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ดานวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดจาง
1. การจัดทํารายละเอียดปริมาณงานและรายการวัสดุ เพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณ
ผูประมาณการคํานวณปริมาณงานไมเปนไปตามรูปแบบรายการ โดยคํานวณปริมาณงานสูง
หรือต่ํากวารูปแบบ เชน งานคอนกรีต ทําใหคํานวณปริมาณปูนซีเมนต ทราย ฯลฯ ไมตรงกับ
วัสดุที่ตองใชจริงตามรูปแบบรายการ หรือในกรณีวัสดุที่มีหลายขนาด เชน เหล็กเสริม
คอนกรีต ทอสงน้ํา หรือ ไมแบบ ไมมีการจัดทํารายละเอียดปริมาณแยกตามขนาด เปนเหตุให
การจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการกอสรางไมถูกตอง
และสงผลตอการจัดสรรเงินงบประมาณ
ตลอดจนอาจกระทบตอความสําเร็จของโครงการ
2. ผูประมาณการไดคํานวณปริมาณวัสดุที่ใชดําเนินการ โดยถอดจากแบบรูปรายการ
ซึ่งผูออกแบบไดดําเนินการไว แตไมไดประมาณการจากสภาพพื้นที่จริงที่จะกอสราง เปนเหตุ
ใหมีการจัดซื้อวัสดุสูงกวาความจําเปนที่จะใชงานจริง เชน เหล็กเสริมคอนกรีต ทอพีวีซี
ไมแบบ ฯลฯ
3. การจัดทําประมาณการดินถมเพื่อใชในการกอสราง มีการคํานวณปริมาณดิน
คลาดเคลื่อนต่ําไปจากปริมาณดินที่ตองใชจริง จึงไดตกลงใหผูขายสงมอบดินไมครบตาม
สัญญาซื้อขาย โดยไมมกี ารแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา แตใชสวนตางมูลคาดินตามสัญญาเปน
คาจางในการขุดดินในบริเวณใกลเคียงมาดําเนินการเพิ่มเติมแทน
4. การคํานวณอายุการใชงานของไมแบบในงานดาดคอนกรีต มีการคํานวณอายุการ
ใชงานเพียง 2 ครั้ง ซึ่งไมเปนไปตามหนังสือ สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 199
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 เรื่องหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง ซึ่งกําหนดให
คํานวณอายุการใชงานของไมแบบ ในงานดาดคอนกรีต 4 ครัง้ การปฏิบตั ิดังกลาวทําใหการ
ประมาณการเพื่อของบประมาณสูงเกินกวาที่ควรจะเปน
5. การคํานวณปริมาณเหล็กเสนเพื่อใชในงานคอนกรีต มีการคํานวณเปนน้ําหนักตาม
ปริมาณคอนกรีต ไมไดคํานวณถอดแบบตามแบบรูปรายการที่กําหนด
ทําใหมีการจัดซื้อ
ไมตรงตามขนาดและชนิดของเหล็ก
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6. การคํานวณราคากลางวัสดุที่ใชในการกอสราง เจาหนาที่ผูกําหนดราคากลางไมได
ใชราคาวัสดุจากแหลงวัสดุ ซึ่งอยูใกลกับสถานที่กอ สราง เมื่อนําคาขนสงบวกคาวัสดุ จึงทําให
การกําหนดราคากลางสูงกวาที่ควรจะเปนและเมื่อนําราคากลางดังกลาวไปประกอบการจัดซื้อ
จึงทําใหไดวัสดุในราคาที่สูงกวาราคากลางที่ควรจะเปนทําใหทางราชการเสียประโยชน
7. การใชอัตราคาขนสงรถบรรทุก 6 ลอ ซึ่งใชสําหรับการขนสงในงานกอสรางขนาด
เล็กในพื้นที่แคบ หรือทางที่เปนลูกเนิน หรือภูเขาสูงชัน ที่รถบรรทุกขนาดใหญขึ้นไมไหว
เทานั้น เปนฐานในการคํานวณราคากลางวัสดุที่จะซื้อ ทั้งๆที่บริเวณพื้นที่กอสรางมีสภาพเปน
ทางราบ ซึ่งรถบรรทุก 10 ลอ สามารถเขาไปขนสงได เปนเหตุใหคํานวณราคากลางวัสดุสูง
กวาที่ควรจะเปน
8. การคํานวณราคากลางวัสดุไดใชราคาของสํานักงานพาณิชย จังหวัด ซึ่งเปนราคา
ที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลวเปนฐานโดยเจาหนาที่ไดบวกภาษีมูลคาเพิ่มซอนเขาไปอีกครั้งหนึ่ง
ทําใหราคากลางวัสดุที่คํานวณไดสูงกวาความเปนจริง
9. งานจางขุดคลองระบายน้ํา มีการเบิกเงินคาใชจาย ในการขนดินไปทิ้งใหกับผูรับจาง
แตขอเท็จจริงดินจํานวนดังกลาว ไมไดนําไปทิ้งในที่สาธารณประโยชนตามสัญญา แตนํามา
ถมที่คันคลองเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
10. การคํานวณราคางานจางเหมาที่มีคางานอยูในชวงระหวางคางานตนทุน เชน 7
ลานบาท คณะกรรมการกําหนดราคากลางไมไดใชอัตรา Factor F เฉลี่ยในการคํานวณ แต
ใชอัตรา Factor F ที่ราคางาน 5 ลานบาท เปนฐานในการคํานวณ ทําใหราคากลางที่คํานวณ
ไดสูงกวาความเปนจริง
11. การเขาสังเกตการณตรวจสอบพื้นที่กอสรางขณะที่หนวยงานกําลังกอสราง
มักพบวาปริมาณวัสดุคงเหลือในสถานที่กอสรางมีปริมาณนอยกวาปริมาณงานคงเหลือที่ยังไม
ดําเนินการ
12. งานจางเหมาซอมแซมถนนคันคลองสงน้ํา คณะกรรมการกําหนดราคากลาง จัดทํา
ปริมาณไมถูกตอง โดยกําหนดใหชั้นพื้นทางแตละชั้นหนา 0.15 เมตร แตในการปฏิบัติงาน
จริงใหผูรับจางเพิ่มความหนาของชั้นงานวัสดุคัดเลือก “ข” และงานหินคลุกเปน 0.02 เมตร
โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในแบบประมาณการใชถูกตอง แตใชปริมาณงาน
เดิมที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดเปนเกณฑในการตรวจรับงานจาง สงผลให
ปริมาณงานที่ตรวจรับ ไมตรงกับปริมาณงานที่เปนจริง
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13. การทดสอบความความแนนของชั้นพื้นทางในสัญญาจางเหมาซอมแซมถนน
คันคลองสงน้ํา ระบุเกณฑการทดสอบทุกระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชวง การจราจรหรือ
ประมาณพื้นที่ 700 ตารางเมตรตอ 1 หลุม ตัวอยาง แตผูที่ทดสอบไดสุมทดสอบความแนน
ของการบดทับของถนนทั้งสาย ชั้นละ 4 จุด ซึ่งไมครบตามที่ระบุในสัญญา
14. ผูรับจางสงมอบงานกอสราง โดยปริมาณงานตามใบสงมอบงานนอยกวาปริมาณ
งานที่ไดปฏิบัติจริง แตคณะกรรมการตรวจการจางไมไดทําการตรวจวัดหรือประมาณปริมาณ
งานใหมใหถูกตอง เปนเหตุใหเบิกจายเงินใหผูรับจางเต็มวงเงินตามสัญญา
15. การตรวจนับวัสดุเบ็ดเตล็ดกอสรางเปรียบเทียบรายการตามใบสงของ ใบสั่งซื้อ
และใบเสนอราคา พบวาหลายรายการผูขายสงมอบไมครบถวนตามปริมาณ ขนาด และ
ไมถูกตองตามรายการที่กําหนด โดยมีบางรายการสงมอบเกินกวาปริมาณที่กําหนด รวมทั้งมี
วัสดุคงเหลือบางรายการไมปรากฏในเอกสารการสั่งซื้อและใบสงของ เชน ขอตอตรง PVC
ขนาดตางๆ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ลด วัสดุบางรายการใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ดําเนินการ แตเจาหนาที่ไมไดบันทึกขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการใหถูกตอง
16. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือซึ่งมีมูลคาตั้งแต หนึ่งลานบาทขึ้นไป ไมไดจัดสง
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง หรือจัดสง
เกินกวากําหนด 30 วัน
17. งานดําเนินการเองไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 25235 ขอ 15 หรือในกรณีมกี ารแตงตั้งแตไมมี
รายงานผลการปฏิบัติงาน
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1. งบแสดงฐานะการเงินของโครงการขนาดใหญ แสดงยอดวัสดุคงเหลือ
เฉพาะมูลคาของวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงฝายบริหาร สวนวัสดุคงเหลือประเภทอื่นๆ เชน วัสดุ
สํานักงาน วัสดุกอสราง ที่ยังคงเหลือตามกลุมงานตางๆ ณ วันสิ้นปงบประมาณ ไมมีการ
ตรวจนับวัสดุคงเหลือเพื่อตีราคาตามนโยบายบัญชี จึงไมทราบมูลคาที่ถูกตอง ทําใหงบ
แสดงฐานะการเงินไมถูกตองเพียงพอ
2. งบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนประเภท
ครุภัณฑและอุปกรณ (สุทธิ) ต่ําไป เนื่องจากคิดคาเสื่อมราคาสูงไป โดยการนับระยะเวลาการ
ใชงานไมเปนไปตามหนังสือที่ กค. 0410.3/ว.218 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 เรื่อง
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลสินทรัพย
ซึ่งขอเท็จจริงหนวยงานมิไดใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการคิดคาเสื่อมราคา
และไมเปนไปแนวเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคา
สินทรัพยไมหมุนเวียนประเภทโครงสรางพื้นฐาน
3. งบแสดงฐานะการเงิน แสดงมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนประเภทสินทรัพย
โครงสรางพื้นฐานสูงไป เนื่องจาก
- บันทึกคาเสื่อมราคาต่ําไป
- บันทึกงานระหวางทําสูงไป เนื่องจากไดรวมคาใชจายอื่นๆ เขาไป
ดวย เชน คาจัดซื้อที่ดิน , คาขุดลอก และไมไดโอนงานที่เสร็จสิ้นแลวเปนสินทรัพย
โครงสรางพื้นฐาน
- การบันทึกคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีอายุการใชงานปสุด
ทายไมไดเหลือราคาซากไว 1.00 บาท ตามหลักการบัญชี
4. งบแสดงฐานะการเงินแสดงทุนจํานวนสูงไปและรายไดสูงกวาคาใชจาย
สะสม เนื่องจากมูลคาสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียนไมถูกตอง
5. หนวยเบิกจายไมไดดําเนินการลางบัญชีพักงานระหวางกอสราง เขาเปน
บัญชีงานระหวางกอสราง
และบัญชีงานระหวางกอสราง ก็ยังมิไดดําเนินการโอนงานที่
กอสรางเสร็จสิ้นแลวเปนสินทรัพยประเภทโครงสรางพื้นฐาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่
กค. 0410.3/ว.8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 เรื่อง การลางบัญชีพักสินทรัพย ทําใหบัญชี
ดังกลาวขางตนแสดงยอดคงเหลือในรายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือนไมถูกตอง
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กลาวคือ บัญชีพักงานระหวางกอสรางและงานระหวางกอสรางที่ถูกตองไมมียอดคงเหลือ
และบัญชีสินทรัพยประเภทโครงสรางพื้นฐานตองมียอดคงเหลือเทากับงานระหวางกอสรางที่
กอสรางเสร็จสิ้นแลว โดยหนวยงานตนสังกัดมิไดดําเนินการลางบัญชีดงั กลาว ทัง้ ๆ ที่
หนวยงานสวนภูมิภาคไดดําเนินการทํารายการบันทึกสินทรัพยจากรายการพักสินทรัพย (พัก
งานระหวางกอสราง) แบบ สท.2 แจงใหหนวยงานตนสังกัดแลว
6. หนวยเบิกจายบันทึกบัญชีสินทรัพยประเภทไมระบุรายละเอียดไมครบถวน
ถูกตอง และไมไดบันทึกปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคาประจําปงบประมาณ 2548 และประจําป
งบประมาณ 2549 ทําใหบัญชีคาเสื่อมราคาอาคารไมระบุรายละเอียด บัญชีคาเสื่อมราคา
ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด บัญชีคา เสื่อมราคาโครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียด และ
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสมอาคารไมระบุรายละเอียด บัญชีคาเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑไมระบุ
รายละเอียด บัญชีคาเสื่อมราคาสะสมโครงสรางพื้นฐานไมระบุรายละเอียดแสดงยอดต่ําไป
ทําใหรายงานงบทดลองหนวยเบิกจายรายเดือน แสดงยอดคงเหลือไมถูกตอง โดยมีสาเหตุ
จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมเขาใจการบันทึกบัญชีระบบ GFMIS
โดยเขาใจวา รายการ
ยกยอดสินทรัพยไมระบุรายละเอียด ระบบ GFMIS จะคํานวณคาเสื่อมราคาให จึงไมได
ตรวจสอบและคํานวณคาเสื่อมราคา และการนําเขาขอมูลสินทรัพยเพื่อยกยอดบัญชีเขาระบบ
GFMIS ไมถูกตองครบถวน ทําใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง
7. หนวยเบิกจายไมไดจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเปนประจําทุกเดือน
ทําใหไมทราบวาการบันทึกรายการฝาก-ถอน เงินฝากธนาคาร ถูกตองครบถวนหรือไม เปน
การไมปฏิบัติตามคูมือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสู
เกณฑคงคางของกรมบัญชีกลาง บทที่ 9 ขอ 1.1.2 ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี อาจทําให
เกิดความเสียหายแกการเงินของทางราชการและการบริหารงบประมาณ
โดยสาเหตุจาก
เจาหนาที่ไมเขาใจวิธีการตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีธนาคารกับ
ยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร
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8. ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากสวนราชการไมตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร
และบัญชีเงินฝากธนาคารที่จัดทําดวยมือ กลาวคือ
เงินฝากสวนราชการในงบ และนอกงบ แสดงผลตางตามบัญชี GFMIS
สูงกวาหนังสือรับรองของธนาคารและบัญชีเงินฝากธนาคารที่จัดทําดวยมือ มีสาเหตุจาก
- กรณีเงินฝากสวนราชการในงบ
รายการยกยอด FORM C ณ 1 ตุลาคม 2547 มีการจายเช็คให
เจาหนี้แลวแตมิไดจัดทําและบันทึกจาย บช.01
รายการจายระหวางงวดป มีการจายเช็คใหเจาหนี้แลว แตมิได
จัดทําและบันทึกเอกสารขอจาย (ขจ.01)
- กรณีเงินฝากสวนราชการนอกงบ
รายการยกยอด FORM C ณ 1 ตุลาคม 2547 มีการจายเช็คให
เจาหนี้แลว แตมิไดจัดทําและบันทึกจาย บช.01
รายการจายระหวางงวดป บันทึกเอกสารขอจาย (ขจ.01) ซ้ํา
การปฏิบัติไมถูกตองดังกลาวขางตน สงผลใหยอดคงเหลือตามบัญชี
สูงไป และใบสําคัญคางจายผิดพลาดดวย
9. ยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณสูงกวาทะเบียนคุม
ลูกหนี้ โดยมีสาเหตุจาก
- บันทึกรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนแลว แตมิไดบันทึกรายการ
สงใชเงินยืมในระบบบัญชี สงผลใหยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้เงินยืมสูงไป
- บันทึกรายการสงใชเงินในระบบบัญชีผิดพลาด คือ บันทึกรายการ
สงใชเงินยืมซ้ําเฉพาะรายการที่สงใชเปนเงินสด สงผลใหยอดคงเหลือตามบัญชีลกู หนี้เงินยืม
ต่ําไป
10. การยกยอดขอมูลทรัพยสินถาวร (อาคารไมระบุประเภทและครุภัณฑไม
ระบุประเภท) เขาระบบ GFMIS ของหนวยเบิกจายไมครบถวน เนื่องจาก มิไดบันทึกอาคาร
และครุภัณฑที่ไมระบุประเภทของหนวยเบิกจายเอง แตไดทาํ การบันทึกเฉพาะสินทรัพยของ
หนวยงานฝากเบิกเทานั้น สงผลกระทบตอการคํานวณคาเสื่อมราคาสะสมและคาเสื่อมราคา
ของทรัพยสินถาวรดังกลาว สาเหตุจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัสดุจัดทํารายละเอียดขอมูล
ของสินทรัพยขางตนไมถูกตอง
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11. ยอดคงเหลือตามบัญชีโครงสรางพื้นฐานไมระบุประเภทต่ํากวายอด
คงเหลือในทะเบียนคุมฯ สาเหตุจากการตั้งขอมูลยกยอดเขาระบบ GFMIS ผิดพลาด
12. การตรวจสอบงบทดลองตามระบบ GFMIS พบวา งบทดลองตามระบบ
GFMIS มียอดคงเหลือแตละบัญชีไมตรงกับงบทดลองตามเกณฑคงคาง ทั้งนี้เนื่องจากการ
มิไดบันทึกรายการในระบบ GFMIS การบันทึกรายการซ้ํา หรือบันทึกรายการรับในทะเบียน
แตมิไดบันทึกในระบบบัญชี
13. การจางลูกจางชั่วคราวและการเบิกจายเงินคาจาง มีขอสังเกตดังนี้
- มีการออกคําสั่งจางโดยไมไดระบุรายละเอียดวาปฏิบัติงานใด
- ไมมีหลักฐานการเซ็นชื่อปฏิบัติงาน แตมีการเบิกจายเงินคาจาง
- ไมมีผูปฏิบัติงานจริงแตมีการทําหลักฐานการปฏิบัติงานและ
ใบสําคัญเบิกจายเงิน
14. การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ โดยจัดทําเอกสารการรายงานเปน
เท็จหรือเบิกไมถูกตองตามระเบียบ
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การตรวจสอบขอมูลการตีราคาทรัพยสินของหนวยงานเบิกจายพบวาทรัพยสิน
ที่แสดงมูลคาในระบบบัญชีที่ตรวจสอบไดและที่รายงานเขาสูระบบ GFMIS
เปนยอดที่
แตกตางกัน เนื่องจาก เจาหนาที่มิไดคํานวณคาเสื่อมราคาอีกทั้งตีราคาอาคารสิ่งปลูกสราง
และครุภัณฑอุปกรณไมเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค.0528.2/ว.33545
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง การตีราคาทรัพยสิน ทําใหงบแสดงฐานะการเงินและ
งบแสดงผลการดําเนินงานมิไดแสดงผลการดําเนินงานที่ถูกตองตามควร
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1. หนวยงาน (โครงการ) ไมไดจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ไดแก
แบบ ปย.1, ปย.2,ปย.3 และแบบติดตาม ปย.3
2. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม-ปย.3) มิไดสรุปผลการประเมินและขอคิดเห็น นอกจากนั้นแผนการ
ปรับปรุงงานที่ประเมินฯไมสอดคลองกับสาเหตุของความผิดพลาดและไมชัดเจนเปนรูปธรรม
ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติของบุคลากร
3. การประเมินความเสี่ยงยังมีจุดออนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่
ตองปรับปรุง ซึ่งบางกิจกรรมยังมิไดปรับปรุง

