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กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เมษายน 2550
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การตรวจสอบภายในเกิดขึน้ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังตั้งแตป พ.ศ. 2505 ซึ่งตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในป พ.ศ. 2519 กําหนดใหสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่เทียบเทารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตําแหนงอัตรากําลังเพื่อทําหนาที่ผูตรวจสอบภายในของสวน
ราชการและของจังหวัด โดยใหมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี
การตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมรวมทั้งการใหคําปรึกษา
อยางเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขนึ้ ดวยการประเมิน ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ ซึ่งการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในนัน้ เปนไปตามหนาทีแ่ ละหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
ในปงบประมาณ 2549 ที่ผานมา กลุมตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตรวจสอบหนวยงานใน
สวนภูมภิ าคภายในเขตพื้นทีส่ ํานักชลประทานที่ 1 – 17 ตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับการอนุมัติ
สําหรับสรุปประมวลผลการตรวจสอบเลมนี้เปนการรวบรวมประเด็นขอตรวจพบ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
พรอมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข จากรายงานผลการตรวจสอบของแตละหนวยงาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูบริหาร สําหรับปรับปรุง
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในภาคผนวกไดแนบระเบียบ ขอหารือและแนวทางปฏิบัตติ างๆที่เกี่ยว
ของกับขอตรวจพบ เพื่อใหสามารถคนหารายละเอียด วิธีดําเนินการและใหอางอิงไดสะดวกยิ่งขึ้น
สุดทายนี้การปฏิบัติงานของเจาหนาทีต่ รวจสอบภายในจะสําเร็จไมไดหากไมไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานตางๆในการจัดเตรียมขอมูลและเอกสาร กลุมตรวจสอบภายในจึงขอขอบคุณมา ณ ทีน่ ี้
กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
เมษายน 2550
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การบริหารสินทรัพย

30 - 39
40 - 44
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1. สรุปผลการตรวจสอบและบันทึกสอบถามขอมูลของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2549
2. นร (กวพ.) 1002/9315 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2533
เรื่อง ขอหารือการเริ่มดําเนินการจัดหากอนพระราชบัญญัติงบประมาณฯประกาศใช
3. นร (กวพ.) 1304/ว 75 ลงวันที่ 7 มกราคม 2540
เรื่อง การจัดหาพัสดุโดยใชเงินทดรองราชการ
4. นร (กวพ.) 1204/3020 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2537
เรื่อง ขอหารือการเบิกจายคาซอมรถยนตในระหวางเดินทางไปราชการชั่วคราว
5. สร. 1001/975 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2523
เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ
6. นร (กวพ.) 1204/890 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2535
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
7. สร. 1001/ว 13 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2525
เรื่อง การใหผูรับจางทํางานลวงหนากอนทําสัญญาหรือขอตกลง
8. นร 0201/ว 26 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2527
เรื่อง การขออนุมัติทําสัญญาผูกพันขามปงบประมาณเพื่อจางเหมาทําการกอสรางทุกกรณี
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9. นร (กวพ.) 1304/3302 ลงวันที่ 3 เมษายน 2540
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการสงมอบงานจาง
10. นร (กวพ.) 1304/3714 ลงวันที่ 17 เมษายน 2540
เรื่อง ขอหารือการพิจารณาประกวดราคาซื้อ
11. กค. 0502/15345 ลงวันที่ 29 เมษายน 2523
เรื่อง การเรียกเงินที่จายลวงหนาคืนกรณีผูขายหรือผูรับจางผิดสัญญา
12. มท 1202/8370 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2527
เรื่อง หารือการปรับตามสัญญาจางทําของ
13. นร (กวพ.) 1204/1665 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2537
เรื่อง ขอหารือการคิดระยะเวลาการปรับ
14. นร (กวพ.) 1002/ ว 23 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2532
เรื่อง การแจงการปรับกรณีผิดสัญญา
15. นร (กวพ.) 1204/3021 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2537
เรื่อง ขอหารือการนับวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญา
16. นร (กวพ.) 1002/ ว 42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนการคืน
หลักประกันสัญญา
17. นร (กวพ.) 1204/4567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2537
เรื่อง ขอหารือการตีความตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
18. นร (กวพ.) 1304/2358 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
เรื่อง ขอหารือการลดหรืองดคาปรับตามสัญญาจาง
19. กค 0514/31526 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2529
เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขวันแลวเสร็จและคาปรับในการสั่งซื้อหรือสั่งจางจากสวนราชการ
20. บันทึกกองยานพาหนะและขนสง ที่ กข.152/42 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542
เรื่อง การควบคุมการใชรถราชการ
21. บันทึกกลุม งานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ ที่ กกพ.097/2548 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548
เรื่อง รายงานการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและขนสงตามคําสั่งกรมฯที่ 243/2547
ลงวันที่ 14 กรฎาคม 2547
22. คําสั่งกรมชลประทานที่ 243/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547
เรื่อง มาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
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23. นร 0206/ ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและ
การสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวาดวยกระทําผิดวินยั
24. บันทึกกลุม ตรวจสอบภายใน ที่ กตน. 333/2549 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549
เรื่อง ขอปฏิบัติเมื่อหนวยงานภายนอกเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
25. บันทึกกลุม ตรวจสอบภายใน ที่ กตน. 449/2548 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548
เรื่อง วิธีการรายงานผลความกาวหนาของแตละกิจกรรม
26. ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การเผยแพรประกาศขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2548
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารงบประมาณ )
ประจําปงบประมาณ 2549
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

1. อาจทําใหการดําเนินงานลาชาหากตองมีการแกไข
โครงการควรดําเนินการออกแบบใหครอบคลุมทั้ง
กิจกรรม รวมทั้งแบบที่แลวเสร็จตองไดรับการอนุมัติจาก
พบวา
แบบในภายหลัง
1.1 นําแบบซึ่งยังไมไดรับอนุมัตจิ ากผูมีอํานาจ
2. เนื่องจากออกแบบไมครบถวนทัง้ กิจกรรมอาจทํา ผูมอี ํานาจอนุมัติกอนที่จะใชเปนหลักในการขอตั้ง
งบประมาณ
อนุมัติมาเปนหลักฐานประกอบในการขอตั้งงบประมาณ
ใหมีการคํานวณปริมาณงานผิดพลาดไดซึ่งจะสงผลตอ
1.2 ขณะขอตั้งงบประมาณยังดําเนินการออกแบบ งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร
ไมแลวเสร็จทัง้ กิจกรรม แตไดนําหมายเลขแบบมาตรฐาน
ซึ่งเปนแบบเพียงบางสวนมาระบุไวใน ง.145 (รายละเอียด
คําของบประมาณ)
ประเด็นสําคัญของการควบคุมเงินแตละประมาณ
ไมสามารถนําขอมูลมาใชวิเคราะหการดําเนินงาน
2. การควบคุมเงินแตละประมาณการของฝาย
วิศวกรรมที่ไดจัดทําไว ยังขาดความชัดเจนในเรื่องลําดับ ของแตละกิจกรรมไดอยางชัดเจน
การ ก็เพื่อใหทราบถึงลําดับขั้นตอนความเคลื่อนไหวของ
ขั้นตอนความตอเนื่องของเหตุการณในการควบคุมเงิน
การดําเนินงานตางๆในแตละกิจกรรมนั้นๆวามีประสิทธิ ภาพในดานความรวดเร็วหรือไม หรือเกิดความลาชาใน
รายการใด ซึง่ จะสงผลกระทบตอการเบิกจายเงิน โดย
สามารถวิเคราะหไดจากวันที่ของแตละรายการที่บันทึก
ตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
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1. การขอตั้งงบประมาณงานปรับปรุงโครงการ

1

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารงบประมาณ )
ประจําปงบประมาณ 2549
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1. สงผลใหการดําเนินการจัดหาลาชา
2. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
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4. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง(ฉบับระบุรายละเอียด)
หลังจากไดรับเงินจัดสรร

ไมทราบจํานวนเงินคงเหลือในแตละงานที่ถูกตองได
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น

3. ไมสามารถควบคุมรายละเอียดการใชจายเงิน
ตลอดจนการตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลือระหวางงาน
วิศวกรรม งานการเงินโครงการ และโครงการผูเบิกจาย
เนื่องจากการควบคุมเงินไมไดบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับ
อนุมัติจัดสรรรวมทั้งบันทึกรายการใชจายเงินไมครบถวน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

2

ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประสานดานขอมูลกับ
หนวยงานผูเบิกจายเงิน เพือ่ ตรวจสอบรายละเอียดการเบิก
จายเงินและจํานวนเงินคงเหลือใหถูกตอง ปองกันมิใหเกิด
ปญหาการใชจา ยเงิน

เมื่อมีการอนุมัติกิจกรรมงานควรจัดทําแผนจัดซื้อจัด
จางเพื่อจะไดดาํ เนินการจัดหาและสามารถทําขอผูกพันได
ทันทีเมื่อไดรบั เงินจัดสรร

ประจําปงบประมาณ 2549
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

1. หัวหนาโครงการไมทราบผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งไมสามารถเรงรัดการทํางานได
2. ไมทราบความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงาน
การใชวัสดุและผลการใชจายเงิน

กล
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รวจ

6. หนวยงานสนามไมไดแจงผลการปฏิบัติงานให
ฝายวิศวกรรมรับทราบผลงานในแตละเดือน

ทําใหงานลาชาสงผลกระทบถึงแผนการเบิกจายเงิน
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5. การวางแผนจัดหาวัสดุไมสอดคลองกับชวงเวลา
การใชงาน
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ขอตรวจพบ

าน

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารงบประมาณ )

3

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

การวางแผนจัดซื้อจัดจางเพื่อจัดหาวัสดุควรใหผทู ี่
เกี่ยวของตางๆ เชน หนวยงานผูใชวัสดุ เจาหนาที่พัสดุ
รวมทั้งหนวยงานดานแผนงานวิศวกรรมรวมกันจัดทําแผน

ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมงานตองแจงผลงาน
ความกาวหนาของเนื้องานทีป่ ฏิบัติไดจริงใหฝายวิศวกรรม
รับทราบเปนลายลักษณอักษรในแตละสิ้นเดือน เพื่อเปน
ขอมูลในการเสนอตอหัวหนาโครงการและหนวยงานที่
เกี่ยวของรับทราบตอไป

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารงบประมาณ )
ประจําปงบประมาณ 2549
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

ขอใหผูมีหนาที่รับผิดชอบรายงานขอมูลผลงานใน
รายงานขาดประสิทธิภาพเกีย่ วกับความครบถวนของ
7. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง
แตละกิจกรรมใหครบถวน หากกิจกรรมใดมีปญหาใน
พบวา ในแตละกิจกรรมไมระบุเปอรเซนตของผลงานและ ขอมูล
การดําเนินงานขอใหระบุไวในรายงานใหชัดเจน
กรณีไมเปนไปตามแผนไมไดระบุปญหาอุปสรรค

ปริมาณวัสดุเบ็ดเตล็ดไมสอดคลองกับปริมาณวัสดุ
หลักตามแผนการจัดซื้อจัดจาง

กล
ุ่มต
รวจ

9. นําเงินเหลือจายมาซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดกอสรางเพื่อ
ใชงานโยธาภายในโครงการ โดยไมไดดาํ เนินการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินกอน

สอ
บภ
ายใ
น

8. เบิกคาแรงไมสัมพันธกับวัสดุทใี่ ชในการปฏิบตั ิ
การเบิกจายไมสัมพันธสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของ
งานกอสรางและไมสัมพันธกับปริมาณผลงานในสนามของ งานที่เกิดขึน้
งานจางเหมา

4

ควรวางแผนปฏิบัติงาน การเบิกวัสดุและคาแรง
ลูกจางชั่วคราว ใหสอดคลองสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

กอนนําเงินเหลือจายจากงานตางๆมาดําเนินการ
ควรเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายใหถูกตองตรงกับงานพรอม
ทั้งจัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการจัดหาวัสดุถูกตอง
ตรงกับงานที่จะดําเนินการ

ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )
ประจําปงบประมาณ 2549

กร
มช
ลป
ระท

การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 15 และหนังสือ
กองพัสดุที่ กกพ. 1207/2547 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547

สอ
บภ
ายใ
น

งานดําเนินการเอง
1. กิจกรรมงานดําเนินการเองไมไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงาน หรือแตงตั้งผูควบคุม
งานนั้นเปนประธานคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
รวมทั้งแตงตั้งเจาหนาที่บริหารทั่วไปเปนคณะกรรมการ

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

กล
ุ่มต
รวจ

กระบวนการตางๆของการปฏิบัติงานไมเปนไป
2. การบริหารจัดการขั้นตอนของงานขาดการวางแผน
ตามลําดับขั้นตอนของเหตุการณ
ที่ดี เชน
2.1 ระยะเวลาในการจางลูกจางชั่วคราว , การจัดซื้อ
วัสดุเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรายงานผลความกาวหนาของ
กิจกรรม ขาดความสอดคลองสัมพันธกันตามลําดับขั้นตอน
ของเหตุการณที่ควรจะเปน
2.2 วัสดุที่ตองใชประกอบกันในเนือ้ งาน มิไดตั้ง
เบิกในชวงเวลาเดียวกัน เชน ปูน , หิน , ทราย , เหล็กกับ
ลวดผูกเหล็ก

5

ขอใหดาํ เนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานของงานดําเนินการเอง โดยมีคณ
ุ สมบัติและ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง รวมทั้งตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมในการแตงตั้งคณะกรรมการดวย

แมวาการดําเนินงานจะมุงตอผลสัมฤทธิ์ก็ตาม
หากแตกระบวนการปฏิบัติงานก็ตองคํานึงถึงลําดับขั้นตอน
ของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น ผูรับผิดชอบกิจกรรมงานควรวางแผนจัด
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการกําหนดรายละเอียด
ของแผนจัดซือ้ /จัดจางที่ชดั เจนเกีย่ วกับ การกําหนดรายการ
วัสดุ , ระยะเวลาการจัดหา รวมทั้งวิธีการจัดหา ซึ่งจะ
สงผลตอการดําเนินการของเจาหนาทีด่ านพัสดุดวย

ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )
ประจําปงบประมาณ 2549

กร
มช
ลป
ระท

2.3 แผนจัดซื้อวัสดุนาํ รายการวัสดุหลักมารวมอยูใ น
รายการเบ็ดเตล็ด
2.4 เริ่มการปฏิบัติงานลาชากวาแผนที่กําหนด จึง
ทําใหงานไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาที่ตงั้ ไว

ขาดหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานที่เปนลาย ลักษณอักษร

สอ
บภ
ายใ
น

3. งานดําเนินการเองไมมีรายงานการปฏิบัติงานของผู
ควบคุมงาน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

การจัดทํารายงานประจําวันของผูควบคุมงานเปน
สิ่งสําคัญที่ตองพึงปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
แสดงผลการปฏิบัติงาน โดยมีหลักปฏิบัตเิ ชนเดียวกันทัง้
งานดําเนินการเองและงานจางเหมา

กล
ุ่มต
รวจ

ไมมหี ลักฐานประกอบในการตรวจสอบเปรียบเทียบ
4. งานขุดลอกคลองที่ดําเนินการโดย รถขุด / เรือขุด
โครงการเจาของงานควรแจงใหหนวยงานรถขุด/
ขาดการรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน รวมทั้งผลการ ปริมาณงานผลงานที่ดําเนินการในสนามกับปริมาณงานที่ เรือขุด สงรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งผลการใช
ใชจายเงินใหโครงการเจาของงานทราบ
หนวยรถขุด/เรือขุดรายงานและการใชจายเงิน
จายเงินรายเดือนใหโครงการเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้
เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบปริมาณงานรวมกัน

6

ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )
ประจําปงบประมาณ 2549

กร
มช
ลป
ระท

การบริหารสัญญา

การปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด

สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่ง

ลานบาทขึ้นไป ตองจัดสงสําเนาสัญญาใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภูมภิ าค และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน

สอ
บภ
ายใ
น

1. สัญญาที่มีมลู คาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ไมได
จัดสงสําเนาสัญญาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคแลวแตกรณี

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง

กล
ุ่มต
รวจ

ในการแกไขเปลี่ยนแปลงการโอนสิทธิเรียกรองใน
อาจเกิดขอพิพาทโตแยงดานเอกสารและการจายเงิน
2. สัญญางานจางเหมาที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในสัญญาจากเดิมทีห่ า มการโอนสิทธิเรียกรอง ให ของทางราชการ เนื่องจากคูสัญญาไมไดรับทราบเปนลาย สัญญา เปนสิ่งสําคัญที่ตองใหคูสัญญาเห็นชอบและลงนาม
ลักษณอักษร
มีการโอนสิทธิเรียกรองได โดยเสนอเรื่องใหผูมีอํานาจ
รวมกันในบันทึกการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อปองกันการ
อนุมัติเทานั้น ไมไดใหคูสัญญาทั้ง 2 ฝายลงนามรับรู
โตแยงเกี่ยวกับการจายเงินของทางราชการ
รวมกันในบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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ประจําปงบประมาณ 2549
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

3. ไมไดจัดทําทะเบียนคุมสัญญา (พด.26) จัดทํา
แตทะเบียนสัญญา (พด.27)

กร
มช
ลป
ระท

ขอตรวจพบ

าน

ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )

ไมมีขอ มูลในการบริหารสัญญา

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

การจัดทําทะเบียนคุมสัญญา (พด.26) เปนการบันทึก

รายละเอียดของสัญญาเพื่อใชเปนขอมูลในการบริหาร
สัญญา โดยมีการบันทึกขอมูลและเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับ

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

สัญญาไวอยางครบถวน รวมทั้งรายละเอียดหลักประกัน

4. ขั้นตอนการสั่งผูรับจางเขาปฏิบัติงาน พบขอสังเกต
1. การดําเนินงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจ
วามีการสั่งผูรับจางเขาปฏิบัติงานลาชาเนือ่ งจากสภาพพืน้ ที่ การจางและผูค วบคุมงาน ไมเปนไปตามของการบริหาร
ไมพรอม แตไมมีบันทึกรายงานสภาพพืน้ ที่เปนระยะ
สัญญา
2. อาจเปนขอสังเกตวาเปนการเอื้อประโยชนแกผู
รับจางได
8

สัญญา , เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา และขอมูลเกี่ยวกับ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจาง
สวนทะเบียนสัญญา (พด.27)จะใชในการควบคุมติดตาม
เรงรัดเพียงแคขั้นตอนการทําสัญญาเทานั้น
ผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจางซึ่งมี
สวนรับผิดชอบในการบริหารสัญญา ตองพึงระมัดระวัง
รอบคอบในการปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไขของสัญญาที่
กําหนด ซึ่งจะสงผลตอความชัดเจนของการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ

ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )
ประจําปงบประมาณ 2549
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

การแตงตั้งผูควบคุมงานในแตละสัญญาตองคํานึงถึง
ความสามารถในการปฏิบัตหิ นาที่ควบคุมงาน ณ สถานที่
กอสรางอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับกรณีทไี่ ดรับมอบหมายใหรบั ผิดชอบหลาย
งานพรอมกันควรมีการแตงตั้งผูชวยผูควบคุมงาน

เอกสารหลักฐานที่ขาดความชัดเจนสมบูรณเพียงพอ
รายงานประจําวันควรมีการบันทึกการปฏิบัติงานของ
จะไมสามารถแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู ผูรับจาง ,เหตุการณแวดลอมเปนรายวันและใหระบุราย ควบคุมงานวาไดดําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช พรอมทั้งผล
อยางไร
การปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะ กรรมการตรวจการจางทราบ และเก็บรักษาไวเพื่อมอบ
ใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวดตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 73 ( 3 )

กล
ุ่มต
รวจ

6. การจัดทํารายงานประจําวันของผูควบคุมงาน
ขาดความชัดเจนในรายละเอียดแตละวันของการควบคุม
งานและผลการปฏิบัติงานของงานจางเหมา

สอ
บภ
ายใ
น

อาจเปนขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่วา
5. สัญญาจางเหมาหลายสัญญาที่เริ่มปฏิบัติงานพรอม
กัน มีการแตงตั้งผูควบคุมงานคนเดียวเปนผูควบคุมงาน สามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพหรือไม ใน
แตละสัญญา
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )
ประจําปงบประมาณ 2549

ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางตองพึง
เอาใจใสและใหความสําคัญเกี่ยวกับการรายงานความกาว –
หนาของงานทีผ่ ูรับจางปฏิบัติ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําวันของผูควบคุมงานตลอดจนรายงานประจํางวด
ของผูรับจางตามหลักของการบริหารสัญญา ทั้งนี้เพื่อ
มิใหเกิดขอโตแยงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

กร
มช
ลป
ระท

1. การบริหารสัญญาที่ไมทราบความกาวหนาของ
งานทําใหคณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถเรงรัดการ
ทํางานใหแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด
2. ขอมูลซึ่งไมตรงกันระหวางรายงานความกาว หนากับรายงานประจําวันของผูควบคุมงานจะสงผลตอ
ความถูกตองชัดเจนของผลงานที่เกิดขึน้ ในการสงมอบงาน
และการเบิกจายเงิน
กิจกรรมงานดินถมบดอัดแนน 95% ซึ่งมิไดทําการ
มิไดทําการตรวจสอบความแนนทุกชั้น ตามหลักเกณฑดา น ทดสอบตามหลักเกณฑดานวิศวกรรมแนบทายสัญญาที่
กําหนด อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของ
วิศวกรรมแนบทายสัญญาที่กําหนด
สิ่งกอสรางในอนาคต
7. การรายงานความกาวหนาของงวดงาน พบวา
7.1 ผูรับจางไมไดรายงานความกาวหนาของงวด
งานทุก 30 วัน
7.2 รายงานปริมาณงานที่ทําและเครื่องจักร
เครื่องมือที่นํามาใชซึ่งปรากฏในรายงานความกาวหนาของ
งวดงานที่ผูรับจางจัดทํา มีขอ มูลไมตรงกับรายละเอียดใน
รายงานประจําวันของผูควบคุมงาน
8. กิจกรรมงานดินพบวางานดินถมบดอัดแนน 95%

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

10

ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางตอง
พึงเอาใจใสและใหความสําคัญในการปฏิบตั ิหนาที่ของตน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุขอ 72,73
ซึ่งกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงานไว อีกทั้งตองปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไข
หลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาใหครบถวนถูกตอง
รายการใดที่ไดรับผลทดสอบแลว นอกจากแจงใหผู
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางทราบแลวตอง
แจงใหพัสดุโครงการและการเงินโครงการ ทราบผล
ทดสอบดังกลาวดวยทุกครั้ง ซึ่งเปนไปตามหลักของการ
บริหารสัญญา

ประมวลผลการตรวจสอบ ( งานดําเนินการเองและการบริหารสัญญา )
ประจําปงบประมาณ 2549
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

การบริหารสัญญาในดานการประชาสัมพันธ
9. สัญญางานกอสรางในสวนของงานประชาสัมพันธ
โครงการยังดําเนินการไมเปนไปตามรายละเอียดในสัญญา โครงการไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา

11

ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางควรแจง
ใหผูรับจางสงแผนในการประชาสัมพันธโครงการ รวมทั้ง
เรงดําเนินการในเรื่องนี้ ทัง้ นี้เพื่อสรางความเขาใจอันดีแก
ราษฎรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปตามหลักเกณฑการ
บริหารบานเมืองที่ดีซึ่งเปดโอกาสใหสาธารณชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบ

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

1. การจัดหาวัสดุหลักและเบ็ดเตล็ดระบุเลขที่

อาจทําใหไดวัสดุที่ไมไดมาตรฐานตามที่ตองการ

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

กร
มช
ลป
ระท

ขอตรวจพบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไมเปนปจจุบัน

วัสดุทมี่ ีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม ควรมีการตรวจสอบ มอก. ทุกครั้งที่จะ
จัดซื้อ ทั้งนี้เพื่อใหราชการไดวัสดุที่มีมาตรฐานมาใชใน
การกอสราง

การขาดความชัดเจนของเอกสารหลักฐานจะสงผล

สอ
บภ
ายใ
น

2. สัญญาซื้อเหล็กเสนกลมเสริมคอนกรีตจํานวน 4

ขนาดมีการระบุยี่หอ(เครื่องหมายการคา) แตในใบสงของ ตอการตรวจรับวัสดุซึ่งอาจทําใหไดรับวัสดุที่ไมไดมาตร ผูขายไมไดระบุยี่หอ(เครื่องหมายการคา)ของเหล็กแตละ

กล
ุ่มต
รวจ

ขนาดตามสัญญาที่ไดทําภาระผูกพันกับโครงการ

ฐานและไมตรงตามความตองการใชงานของโครงการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองพึงเอาใจใส และ
ใหความสําคัญในการปฏิบตั ิหนาที่ของตน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ 71 ซึ่งไดกําหนด
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไวอยางชัดเจน
ทั้งนี้จะสงผลตอหนาที่ความรับผิดชอบที่สามารถ
แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส ความครบถวน ของการ
ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
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ประจําปงบประมาณ 2549
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

3. จํานวนรายการอะไหลในใบสั่งจางและใบสงของ

กร
มช
ลป
ระท

ขอตรวจพบ

าน

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )

เอกสารหลักฐานขาดความนาเชื่อถือ

แตกตางจากจํานวนรายการอะไหลในใบอนุมัติรับราคา

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

ในการดําเนินการจัดหาควรมีการตรวจสอบความ

ถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานทีม่ ีความสัมพันธ

4. กําหนดระยะเวลาการสงมอบในเงื่อนไขการ

สอ
บภ
ายใ
น

เชื่อมโยงกันกอนที่จะดําเนินการในแตละขัน้ ตอนตอไป

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาการสงมอบ

หนวยงานที่แจงความตองการการใชวัสดุตองคํานึง

จัดหาไมสอดคลองกับสภาพการใชงานของวัสดุ สงผลให หลังจากที่อนุมัติรับราคาแลวอาจเปนเหตุใหสวนราชการ

ถึงแผนการกอสรางรวมทั้งสภาพการใชงานของวัสดุ และ

ตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสงมอบใหมเกินกวา 5 วัน

จะตองประสานงานกับทางพัสดุในการกําหนดระยะเวลา

กล
ุ่มต
รวจ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากอนุมตั ิรับราคาแลว

ถูกฟองรองได

การสงมอบวัสดุที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหไดวัสดุมาใชงาน
ทันเวลาตามแผนการดําเนินงานที่วางไว ในสวนของการ
เปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขใดๆที่เกีย่ วกับการจัดหา ตองกระทํา
โดยมิใหสวนราชการเกิดความเสียหายดวย
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

กร
มช
ลป
ระท

5. การจัดหาพัสดุทงั้ งานดําเนินการเองและงานจาง

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

การปฏิบัติที่ไมเปนไปตามระเบียบจะทําใหเกิดความ

ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน ไมควรแตงตั้งผูเปน

เหมา ในสวนของการแตงตั้งคณะกรรมการพบวา มีการ เสี่ยงเกิดขึน้ ในระบบการควบคุมภายในของโครงการ

กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ

แตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเปนคณะกรรมการ

ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

ตรวจรับพัสดุ หรือ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง

2535 ขอ 35 วรรค 3
สําหรับกรณีการแตงตัง้ ผูควบคุมงานเปนกรรมการ

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

เปนผูควบคุมงาน

6. การจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดของแตละฝายสงน้ําฯ

ขาดระบบการตรวจสอบในกระบวนการจัดหา

ตรวจการจาง แมจะไมมีขอหามแตเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งเปนการสรางระบบ
ควบคุมภายในที่ดี ดังนั้นในแตละกิจกรรมงานจึงไมควร
แตงตั้งผูควบคุมงานเปนคณะกรรมการตรวจการจาง
ขอใหเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบราคา

พบวา วัสดุชนิดเดียวกัน ซื้อจากรานเดียวกันและในเวลา

วัสดุที่ดําเนินการจัดหา โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทาง

ใกลเคียงกันหากแตมีราคาตางกัน

ราชการจะไดรับ
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

7. การสอบราคาซื้อพบวา มีการรับราคาจากผูขายที่
มิไดเสนอราคาต่ําสุดโดยไมมีเอกสารหลักฐานเปนลาย -

เอกสารหลักฐานประกอบการจัดหาขาดความชัดเจน
โปรงใสในการดําเนินการ

ลักษณอักษรจากผูเสนอราคาที่เสนอราคาต่ําสุดวา ไดเสนอ

าน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตองพึงระมัดระวัง

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่มีความสําคัญ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความโปรงใสในการพิจารณาอนุมัติรับ

ราคาตามหนาที่ของคณะกรรมการฯที่พึงปฏิบัติ

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาและคณะกรรมการกําหนดราคากลางไมเปน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม
2537 เรื่อง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอม
กันในการเสนอราคา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความโปรงใส
ในการปฏิบัตหิ นาที่ได

กล
ุ่มต
รวจ

8. ผลการประกวดราคางานจางเหมากอสรางต่ํากวา
ราคากลางเกินกวา 15 % แตคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางไมไดจดั สงรายงานผลการพิจารณาทบทวนราคากลาง
พรอมเหตุผลประกอบสงใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคแลวแต
กรณี

สอ
บภ
ายใ
น

ราคาผิดพลาด

กรณีผลประกวดราคาปรากฏวาราคากลางที่กําหนด
ไวสูงหรือต่ํากวาราคาที่ประกวดราคาได เกินกวารอยละ
สิบหา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตอง
ประสานงานกับคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อให
รายงานผลการพิจารณาทบทวนราคากลางพรอมทั้งเหตุผล
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
รวมทั้งสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานัก งานการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคทราบดวย
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

รายละเอียดในสัญญา แตไมสอดคลองกับรายละเอียดใน

กร
มช
ลป
ระท

9. การจัดหาปูนซีเมนต พบวา
9.1 ระบุยี่หอปูนซีเมนตในใบสงของเปนไปตาม

รายละเอียดในสัญญาที่ไมสอดคลองกับใบสนองรับ
ราคาอาจเกิดปญหาตอการตรวจรับ

การสนองรับราคา

ตรวจสอบที่คลังพบวามีปูนซีเมนตยี่หออืน่ รวมอยูด วย

ครั้งเดียวทั้งจํานวน

การตรวจรับ

วัสดุอาจเสื่อมสภาพการใชงาน

กล
ุ่มต
รวจ

9.3 จัดซื้อปูนซีเมนตปริมาณมากแตมีการสงมอบ

เกิดความเสี่ยงขึ้นในระบบการควบคุมภายในดาน

สอ
บภ
ายใ
น

9.2 ใบสงของระบุปูนซีเมนตยหี่ อ หนึ่ง แตเมือ่

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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ปูนซีเมนตแมจะมี มอก. กํากับหากแตการระบุยหี่ อ
ในใบสนองรับราคาและในสัญญา ตองมีความชัดเจน
สอดคลองกันทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดปญหาในการตรวจรับ , การ
กอสรางและการจายเงิน

คณะกรรมการตรวจรับตองพึงระมัดระวังและ
รอบคอบในการตรวจสอบยีห่ อและเลขที่ มอก.ของวัสดุให
ตรงกับในใบสงของ
การจัดซื้อวัสดุปริมาณมากควรจัดทําในรูปแบบของ
สัญญา โดยกําหนดใหมกี ารทะยอยสงมอบเปนงวดตาม
ความตองการใชงาน

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

ซื้อดิน

การจัดซื้อวัสดุที่มปี ริมาณมากซึ่งกําหนดใหมีการสง
มอบเปนงวดตามความตองการใชงาน ตองมีรายละเอียด
การสงมอบในแตละครั้ง เพือ่ ใหคณะกรรมการตรวจรับ
วัสดุดําเนินการตรวจรับกอนจะเบิกจายไปใชงาน

การสอบราคาซื้อวัสดุหลักในการกอสราง เชน หิน
การอนุมัติรับราคาไมมีราคากลางไวใชอางอิงในการ
กรวด ทราย ดิน และลูกรัง เปนตน ตองจัดทําราคากลาง
พิจารณาราคา
โดยแยกเปนราคาสิ่งของ คาขนสง กําไรและอื่นๆ กําหนด
เปนราคาตอหนวยและราคารวม สงใหคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคากอนดําเนินการเปดซองใบเสนอราคา

กล
ุ่มต
รวจ

11. ไมมกี ารคํานวณราคากลางสําหรับการสอบราคา

กร
มช
ลป
ระท

ขาดเอกสารหลักฐานในการสงมอบวัสดุแตละครั้ง

ขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสงมอบและตรวจ
รับวัสดุในแตละครั้ง

สอ
บภ
ายใ
น

10. การซื้อวัสดุที่ไดกาํ หนดใหมกี ารสงมอบเปนงวด

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

ครบถวนทุกรายที่มีการเสนอราคา

าน

บัญชีเปรียบเทียบราคาบันทึกรายละเอียดไมครบ

12. การสอบราคาซื้อวัสดุจัดทําบัญชีเปรียบเทียบราคาไม

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

เมื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ

ถวนตามวัตถุประสงคในการจัดทําและอาจเปนขอ -

คุณสมบัติของผูเสนอราคาแลว ควรบันทึกรายละเอียด

สังเกตในการดําเนินการตามหนาที่ของคณะกรรมการ

ของผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกทุกรายในบัญชีเปรียบ

เปดซองสอบราคา

เทียบราคา และรายงานผลการพิจารณาและความเห็น

สอ
บภ
ายใ
น

พรอมเอกสารที่ไดรับทั้งหมดเสนอตอหัวหนาสวน

13. การรับพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันซอง ไมได

อาจเกิดขอโตแยงในการริบหลักประกันหากผู

ราชการเพื่อสั่งการตอไป
กรณีใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันซอง /
สัญญา ผูเสนอราคา ผูขาย หรือผูรับจางตองไปจด

ประเทศไทยใหรับทราบ

ทะเบียนการใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกันที่

กล
ุ่มต
รวจ

ดําเนินการจดทะเบียนการใชหลักประกัน หรือแจงธนาคารแหง เสนอราคาปฏิบัติผิดเงื่อนไข

ธนาคารแหงประเทศไทยกอน หรือผูรับพันธบัตรไว
เปนหลักประกันตองมีหนังสือแจงธนาคารแหงประเทศ
ไทยใหทราบวา ไดรับพันธบัตรเพื่อค้ําประกัน ทั้งนี้
เพื่อระงับการจําหนายจายโอนและการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์จนกวาจะไดรับแจงการถอนประกัน
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

14. เอกสารที่แนบประกอบการยื่นซองเสนอราคา/
สอบราคาไมถูกตองสมบูรณ เชน ไมไดรับรองสําเนา

อาจเปนเอกสารที่ไมไดรับมาโดยตรงจากผูยื่นซอง
เสนอราคา

าน

ความสําคัญของเอกสาร เพราะเปนการสะทอนภาพการ

สอ
บภ
ายใ
น

เอกสารอาจสูญหายไมถึงธนาคารผูออกหนังสือค้าํ

ประกันและไมไดรับการยืนยันความถูกตอง

กล
ุ่มต
รวจ

ไมไดนําสงทางไปรษณียตอบรับ

เจาหนาที่ไมควรละเลยประเด็นรายละเอียด

ทํางานที่สงผลตอความโปรงใสในการจัดซือ้ / จาง

ถูกตองและไมประทับตรารับรองจากบริษทั / หางหุนสวน

15. การตรวจสอบหลักประกันสัญญากับธนาคาร

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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การตรวจสอบหลักประกันสัญญากับธนาคารขอให
นําสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

ผูกพันตามสัญญา ยังมิไดดาํ เนินการสงคืนคูสัญญาหรือผู
ค้ําประกัน

กร
มช
ลป
ระท

16. หลักประกันสัญญาของธนาคารที่พนภาระ

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

- เปนภาระของหนวยงานในการเก็บรักษา

ขอใหหนวยงานพัสดุประสานงานกับหนวยงาน

- เนื่องจากพนระยะเวลาค้ําประกันสัญญาแลวดังนั้น การเงินดําเนินการตรวจสอบภาระผูกพันของสัญญาตางๆที่
การตรวจสอบความชํารุดบกพรองของงานกอนคืนหลัก -

คูสัญญาพนขอผูกพันแลวและยังมิไดดําเนินการสงคืน

ประกันสัญญา จึงไมกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ

หลักประกัน เพื่อรีบดําเนินการสงคืนคูสัญญาหรือผูค้ํา

แตงตั้งกรรมการตรวจการจางที่ไมเหมาะสมกับงาน

กล
ุ่มต
รวจ

17. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางมีการ

สอ
บภ
ายใ
น

ประกันมิใหเปนภาระของหนวยงาน

แตงตั้งเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและเจาพนักงานพัสดุฯ

อาจทําใหการตรวจรับงานไมมีคุณภาพ

สําหรับสัญญาอื่นๆที่ใกลครบระยะเวลาค้ําประกัน
สัญญา ขอใหดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง
กอนคืนหลักประกันสัญญาซึ่งจะเปนประโยชนตอทาง
ราชการ
คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาทีต่ องตรวจความ
ถูกตอง ครบถวนของงานวาเปนไปตามแบบรูปรายละเอียด
รายการและขอกําหนดในสัญญา ดังนั้น จึงควรแตงตั้ง

เขารวมเปนกรรมการตรวจการจางดวย

ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับงานจางนั้นๆเปน
กรรมการ
20

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
ประจําปงบประมาณ 2549

18. การตรวจสอบหลักประกันซอง/สัญญา มี
ขอสังเกตดังนี้
- หนังสือค้ําประกันสัญญาหลายฉบับไมระบุ

าน

โครงการฯ ควรจัดทํารางสัญญาใหสมบูรณ พรอมกําหนด

พนภาระผูกพันแลวผูเสนอราคา หรือคูสัญญาไมมาถอน

วันทําสัญญานัดหมาย ผูขาย หรือผูรับจางลวงหนา วาจะมี

คืน

การทําสัญญาในวันใด และจะมีเลขที่สัญญาเปนเลขที่

กล
ุ่มต
รวจ

แลวยังไมไดถอนคืน

เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศนั้น

- เปนภาระในการจัดเก็บ หากหนังสือค้ําประกัน

สอ
บภ
ายใ
น

- มีหนังสือค้ําประกันซอง ซึ่งพนภาระผูกพัน

- ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางเลือกใชหลักประกัน

- หนังสือค้ําประกันสัญญาไมสมบูรณ อาจทําให
ทางราชการเกิดความเสียหายได

เลขที่สัญญา และวันที่ลงนามในสัญญา

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

เทาใด เพื่อใหผูขายหรือผูรับจางไดนํารางสัญญาไปออก
หนังสือค้ําประกันธนาคาร อีกทั้งธนาคารผูออกหนังสือค้ํา
ประกันจะไดสามารถกรอกขอความในหนังสือค้ําประกัน
ไดอยางสมบูรณตรงกัน
- หลักประกันซองทีพ่ นภาระผูกพันแลว ผูเสนอ
ราคาไมมารับคืนภายในกําหนดเวลา ใหรบี สงตนฉบับ
หนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาทางไปรษณียลง
ทะเบียนโดยเร็ว พรอมแจงใหธนาคารผูค้ําประกันทราบ
ดวย
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารการจัดซื้อจัดจาง )
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19. มีการตรวจรับวัสดุกอนวันที่ไดรับรายงาน
ผลทดสอบ

คุณภาพของวัสดุทตี่ รวจรับอาจไมไดมาตรฐานตามที่
ระบุไว

าน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

ขอใหระมัดระวังในเรือ่ งการตรวจรับวัสดุที่ตองมีผล

การทดสอบ เพราะหากเกิดกรณีที่ผลทดสอบไมผานหากมี

การตรวจรับกอนจะทําใหเกิดผลเสียตอทางราชการ

20.1 ไมไดบนั ทึกบัตรพัสดุประจําคลังพัสดุ
(พด.35) ที่อยูต ิดกับตัวพัสดุใหเปนปจจุบนั

ทําใหไมทราบความเคลื่อนไหวของพัสดุรายการ

นั้นๆ

เปนภาระของโครงการในการเก็บรักษา

กล
ุ่มต
รวจ

20.2 บริเวณคลังพัสดุมีอะไหลเกาและยาง

สอ
บภ
ายใ
น

20. คลังพัสดุ

บัตรพัสดุประจําคลังพัสดุ(พด.35)ซึ่งอยูติดอยูก ับตัว
พัสดุ ใชบันทึกชื่อ รายละเอียดพัสดุเพื่อควบคุมจํานวน
พัสดุคงเหลือในคลังแตละประเภท จึงตองบันทึกความ
เคลื่อนไหวทุกครั้งที่มีการรับ – จายใหเปนปจจุบัน
ควรมีการสํารวจวัสดุชํารุดตางๆเพื่อดําเนินการ
จําหนายตามระเบียบพัสดุตอ ไป

รถยนตที่ใชแลววางอยูเ ปนจํานวนมาก
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ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารสินทรัพย )
ประจําปงบประมาณ 2549
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

1.2 เอกสารการควบคุมการเบิกจายน้ํามันจัดทํา
ไมเรียบรอยเปนปจจุบัน

สอ
บภ
ายใ
น

1. การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
โครงการไมมีเครื่องมือในการตรวจวัดเนื้อน้ํามันเพื่อ
ขอใหจดั ทําสูตรการคํานวณปริมาตรถังแตละใบและ
1.1 ไมมีสูตรการคํานวณปริมาตรความจุของ
จัดทําไมวัดที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งควรมีการตรวจวัดเนือ้
ภาชนะบรรจุน้ํามัน รวมทัง้ ไมมีไมวดั ที่ไดมาตรฐานทําให ทดสอบระบบควบคุมภายในของโครงการ
น้าํ มันเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือทางบัญชีอยางสม่ําเสมอ
ไมทราบเนื้อน้าํ มันที่แทจริง
จะเปนการสรางระบบการควบคุมที่ดี
เอกสารหลักฐานการเบิกจายทีจ่ ัดทําไมครบถวนและ
โครงการควรปรับปรุงระบบงานเอกสารใบเบิก –
จายพัสดุ (พด.32) ใหมีความรวดเร็วเปนปจจุบันและทัน
ไมเปนปจจุบนั ทําใหระบบการควบคุมดานคลังพัสดุ
ขาดความชัดเจนถูกตอง
ตอเหตุการณ เพื่อใหระบบการควบคุมพัสดุมีประสิทธิภาพ

กล
ุ่มต
รวจ

1.3 มีการตัดบัญชีเพื่อจายน้ํามันเปน lot แตใน
การเบิกจายน้ํามันอาจขาด/เกินจากเกณฑทกี่ ําหนด
การปฏิบัติจริงจายน้ํามันเขายานพาหนะแตละหมายเลขตาม ใหใชแตละเดือน และยังสงผลใหน้ํามันเชื้อเพลิงในคลัง
การเบิกใชงานจริง โดยไมมีการควบคุมวาเบิกจายน้ํามัน พัสดุขาด/เกินบัญชีดวยเชนเดียวกัน
เปนไปตามเกณฑขอกําหนดใหเบิกแตละเดือนหรือไม
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ควรปรับเปลี่ยนวิธกี ารดําเนินการใหการเบิกจาย
น้ํามันเหมาะสมกับระยะทางที่ใชปฏิบัติงาน หรือสภาพ
ขอเท็จจริง และควรบันทึกบัญชีใหถูกตองตามความเปน
จริงดวย

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารสินทรัพย )
ประจําปงบประมาณ 2549

กอนที่จะดําเนินการจัดซื้อควรตรวจสอบรายการ
พัสดุคงเหลือในคลังกอนเสมอและใหจัดซื้อตามความ
จําเปนตองการใชงาน

1. เอกสารอางอิงเพื่อประกอบเปนหลักฐานในการ
ปฏิบัติงานขาดความชัดเจนถูกตอง ไมสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงคของการจัดทํา
2. รายงานขาดความนาเชื่อถือและไมสัมพันธกับ
ขอมูลที่เปนจริง

เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหได
ประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
กฏหมายที่เกี่ยวของ ขอใหจัดทําเอกสารหลักฐานแบบ
ตาง ๆ ที่ยังมีขอบกพรองใหถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน ซึ่งจะสงผลตอการจัดทํารายงาน , การวางแผน
หรือการจัดทํางบประมาณในการซอมบํารุงของทางดาน
ชางกลตอไป

กล
ุ่มต
รวจ

3. การควบคุมยานพาหนะ พบวา
3.1 กรณีเปลี่ยนตัวผูครอบครองครุภัณฑ หรือมี
การสงคืนครุภัณฑชํารุดใหพสั ดุโครงการ ไมไดนํา
หลักฐานการสงคืนมาบันทึกการเปลี่ยนแปลงในชอง
หลักฐานการจําหนาย/จาย/โอน ในแบบ 2 (บัญชีรายการ
ประเภท
ยานพาหนะ)
3.2 แบบ 3 (แบบขออนุญาตการใชยานพาหนะ)
ไมมีลายมือชื่อผูอนุมัติ
3.3 แบบ 4 (สมุดบันทึกการใชรถยนต)
- จัดทําไมครบถวนทุกคันและในสวนที่
จัดทําแลวบันทึกรายละเอียดไมครบถวน
- เลข กม. ใชงานไดตามปกติแตไมได
บันทึกเลข กม.เมื่อออกเดินทางและกลับถึงหนวยงาน

กร
มช
ลป
ระท

มาก

วัสดุอาจเกิดการเสื่อมสภาพซึ่งเปนการสูญเสีย
งบประมาณ

สอ
บภ
ายใ
น

2. มีวัสดุประเภทน้ํามันหลอลื่นคงคลังเปนจํานวน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

3.4 แบบ 6 (สมุดรายละเอียดการซอมบํารุง)
บันทึกรายละเอียดไมครบถวน เชน สถานที่ซอม วันตรวจ
รับ จํานวนเงิน
3.5 การจัดทําแบบ 7 (เกณฑสิ้นเปลืองการใช
น้ํามันของยานพาหนะแตละคัน) ไมไดกําหนดตาม
สมรรถนะปจจุบันของรถยนต
3.6 การบันทึกคาซอมบํารุงในแบบ 8 (บันทึกผล
การใชการซอมบํารุงและสภาพยานพาหนะแตละเลขหมาย)
ไมไดบันทึกคาใชจายในการซอมในเดือนที่มีการซอมจริง
แตบันทึกคาใชจายดังกลาวในเดือนที่รับอะไหลจากงาน
พัสดุ
ทรัพยสินของทางราชการขาดการดําเนินการ
3.7 แบบ 9 (หลักฐานการตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศและระดับเสียงจากทอไอเสีย)
ตรวจสอบใหเปนไปตามกฏหมายและระเบียบที่กําหนด
- ไมไดดําเนินการตรวจวัด
- มีรถยนตที่ไมผานการตรวจสอบและยัง
ไมไดดําเนินการปรับปรุง
25

ขอใหโครงการติดตอประสานงานกับสวนชางกล
สํานัก เกีย่ วกับการดําเนินการตรวจวัดมลพิษรถยนตทกุ
คัน ซึ่งจะแสดงถึงการเอาใจใสในการบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของทางราชการ

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารสินทรัพย )
ประจําปงบประมาณ 2549
ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
4. การควบคุมครุภัณฑ พบวา

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

1. ไมสามารถตรวจสอบและควบคุมครุภัณฑที่อยูใ น
4.1 ครุภัณฑทใี่ ชงานที่หนวยพัสดุโครงการไมได
ความรับผิดชอบของโครงการฯได
ออกหลักฐานใบจายยืมใหผูใช
2. ทําใหมูลคาทรัพยสินของโครงการสูงกวาความ
4.2 จัดทําทะเบียนคุมบุคคลผูรับครุภัณฑไปใช
เปนจริง
งานไมครบถวน
4.3 ครุภัณฑทยี่ ืมมาจากหนวยงานอื่น
- ทําเรื่องยืมโดยไมผานพัสดุโครงการ
- นํามารายงานในรายงานประจําปบัญชี
พัสดุของโครงการ
4.5 ครุภัณฑที่โครงการจายโอนไปใหสํานักฯ
แลวยังไมไดแจงใหทางหนวยเบิกจายทราบเพื่อปรับปรุง
มูลคาทรัพยสินในระบบบัญชี
4.6 หนวยผูใชครุภัณฑสงคืนครุภัณฑเพื่อ
ดําเนินการจําหนาย ไมมีหลักฐานการสงคืน
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ความสําคัญของการควบคุมครุภัณฑอยูที่ระบบการ
จัดทําเอกสารหลักฐานใหถกู ตอง ครบถวน เปนปจจุบนั
สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของครุภณ
ั ฑแตละรายการ
ไดอยางชัดเจน จะทําใหการบริหารจัดการสินทรัพย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารสินทรัพย )
ประจําปงบประมาณ 2549

5. ไมไดบันทึกประวัติการซอมของรถขุดแตละคัน
มีเพียงบันทึกการรับ - จายอะไหลมาใชงานซอมยอยในแต
ละครั้ง

ทําใหขาดขอมูลในการพิจารณากอนดําเนินการวาง
แผนการซอม

สอ
บภ
ายใ
น

หลักฐานการใชโทรศัพทเพื่อประกอบการเบิกจาย
ขาดความนาเชื่อถือ

กล
ุ่มต
รวจ

6. การควบคุมการใชโทรศัพททางไกลไมไดจดั ทํา
ใบขออนุญาตการใช อีกทัง้ การบันทึกรายละเอียดใน
ทะเบียนคุมยังไมรัดกุม

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

กร
มช
ลป
ระท

ขอตรวจพบ
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ควรมีการบันทึกการซอมรถขุดแตละคันใหครบถวน
ทุกรายการทั้งกรณีซอมใหญและซอมยอย เพื่อจะไดทราบ
ประวัตแิ ละสถิติการซอมสําหรับเปนขอมูลประกอบการ
วิเคราะหความคุมคาในการซอมตรั้งตอไป

ขอใหดาํ เนินการตามระบบการควบคุมการใช
โทรศัพทใหครบถวนทุกขั้นตอน เพื่อความสมบูรณครบ
ถวนของหลักฐานประกอบการเบิกจาย
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
7. การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินประเภทครุภณ
ั ฑ
พบวา

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

1. ระบบการควบคุมทรัพยสินของทางราชการไม
7.1 ทะเบียนคุมทรัพยสินไมไดบันทึก 1 แผนตอ
ครบถวน
1 รายการ
2. การรายงานมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและ
7.2 นับระยะเวลาในการคํานวณคาเสื่อมราคาไม
คาใชจายไมถูกตอง
ถูกตอง
7.3 กําหนดอายุการใชงานของครุภัณฑไมถูกตอง
7.4 จัดประเภทครุภณ
ั ฑไมถูกตอง
7.5 ครุภัณฑเงินทุนหมุนเวียนไมไดจัดทําทะเบียน
คุมทรัพยสิน
7.6 การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่ไมครบถวน
สงผลตอความถูกตองในการคํานวณคาเสื่อมราคาของ
ครุภัณฑ
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ขอใหจดั ทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหครบถวน โดย
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและบันทึก 1 แผนตอ 1 รายการ
รวมทั้งปรับปรุงการคิดคาเสื่อมราคาใหถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด ซึ่งพิจารณาวาครุภณ
ั ฑนนั้ หากไดมา
ในปงบประมาณ 2544 – 2545 ใหนับระยะเวลาในการ
คํานวณคาเสื่อมราคาเปนเดือน โดยใชวันที่ตามใบรับ
สิ่งของจากกองพัสดุ สําหรับครุภัณฑที่ไดมาตั้งแตป
2546 เปนตนไป ใหนับเวลาคํานวณคาเสื่อมราคาเปนวัน
ตามหลักสากล โดยใชวนั ที่ที่คณะกรรมการตรวจรับเสร็จ
เรียบรอยแลว กรณีบริจาคใหใชวันที่ทกี่ รมฯอนุมัติใหขึ้น
บัญชี
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

1. ขาดการบันทึกขอมูลในดานการควบคุมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน
2. ไมสามารถใชประโยชนจากทะเบียนคุมทรัพยสิน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพเนือ่ งจากขอมูลของทรัพยสินไม
ถูกตอง
3. การคํานวณคาเสื่อมราคาไมเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนด

กล
ุ่มต
รวจ

9. การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินสําหรับสินทรัพย
โครงสรางพื้นฐาน พบวา
9.1 ไมไดจดั ทําทะเบียนคุม
9.2 บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมไมถูกตอง
9.3 ไมไดบันทึกคาเสื่อมราคาเพิ่มเติม รวมทั้ง
ขอมูลประวัตกิ ารซอมแซมในแตละป
9.4 การคํานวณคาเสื่อมราคาไมไดคํานวณตาม
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของปงบประมาณ
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มีการเบิกคาใชจายที่เกีย่ วของกับเครื่องใชสํานักงาน
8. เครื่องใชสํานักงานหลายรายการ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีผู เชน คากระแสไฟฟา คากระดาษ และผงหมึก
บริจาคและนํามาใชในงาน ไมไดดําเนินการขึ้นทะเบียน
เปนทรัพยสินของทางราชการ

29

ขอใหดาํ เนินการขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินของทาง
ราชการใหถูกตอง พรอมทั้งดําเนินการควบคุมรายการ
ทางทะเบียนและคํานวณคาเสื่อมราคาตอไป ทั้งนี้ควร
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
ขอใหจดั ทําทะเบียนคุมทรัพยสินประเภทสินทรัพย
โครงสรางพื้นฐานใหครบถวนโดยเร็ว พรอมทั้งสอบทาน
ความถูกตองของขอมูลเพื่อการปรับปรุงแกไขการบันทึก
มูลคาทรัพยสินเพื่อเขาสูระบบ GFMIS รวมทั้งเปน
หลักฐานในการยืนยันความถูกตองของบัญชีสินทรัพย
โครงสรางพื้นฐานของโครงการดวย
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ขอมูลทางการเงินและบัญชีไมถูกตอง

กล
ุ่มต
รวจ

1.2 รับเงินคาหลักประกันซองเปนเงินสดในวัน
ศุกร และนําฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณในวันอังคาร
แตระหวางในชวงวันศุกร-วันจันทรไมปรากฏยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน

ไมปฏิบัติตามระเบียบ หากสูญหายอาจเปนผลเสีย
แกทางราชการ

สอ
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1. หลักประกันซอง
1.1 รับแคชเชียรเช็คเปนหลักประกันซองแต
ไมไดนําฝากคลัง

2. เช็คที่เขียนสั่งจายและลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ
สั่งจายเช็คแลวมีการยกเลิก ไมไดเจาะ ปรุ หรือประทับ
ตรายกเลิก และไมไดบนั ทึกในสมุดลงนามสั่งจายเช็ค

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

อาจเกิดความเสี่ยงในการนําเช็คที่ยกเลิกแลวไปขอ
เบิกเงินจากธนาคาร

30

เช็คที่ไดรับเปนเงินประกันซองใหเก็บรักษาเพื่อรอ
การจายคืนใหแกผูยื่นซองไดภายในกําหนดไมเกิน 7 วัน
นับจากวันรับเช็ค หากพนกําหนดดังกลาวแลวควรนําฝาก
คลัง
หัวหนาหนวยงาน/หัวหนางานการเงินและบัญชีควร
สอบทานหลักฐานการรับ-จายเงินและการนําสงเงินกับ
รายการบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารใหถูกตอง
จะเปนการชวยลดและปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสรางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

เช็คที่มีการยกเลิกใหทําลายโดยการเจาะ ปรุ หรือ
ประทับตรายกเลิกแลวนํามากลัดติดกับตนขั้วเช็คฉบับนัน้
พรอมทั้งบันทึกการยกเลิกในสมุดสั่งจายเช็คพรอมทั้งใหผู
มีอํานาจลงนามสั่งจายรับทราบดวย
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ขาดการสอบทานและตรวจสอบขอมูลการรับเงิน

กล
ุ่มต
รวจ

3.2 ไมไดแสดงยอดรวมการรับเงินแตละวันไว
ดานหลังตนขัว้ ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย

ใบเสร็จรับเงินถือเปนเอกสารที่มคี วามสําคัญ
ขาดขอมูลเพื่อสอบทานระบบการควบคุมตรวจสอบ
ทางดานการเงิน จะตองมีการควบคุมการรับ-จายไปใช
การรับ-จายใบเสร็จรับเงินไปใชงาน
งาน โดยการจัดทําทะเบียนคุมและบันทึกรายละเอียดการ
ควบคุมใหครบถวน เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวรวมทั้ง
ตรวจสอบไดวา มีเลมใบเสร็จรับเงินจํานวนเทาใด จายเลม
ที่/เลขที่ใดใหกับใคร เมื่อใด และมีหลักฐานการลง
ลายมือชื่อรับอยางไร
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3. ใบเสร็จรับเงิน
3.1 ไมไดจดั ทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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ในแตละวันหากมีการรับเงินมากกวา 1 รายการขึ้น
ไป เจาหนาที่การเงินผูรับผิดชอบตองรวมยอดการรับเงิน
แตละวัน โดยสรุปเลขที่ใบเสร็จรับเงินและจํานวนเงิน
รวมไวหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายพรอมลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกครัง้
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน
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าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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4. การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการนําสงเงินคาขาย
แบบของโครงการที่มิไดเปนหนวยเบิกจาย พบวา
1. ระบบการจัดเก็บและการนําสงเงินขาดเอกสาร
4.1 ไมไดจดั ทําสมุดเงินสดและใบนําสงเงิน
4.2 ขาดระบบการสอบทานจํานวนเงินที่จัดเก็บ หลักฐานรองรับการปฏิบัติงาน
2. เกิดความเสี่ยงขึ้นในระบบการจัดเก็บรักษาเงิน
และหลักฐานการนําสงโดยหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย
ของทางราชการ
4.3 ไมไดจดั ทํารายงานการรับและนําสงเงิน
ประจําเดือน
4.4 รับเงินคาขายแบบและนําสงหนวยเบิกจายใน
วันทําการถัดไป แตโครงการไมมีตูนิรภัยสําหรับเก็บรักษา
เงิน จึงทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นในระบบการปฏิบัติงาน
เนื่องจากเจาหนาที่การเงินโครงการตองเก็บรักษาเงินไวกับ
ตนเอง
4.5 รับเงินคาขายแบบภายหลังกําหนดเวลาปด
บัญชีสําหรับวันนั้นๆ แตมไิ ดนําเงินดังกลาวรวมยอดไว
ในรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
32

ขอใหบันทึกรายการรับและนําสงเงินที่ไดรับจาก
การขายแบบ เงินรับอื่นๆในบัญชีเงินสด รวมทั้งเก็บ
สําเนาใบนําฝากเงินเขาบัญชีธนาคารแนบกับใบนําสงเงิน
เพื่อเปนหลักฐานการจัดเก็บและนําสงเงินตามคําสั่งกรมฯที่
595/2546 เรื่อง กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการ
นําสงเงิน ทัง้ นี้เพื่อมิใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
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เงินสดและเอกสารสําคัญทางการเงินอาจสูญหายได

กล
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6. งานการเงินของหนวยเบิกจายไมมีตูนิรภัยสําหรับ
เก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญทางการเงิน เชน หนังสือ
ค้ําประกันสัญญา

ขาดระบบการควบคุมภายในดานการเก็บรักษาเงินที่
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5. กรรมการเก็บรักษาเงินลงลายมือชื่อในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันไมครบทุกคน เนื่องจากเดินทางไป ดี
ราชการหรือลาพักผอน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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การลงลายมือชื่อของกรรมเก็บรักษาเงินตามที่ไดรบั
การแตงตั้ง ตองลงลายมือชื่อใหครบทุกคน กรณี
กรรมการเก็บรักษาเงินคนใดไมอยู เชน เดินทางไปราชการ
ใหมีการแตงตัง้ กรรมการแทนชั่วคราวใหครบจํานวน
โดยการแตงตัง้ ผุที่จะเปนกรรมการแทนจะแตงตั้งไวเปน
การประจําเพือ่ ปฏิบัติหนาทีช่ ั่วคราวก็ได

หนวยงานควรขอรับโอนตูนิรภัยจากหนวยงาน
เบิกจายเดิม เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารสําคัญทางการเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
นําเงินสงคลังของสวนราชการ
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7. การจายเงินยืมยังปฏิบัติไมถูกตอง ดังนี้
7.1 ไมไดจดั ทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
7.2 ไมกําหนดวันที่ที่ครบกําหนดสงคืน
7.3 ผูยืมยังมิไดสงคืนเงินยืมแตอนุมัติใหยืมใหม

การยืมเงินของสวนราชการขาดระบบการควบคุม
ภายในที่ดี

สอ
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ได

เพื่อใหมีการเรงรัด ติดตาม กํากับ ดูแล การยืมเงิน
ของสวนราชการ งานการเงินตองจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินยืมราชการ รวมทั้งมีการควบคุมการจายเงินยืมให
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติและคําสั่งกรมฯที่กําหนด

ขอใหดาํ เนินการจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณให
1. ไมทราบถึงสถานะทางการเงินที่เปนปจจุบัน
2. ขาดขอมูลการควบคุมงบประมาณที่จะตองนําไป ครบถวนถูกตองทุกประมาณการ เพื่อควบคุมการเบิก
จายเงินงบประมาณใหอยูในวงเงินที่ไดรบั จัดสรร และใช
ตรวจสอบความถูกตองกับหนวยเบิกจาย
เปนหลักฐานในการตรวจสอบความถุกตองของเงิน
งบประมาณคงเหลือตามรหัสของระบบ GFMIS กับสถานะ
การเบิกจายเงินจาก Web Report รวมทั้งสอบทานยอดเงิน
กับโครงการชลประทานจังหวัดทีเ่ ปนหนวยเบิกจายดวย

กล
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7.4 เมื่อผูยืมสงใชเงินยืมเปนใบสําคัญคูจาย เจา
หนาที่การเงินผูรับคืนเงินยืมไมไดออกใบรับใบสําคัญให
กับผูยืม
8. โครงการที่มิใชเปนหนวยเบิกจายไมไดจัดทํา
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ หรือจัดทําแตไมครบถวน
ถูกตองทุกประมาณการ

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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9. จากการสุมตรวจสอบใบสําคัญที่เบิกจายเงินแลว
พบวาใบสําคัญหลายฉบับหลังจากคณะกรรมการตรวจรับ
ลงนามแลว ใชระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนในการเบิก
จายเงิน

การเบิกจายเงินใหผูขายหรือผูรับจางลาชา อาจเปน
เหตุใหสวนราชการถูกฟองรองได

หนวยงานควรปรับลดขั้นตอนการทํางานพรอมทั้ง
เรงรัดการปฏิบัติงานเพื่อใหดําเนินการเบิกจายเงินไดเร็วขึ้น

กอนที่จะมีการเบิกจายเงินคาแรงตองมีการตรวจสอบ
หลักฐานการเซ็นชื่อปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวใหครบถวนถูกตองทุกครั้ง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติเกิดความสับสนในการควบคุมและ
ทะเบียนคุมคาแรงลูกจางชั่วคราวตองยึดเลขอัตรา
เปนหลักในการคุม ทั้งนี้ในการจัดทําคําสัง่ จางหาก
ตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายเงิน
สามารถวางระบบในการกําหนดเลขอัคราการจางสําหรับ
บุคคลที่เคยจางมาแลว ก็จะชวยใหเจาหนาที่ที่จัดทํา
ทะเบียนคุมคาแรงไมเกิดความสับสนในการควบคุมและ
ตรวจสอบ
อาจมีการเบิกจายคาแรงเกินกวาที่จะไดรับ

กล
ุ่มต
รวจ

10.2 ทะเบียนคุมคาแรงลูกจางชั่วคราวไมไดยึด
เลขอัตราในการคุม

สอ
บภ
ายใ
น

10. ลูกจางชั่วคราว
10.1 ลูกจางชั่วคราวไมไดเซ็นชื่อมาทํางานในใบ
แสดงเวลาทํางานแตมีการเบิกจายเงิน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

กร
มช
ลป
ระท

ขอตรวจพบ
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11. การเบิกจายเงินคางานใหผูรับจาง ไมมีการหัก
ยอดเงินจายลวงหนา 15%

การเบิกจายเงินใหแกผูรับจางไมเปนไปตามเงื่อนไข
ของสัญญา

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

สอ
บภ
ายใ
น

กร
มช
ลป
ระท

ขอตรวจพบ

เงินลวงหนาเปนเงินทีร่ ัฐไดจายใหผรู ับจางไปทํางาน
กอน และจะหักคืนเมื่อมีการสงงวดงานตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญา ดังนั้นกอนที่จะมีการจายเงินคางาน
ในแตละงวดตองมีการตรวจสอบวาเงื่อนไขในสัญญาได
กําหนดไวอยางไรดวย

กล
ุ่มต
รวจ

หนวยงานเจาของใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ขาดระบบการ
12. ขอมูลใบสั่งซื้อ/จาง (PO) หลายฉบับซึ่งเปนของ
หนวยงานเจาของใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ที่ไดปอน
ตรวจสอบติดตามในขั้นตอนที่ปอนขอมูลไวในระบบ
โครงการฝากเบิกตางๆ ปรากฏสถานะคางอยูในระบบ
ขอมูลไวในระบบGFMIS ตองมีการติดตามตรวจสอบ
GFMIS
GFMIS ยังไมมีการเบิกจาย
ขอมูลของตน หากพบวามีรายการคางหรือเปนรายการซ้ํา
ตองแจงใหกองพัสดุดําเนินการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จาง (PO)
ฉบับนั้น
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การปฏิบัติงานขาดระบบการควบคุมที่ดี

ขอมูลประกอบในการตรวจสอบที่ไมครบถวนจะ
สงผลตอความถูกตองของการเบิกจาย

กล
ุ่มต
รวจ

14.2 ทะเบียนคุมคาเบี้ยเลี้ยงและลวงเวลาลงคุม
วันลาไมครบถวน ทําใหมกี ารเบิกคาลวงเวลาในวันที่มี
การลา

กร
มช
ลป
ระท

14. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
14.1 เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการแตมี
การเซ็นชื่อปฏิบัติงานลวงเวลาและเบิกคาอาหารทําการ
นอกเวลาดวยในวันเดียวกัน

อาจเกิดปญหาในการนําวัสดุไปใชงานรวมทั้งการ
จัดเก็บเงินคาทดสอบไมครบถวนทําใหทางราชการเสีย
ประโยชน

สอ
บภ
ายใ
น

13. ไมพบหลักฐานการเรียกเก็บเงินคาทดสอบวัสดุ
กอนเบิกจายเงินใหกับผูขาย

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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การตรวจรับวัสดุที่เงื่อนไขกําหนดใหตองมีการ
ทดสอบคุณภาพ ควรดําเนินการตรวจรับเมื่อไดรับทราบ
ผลการทดสอบแลว และควรเรียกเก็บเงินคาทดสอบให
ครบถวนทุกครั้งกอนการเบิกจายเงินคาวัสดุใหผูขาย

กรณีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการตองปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ
และหากชวงเวลาของการเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ
ซอนกับชวงเวลาของการปฏิบัติงานนอกเวลา จะเบิก
คาอาหารทําการนอกเวลาไมได
เจาหนาที่ควรวางระบบการติดตามใบลารวมทั้งเพิม่
ความระมัดระวังตรวจสอบการรายงานงบเดือนแจงวันทํา
การกับทะเบียนควบคุมวันลา รวมทั้งบันทึกวันลาใน
ทะเบียนคุมการเบิกเบี้ยเลีย้ ง/ลวงเวลาใหครบถวน เพื่อ
ปองกันการเบิกคาลวงเวลาในวันที่มกี ารลา
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

ขาดหลักฐานที่จะตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงาน
ควรจัดทําบัญชีที่จัดทําดวยมือไวตรวจสอบกระทบ
ทางการเงินที่ไดจากระบบ GFMIS วามีความถูกตอง/ความ กับขอมูลทางการเงินจากระบบ GFMIS ทั้งนี้เพื่อตรวจ
สอบความถูกตองในรายละเอียดที่มาของรายการแตละ
แตกตางอยางไร
บัญชีวามีความถูกตอง/ความแตกตางกันอยางไร ซึ่งจะทํา
ใหดําเนินการแกไขปรับปรุงความแตกตางนั้นไดอยางทัน
เวลา
การบันทึกบัญชีไมถูกตองจะสงผลใหขอมูลในการ
16. จากการตรวจสอบการจัดทําบัญชี , งบทดลอง
สิ่งที่เปนประเด็นสําคัญในการปฏิบตั ิงานบัญชี คือ
จัดทํางบการเงินขาดความนาเชื่อถือ
และเอกสารประกอบรายละเอียด พบวา
การมีระบบควบคุมสอบยันในรายละเอียดที่มาของแตละ
16.1 ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกบันทึกไม
บัญชี ดังนั้นการจัดทําทะเบียนคุมตางๆเพื่อแสดงถึงความ
ถูกตองของแตละบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินจึงเปนสิ่งที่
เปนปจจุบนั
ตองใหความสําคัญในการจัดทําใหเรียบรอยเปนปจจุบัน
16.2 จัดทํางบพิสจู นยอดเงินฝากธนาคาร – ใน
รวมทั้งมีการสอบทานการจัดทําอยางสม่ําเสมอ
งบประมาณไมถูกตอง
อนึ่ง สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชีควรมี
16.3 ยอดเงินจากทะเบียนคุมเงินสมทบคา
สาธารณูปโภคที่เก็บจากหนวยงานตางๆ ไมตรงกับยอด
การสอนงานในระบบพี่เลี้ยง เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เงินในบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
และบัญชีเงินรับฝากในสวนของคาสาธารณูปโภค

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

15. ไมไดจัดทําบัญชีตามระบบเกณฑคงคางที่จัดทํา
ดวยมือ
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บภ
ายใ
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กล
ุ่มต
รวจ

16.4 ยอดเงินจากทะเบียนคุมหนังสือค้ํา ประกันสัญญาไมตรงกับยอดเงินในบัญชีเงินฝากคลังและ
บัญชีเงินรับฝากในสวนของเงินประกันสัญญา
16.5 บัญชีคาวัสดุ (ประเภทคาใชจาย)ในบัญชี
แยกประเภท แสดงยอดเงินไมตรงกับจํานวนเงินของ
มูลคาวัสุดใชไปซึ่งปรากฏในรายงานมูลคาวัสดุคงเหลือ
(แบบ กชง.02/49)
16.6 บัญชีครุภัณฑเงินงบประมาณไดรวม
ครุภัณฑเงินทุนหมุนเวียนเขาไปดวย
16.7 บัญชีสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
ระหวางกอสรางในงบทดลอง ไมตรงกับยอดในบัญชีแยก
ประเภท
16.8 การรับเงินเปนหลักประกันและเงิน
สมทบคาสาธารณูปโภคไมไดบันทึกรายการผานระบบ
GFMIS
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

กร
มช
ลป
ระท

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

กล
ุ่มต
รวจ

สอ
บภ
ายใ
น

1. ลูกจางชั่วคราว พบวา
เอกสารประกอบการจัดทําคําสั่งจางลูกจางชั่วคราว
1.1 แบบฟอรมใบสมัครลูกจางชั่วคราวเปน
ไมเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนด
แบบฟอรมที่ลาสมัย
1.2 มีการแกไขวันที่และขอมูลในใบสมัครเปน
จํานวนหลายราย หรือเกือบทุกคนในบางงานดวยน้ํายาลบ
คําผิดโดยที่ไมมีการลงนามกํากับการแกไข
ขาดความนาเชื่อถือในระบบการควบคุมการปฏิบัติ
1.3 หัวหนาผูควบคุมงานขาดการตรวจสอบ
งาน
หลักฐานการเซ็นชื่อปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเปน
ประจําทุกวัน
1.4 ลูกจางชั่วคราวไมมีหลักฐานการปฏิบัติงานใน
เวลาทําการปกติ แตเบิกจายคาแรงและคาลวงเวลา
อาจทําใหมีการเบิกคาแรงใหกับผูที่ไมมีสิทธิรับเงิน
1.5 ลายมือชื่อในใบแสดงเวลาทํางานของลูกจาง
ชั่วคราวไมเหมือนกับในใบสมัคร
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ขอใหปรับปรุงแบบฟอรมใหเปนปจจุบัน รวมทั้งเอา
ใจใสในรายละเอียดขอมูลที่มีการแกไขในใบ -สมัคร ทั้งนี้
เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน

หลักฐานการเซ็นชื่อถือเปนเอกสารสําคัญที่แสดงให
เห็นวามีการปฏิบัติงานจริง และใชประกอบการเบิกจาย
คาจางในแตละเดือน ดังนั้นผูรับผิดชอบจะตองตรวจสอบ
และลงนามกํากับรับรองการปฏิบัติใหครบถวน
ผูมีหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานควรตรวจสอบ
ความถูกตองของลายมือชื่อลูกจางชั่วคราวในเอกสารตางๆ
ใหถูกตองตรงกัน
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2. การจัดทําคําสั่งขออนุญาตเดินทางไปราชการ
(ชป.318) พบวา พนักงานขับรถยนตจะลงนามเปน
หัวหนาคณะผูข ออนุญาตการเดินทาง รวมทั้งรับผิดชอบ
ลงนามเปนผูขอรับเงินในแบบรายงานใบเบิกคาใชจาย

การตรวจสอบวุฒิการศึกษากับสถาบันการศึกษา
(กรณีจางใหมครั้งแรก) เปนหลักฐานที่สนับสนุนการจาง
ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการวาไดจางบุคคลที่มี
คุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามตําแหนง

การจัดทําคําสั่งขออนุญาตไปราชการตองคํานึงถึง
การควบคุม กํากับ ดูแล ขาดประสิทธิภาพตามสาย
การบังคับบัญชา รวมทั้งอาจเปนขอสังเกตวามีการสั่งผูที่ สายการควบคุมดูแลและการบังคับบัญชาสั่งการ รวมทั้ง
มีตําแหนงไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติราชการ การสั่งใหบุคคลใดเดินทางไปปฏิบัติราชการตองพิจารณา
วาตําแหนงนัน้ มีความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ตามหนาที่ของตําแหนงอยางไรดวย

กล
ุ่มต
รวจ

เดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1) โดยมีชางฝมือ

กร
มช
ลป
ระท

หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษากับสถาบันการศึกษา

อาจมีการจางลูกจางชั่วคราวที่มีคุณสมบัติไมตรง
ตามที่กําหนด

สอ
บภ
ายใ
น

1.6 การจางลูกจางชั่วคราวในตําแหนงมีวุฒิ ไมมี

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

โรงงานชั้น 4 , 3 และ 2 ตามลําดับเปนผูติดตาม และมี
ตําแหนงนักการภารโรงรวมเดินทางไปราชการดวย
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กร
มช
ลป
ระท

3. การจัดเก็บเงินสมทบคาไฟฟาจากขาราชการและ

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

เก็บเงินสมทบไมครบถวนทุกรายและราคาตอหนวย

ใหผูรับผิดชอบประสานงานกับการไฟฟาสวน

ลูกจางยังจัดเก็บไมครบถวน และมีการคิดราคาตอหนวยไม ที่จัดเก็บต่ํากวาความเปนจริง ทําใหราชการตองรับภาระ

ภูมิภาคเพื่อขอขอมูลอัตราการคิดคาใชไฟฟาตอหนวย เพือ่

เปนไปตามหลักเกณฑของการไฟฟา(ไมมีคา FT) รวมทั้ง

นํามาเปนหลักเกณฑในการจัดเก็บเงินสมทบใหถูกตอง

จายเงินในสวนตางแทนผูใชไฟฟา

ไมไดเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม

รวมทั้งการคิดภาษีมูลคาเพิ่มและติดตามเก็บเงินจากผูใ ช

4. การจัดเก็บคาน้ําชลประทาน
4.1 การแจงหนี้คาน้ําชลประทานดําเนินการลาชา

ทําใหไดรับเงินเขาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ

ชลประทานลาชา อาจทําใหราชการเสียประโยชน

กล
ุ่มต
รวจ

4.2 ผูใชน้ําชลประทานชําระเงินคาน้ําชล -

สอ
บภ
ายใ
น

ไฟฟาใหครบถวนทุกราย

การจดมาตรวัดน้ําใหจดไมเกินวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป พรอมทั้งคํานวณและออกใบแจงปริมาตรน้ําภายใน

ประทานคอนขางลาชาเกิน 7 วันทําการนับแตผูใชน้ําไดรับ

3 วันทําการนับจากวันที่ไปจดมาตรวัดน้ํา ทั้งนี้เพื่อให

ใบแจงปริมาตรน้ํา

สามารถจัดทําใบแจงหนี้ไดเร็วรวมทั้งมีการติดตามทวงถาม
ใหผูใชน้ําชําระคาน้ําชลประทานภายในกําหนด
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สอ
บภ
ายใ
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1. เอกสารหลักฐานของรายงานขาดความชัดเจน
ครบถวน ถูกตองของขอมูล
2. อาจกอใหเกิดความสับสนไดวาจุดออน/ความ
เสี่ยงที่โครงการมีนั้น ไดวางระบบควบคุมเพียงพอแลว
หรือไม เนื่องจากจุดออน/ความเสี่ยงนัน้ ไดถูกยกมาอยูใน
แผนการปรับปรุงใหมอีกครัง้ รวมทั้งแผนการปรับปรุง
(แบบ ปย.3) ไมครอบคลุมกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู
3. จุดออน/ความเสี่ยงที่โครงการมี อาจวางระบบ
การควบคุมที่ไมเพียงพอเนื่องจากแผนการปรับปรุง (แบบ
ปย. 3) ไมครอบคลุมกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู
4. การประเมินการควบคุมภายในอาจไมมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไมบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงาน

กล
ุ่มต
รวจ

5. การควบคุมภายใน
ลักษณะการจัดทํารายงานและการประเมินตนเอง
ยังไมเปนไปตามแนวทางที่กาํ หนด ดังนี้
5.1 หนังสือรับรองรายงานไมมหี ลักฐานการลง
ลายมือชื่อของหัวหนาโครงการ
5.2 ไมมแี บบรายงานผลการประเมินองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2-1) และแบบ
สรุปผลการประเมินฯ (ปย.2)ใหตรวจสอบ
5.3 นําจุดออน/ความเสี่ยงที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ตามที่ปรากฏในแบบติดตาม
ปย.3 มาใสในแผนการปรับปรุงแบบ ปย.3 ซึ่งหมายความ
วาจะตองนํามาดําเนินการใหมในป 2549
5.4 ไมไดนําความเสี่ยงที่ยังมีอยูจ ากการจัดทํา
แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) มาจัดทําเปน
แผนการปรับปรุง (แบบ ปย.3)
5.5 แบบ ปย.3 ไมไดระบุกําหนดแลวเสร็จ/
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ
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หนวยงานควรศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการจัดทํา
รายงานใหเปนไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ขอ 6 อยางถูกตอง และการประเมินการ
ควบคุมภายในจะตองพิจารณาจากขอบกพรองที่เกิดขึ้นจริง
ในรอบปนั้น ๆ โดยพิจารณาวาขอบกพรองของการ
ควบคุมภายในขอใดมีนยั สําคัญที่สงผลเสียหายตอการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารใหเรียบรอยครบถวน
ทุกรายงานเพือ่ รอการตรวจสอบจาก สตง. ตอไป

ประมวลผลการตรวจสอบ ( การบริหารงานทั่วไป )
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กร
มช
ลป
ระท
สอ
บภ
ายใ
น

กล
ุ่มต
รวจ

5.6 ไมมีแบบ ปม. ใหตรวจสอบ
5.7 ไมไดจัดทํารายงานแบบติดตาม ปย. 3 หรือ
จัดทําแตไมสอดคลองกับแบบ ปย. 3 ที่รายงานไวในงวด
กอน
5.8 กิจกรรมที่วางแผนปรับปรุงบางหัวขอมิใช
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปงบประมาณนั้น เชน ปญหาการ
ควบคุมงาน หรือ ปญหาจากผูรับจาง เนื่องจากหนวยงาน
ไมมีงานกอสรางที่ตองดําเนินการ
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ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายใน

าน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอตรวจพบ

