราคาหรือมูลค่าต่อหน่วย ราคา
หรือมูลค่ารวม งบที่จัดหาหรือบริจาค วันผลิตหรือวันหมดอายุ (ถ้ามี) และระบุชื่อ
และตาแหน่งผู้ควบคุมการบรรจุถุงยังชีพหรือหีบห่ อ พร้อมทั้งชื่อและตาแหน่ง
หัว หน้าส่ วนราชการผู้ รับผิดชอบ และในกรณี บริจาคให้ ห มายเหตุชื่อผู้บริจาค
รวมทั้งระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายด้วย
3.6 การบันทึกข้อมูลในระบบงานบริการทางสังคม คู่มือการใช้งานระบบงานบริการทางสังคม ให้บันทึกข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือในระบบงานบริก ารทางสังคมให้ครบถ้วน
พบว่า บันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคง พร้อมทั้งให้เรียกรายงานจากระบบบริการทางสังคม มาตรวจสอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน
ของมนุษย์
โดยนารายงานข้อมูลจากระบบงานบริการทางสังคม มาเปรียบเทียบรายการขอเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนจากระบบ GFMIS มาตรวจสอบจานวนเงินที่เบิกให้ถูกต้องตรงกัน อย่างสม่าเสมอ
หากไม่ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลาด ให้รีบดาเนินการตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด
เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์

