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ดานการเงิน
ตรวจสอบการจายเงินการรับเงินและการนําเงิน
สงคลังของสวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)
พบวา ไมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธี
ควรติดตามหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเพื่อความชัดเจน
ปฏิบัติในการจายเงินการรับเงินและการนําเงิน และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่
สงคลังของสวนราชการผานระบบ
กรมบัญชีกลางกําหนด
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)
ดานบัญชี
ตรวจสอบบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงิน
ฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการครุภัณฑ และ
คาใชจาย พบดังนี้
1.บันทึกบัญชีเงินสดนําสงเปนเงินรายได
แผนดินไมตรงกับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน

ใหเจาหนาที่ดําเนินการขอถอนคืนเงินรายไดแผนดินตามแนว
ทางการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการอนุมัติการถอนเงิน
รายไดแผนดินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค
0420.1/ว 78 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การ
ถอนคืนเงินรายไดแผนดิน

2. มีการบันทึกขอจาย (ขจ) ไมตรงกับหลักฐาน
เอกสาร และมีการทํางบเทียบยอดเงินฝาก
ธนาคารครบทุกบัญชี ทุกเดือน แตมียอด
คลาดเคลื่อน

ควรกําชับเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกรายการขอจาย (PM)
ใหเปนปจจุบันตรงกับหลักฐานและควรสอบทานความถูกตอง
ทุกสิ้นวันตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 38 การจายเงิน
ทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบและตอง
ตรวจสอบการจายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน

3. เงินฝากคลังมีเงินประกันสัญญาที่พนภาระ
ผูกพันแลวยังไมคืนเงินใหคูสัญญา

ควรประสานผูเกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกันสัญญาแก
คูสัญญาโดยเร็วอยางชาตองไมเกิน 15 วันันบแตวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลวเพื่อไมใหเปนภาระทางบัญชี

4. ลูกหนี้เงินยืมราชการตรวจสอบใน
ควรกําหนดแนวทางปฏิบัติและวิเคราะหประวัติการดําเนินการ
ปงบประมาณพ.ศ. 2559 พบวา มีสงใชเงินยืม เพื่อใหมั่นใจวาการอนุมัติเงินยืมแตละรายเหมาะสมและไมขัด
เปนเงินสดจํานวนมาก (เกิน 25 %)
ตอระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการ
ทําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 54 การอนุมัติใหยืมเงินเพื่อ
ใชในราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเทาที่
จําเปน และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเมื่อผูยืมมิได
ชําระคืนเงินรายเกาใหเสร็จสิ้นไปกอน
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5. ลูกหนี้เงินยืมราชการสงใชเงินยืมเกินกําหนด ในกรณีมีการจัดประชุมหลายวันติดตอกันควรแยกการยืมเงิน
ใหเหมาะสมไมควรยืมเงินเปนชุดเดียวกัน และเมื่อมีการเลื่อน
จัดประชุมเปนระยะเวลานานตองคืนเงินยืมราชการกอน เมื่อ
มีกําหนดที่แนนอนแลวจึงจะดําเนินการยืมเงินราชการให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษา
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 ขอ 60 และขอ 63
1. กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือ การเดินทางไป
ราชการประจําในตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือธนาณัติ แลวแตกรณีภายในสามสิบวันนับ
จากวันไดรับเงิน
2. กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสิบหา
วันนับจากวันกลับมาถึง
3. การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ใหสง
แกสวนราชการผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน
6. บัญชีครุภัณฑในงบทดลองในระบบ GFMIS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 พบวา มียอด
คลาดเคลื่อนไมตรงกับยอดคงเหลือในรายงาน
วัสดุคงเหลือประจําป

ใหเจาหนาที่นํารายการสินทรัพยตั้งแตการยกยอดเขาระบบ
GFMIS เปนสินทรัพยไมระบุรายละเอียดมาตรวจกับทะเบียน
คุมสินทรัพยของหนวยงานถารายการในระบบ GFMIS
มากกวาใหหาสาเหตุวาเกิดจากการจําหนายสินทรัพยหรือไม
ถาตรวจสอบถูกตองแลวปรากฏวามีการจําหนายใหบันทึกตัด
จําหนายโดยใช บช.01 ประเภท JV

7. ครุภัณฑตามทะเบียนคุมของหนวยงาน
มี
ครุภัณฑชํารุดจํานวนมาก

เห็นควรใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3
สวนที่ 3 การจําหนาย ขอ157 หลังจากการตรวจสอบแลว
พัสดุใดหมดความจําเปน หรือหากใชในราชการตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนา
สวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยาง
หนึ่งอยางใดฯ

8. หลักฐานการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป ขอใหกําชับเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารกอนการเบิกจายให
ราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 2) มีบางสวนไม เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน
ระบุวัน เดือน ป ที่รับเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ 39 และตามคําชี้แจง
(แบบ 8708 สวนที่ 2) ขอ 2 ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลง
ลายมือชื่อผูรับเงินและวัน เดือน ปที่รับเงิน กรณีเปนการรับ
จากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม
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9. กรณีโอนสิทธิเรียกรองไมพบใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับโอน
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ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
0596.5/ว110 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง วิธี
ปฏิบัติในการจายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกรอง

10. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ เห็นควรใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการสรุปรายงานพัสดุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แตไมมีการ คงเหลือในภาพรวมของภาค สงใหคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
สรุปในภาพรวมของภาค
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 155 กอนสิ้นเดือนกันยายน
ของทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่
1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปปจจุบันวาการรับ
จายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป
เพราะเหตุใด หรือพัสดุไมจําเปนตองใชในราชการตอไป แลว
ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน
30 วันทําการแลวสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนา
สวนราชการ 1 ชุด และสงสําเนาไปยังสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี
1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก 1 ชุ
11. การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการไมพบบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ านใหหัวหนาสวนราชการทราบ

ขอใหกําชับเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 9 (9.2) การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นใหรายงาน
ผลการปฏิบัติงานนอกเวลาตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 5
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

12. มีการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก ใหเรียกเงินจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสงคืนคลังโดยเร็ว และ
เวลาราชการและคาใชจายเดินทางไปราชการ ตอไปขอใหพิจารณาการเบิกจายดังกลาวใหเปนไปตาม
ทับซอนกับการอยูเวรรักษาการณ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 8 (8.1)
การอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติหรือตามคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการไมมีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทน
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของโดยเครงครัด กรณีมีใบขอ
เปลี่ยนเวรรักษาการณใหสงเจาหนาที่การเงินดวย เพื่อใชเปน
หลักฐานในการตรวจสอบ
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13. มีการเบิกคาใชจายเดินทางไปอบรมสัมมนา ใหเจาหนาที่ตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลั
วาดง วย
เบิกคาที่พักไมถูกตอง
คาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ขอ 18 การฝกอบรมที่สวน
ราชการที่จัดการฝกอบรมไมจัดอาหารที่พักหรือยานพาหนะ
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหสวนราชการที่จัดฝกอบรมเบิกจาย
คาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหแกบุคคลตามขอ 10 แต
ถาบุคคลตามขอ 10 (4) หรือ (5) เปนบุคลากรของรัฐให
เบิกจายจากตนสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกคาาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ยกเวน (1) คาที่พักใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตาม
ขอ 16 การจัดที่พักใหแกผูเขารับการอบรมใหพักรวมกัน
ตั้งแต 2 คน ยกเวนคาที่พักใหเบิกจายตามหลักเกณฑ
และอัตรา
ตามขอ 16 การจัดที่พักใหแกผูเขารับการอบรมใหพักรวมกัน
ตั้งแต 2 คน ขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได อาจจัดให
พักหองพักคนเดียวได กรณีเบิกคาที่พักไมถูกตองใหดําเนินการ
เรียกคืนเงินดวย
14. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม เบิกคา
เบี้ยเลี้ยง เกินสิทธิ

ขอใหกําชับเจาหนาที่ตรวจสอบกอนจายศึกษาระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ขอ
18 (2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพื่อเบิกจายเบี้ย
เลี้ยงเดินทางโดยใหนับตั้งแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่
อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ จนกลับถึงสถานที่อยูหรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แลวแตกรณี โดยใหนับยี่สิบสี่
ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและ
สวนที่ไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเกินกวาสิบ
สองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวันแลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณ
กับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผูจัดการฝกอบรมจัดการ
บางมื้อในระหวางการฝกอบรม ใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่
คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ตอวัน

ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
15. หลักฐานการจายเงินไมไดประทับตรา
ขอใหกําชับเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจาก
“จายเงินแลว”ลงชื่อจายเงินและวันที่จายเงินทุก คลังการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ขอ
ฉบับ
37 ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงิน
แลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อผูจายเงิน
ดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวันเดือนป ที่จายกํากับไวในหลักฐาน
การจายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
16. การจัดซื้อจัดจางวัสดุ บางฉบับไมได
ใหเจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหเปนไปตาม
รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบบางฉบับมี ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
การรายงานแตไมไดมีการลงนาม
เพิ่มเติม การตรวจรับพัสดุ ขอ 71 (4)

ขอตรวจพบ

ดานพัสดุ
1. ไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุกราย
ทราบเปนหนังสือ
2. หลักประกันสัญญาระยะเวลาไมครอบคลุม
ตามเงื่อนไขของสัญญา

ขอเสนอแนะ
เห็นควรแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอราคาทุก
รายทราบเปนหนังสือตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
(กวพ) 0421.3/423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เห็นควรแจงใหผูรับจางนําหลักประกันสัญญามา
เปลี่ยนใหมใหมีระยะเวลาครอบคลุมตามเงื่อนไข
ของสัญญา

3. หนังสือแจงเรียกคาปรับเกินรอยละสิบไมมีขอความ ผูบริหารควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบุ
ที่ระบุใหผูรับจางยินยอม ใหปรับโดยไมมีเงื่อนไข
ขอความในหนังสือแจงเรียกคาปรับจะเกินรอยละ
สิบวา กรณีที่มีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาและมีคาปรับเกินรอยละสิบ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติ่มขอ 138 ซึ่งสวนราชการ
สามารถพิจารณาบอกเลิกสัญญาเวนแตคูสัญญา
ยินยอมใหปรับเปนลายลักษณอักษรโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. สวนใหญการคืนหลักประกันสัญญาที่มีความลาชา
เนื่องจากการแจงผลการตรวจสอบสภาพงานกอสราง
กอนคืนหลักประกันสัญญาหลังจากคูสัญญาพนภาระ
ผูกพันหรือไมแจงผลการตรวจสอบ

เห็นควรกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการแจงใหไปตรวจสอบสภาพงานกอนคืน
หลักประกันสัญญาตามหนังสือ ที่ นร (กวพ)
1002/ ว42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบสภาพงานกอนคืน
หลักประกันสัญญาตองแจงผลการตรวจสอบกอนที่
คูสัญญาจะพนจากขอผูกพนตามสัญญาหากพบ
ความชํารุดบกพรองจะไดแจงคูสัญเขญา
าดําเนินการ
ซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาค้ําประกันพรอม
แจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบ

5. การรายงานผลการบริหารการคืนหลักประกัน
สัญญายังไมครอบคลุมทุกปญหาและประเด็นที่มี
ความสําคัญ

เห็นควรใหเจาหนาที่รายงานผลการ
บริหารการคืน
หลักประกันสัญญารายงานรายละเอียดการปฏิงาน
บัติ
พรอมปญหาอุปสรรคทั้งหมดและการรายงาน
ความกาวหนาของงานที่มีปญหาวาดําเนินการ
แกไขแลวหรือไมอยางไรเมื่อผูบริหารทราบปญหา
จะไดมีการติดตามผลการปฏิบัติหรือสั่งการตามควา
เหมาะสมและทันเวลา

ขอตรวจพบ
6. โครงการที่ครบกําหนดคืนหลักประกันสัญญา
แลวแตยังไมคืน เนื่องจากงานมีความชํารุดบกพรอง

ขอเสนอแนะ
เห็นควรกําชับใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรงรัดติดตาม
เมื่อพนจากระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงซอม
หากผูรับจางยังบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาว ผูวา
จางมีสิทธิที่จะกระทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นทํางาน
นั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายตามเงื่อนไข
ของสัญญา ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุด
บกพรองของงานจาง และพิจารณายึดหลักประกัน
สัญญามาเปนคาใชจายในการซอมแซมงานกอสรใหาง
อยูในสภาพปกติ

7. การระบุชื่อโครงการฯ ในหลักประกันสัญญา
คลาดเคลื่อน ไมตรงกับชื่อโครงการตามสัญญา

เห็นควรใหเจาหนาที่ตองตรวจสอบชื่อโครงการให
ถูกตองตรงกับชื่อโครงการที่ลงนามในสัญญาจาง
และแจงผูรับจางทําการแกไขดวย

8. จากการสุมตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
วัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานไม
ถูกตองโดยไมไดนําขอมูลแตละสวนมาสรุปในภาพรวม
ของภาค

เห็นควรใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการสรุปรายงาน
พัสดุคงเหลือในภาพรวมของภาค สงให
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 155 เพื่อทําการตรวจสอบ
วามีการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัว
อยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไมแลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวใหผูแตงตั้ง
ภายใน 30 วันทําการนับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ

9. จากการสุมตรวจทะเบียนคุมวัสดุสํานักงาน พบวา เห็นควรใหเจาหนาที่จัดหาวัสดุใหคํานึงถึงความ
มีการสั่งซื้อวัสดุประเภทเดียวกัน วันเดียวกัน รานคา จําเปนในการใชงานและเพื่อความประหยัด
เดียวกัน แตราคาตางกันทําใหพบขอสังเกต
งบประมาณ
10. มีการสงผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2559
ลาชา เนื่องจากสํานักบริหารกลางกําหนดใหสงผลการ
ตรวจสอบภายในวัรที่ 20 ตุลาคม 2559 แตทาง
สทภ.7 สงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อาจทําให
สํานักบริหารกลางแจงผลในภาพรวมของกรมฯ ลาชา
ไมเปนไปตามระเบียบฯ

เห็นควรใหเจาหนาที่ทุกสวนเรงสงผลการตรวจสอบ
พัสดุประจําปใหทางสวนอํานวยการ เพื่อจะได
รวบรวมสงใหทางสํานักบริหารกลางทันตามกําหนด
และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ
155 กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปใหหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานแตงตั้งเจาหนาที่
เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปปจจุบัน

วาการรับจายถูกตองหรือไมพัสดุคงเหลือมีตัวอยู
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด พัสดุไม
จําเปนตองใชในราชการตอไปแลวใหเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30
วันทําการ แลวสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหนาสวนราชการ 1 ชุด และสงสําเนาไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี 1 ชุด และสง
สําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก 1 ชุด
11. จากการสุมตรวจสอบบัญชีกระดาษ A4 ใน
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2559 กับ
รายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจําปของแต
ละสวน พบวา มีการรายงานคลาดเคลื่อน จํานวน 53
รีม

เห็นควรใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 152 เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับ
มอบแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อ
ควบคุมพัสดุแลวแยกเปนชนิด โดยมีหลักฐานการ
รับเขาบัญชีหรือทะเบียน และขอ 155

ขอตรวจพบ

ดานสารสนเทศ
1. คําสั่งคณะทํางานระบบฐานขอมูลกลางดาน
ทรัพยากรน้ํา ไมเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะ
1. เห็นควรทบทวนคําสั่งใหเปนไปปจจุบัน โดย
กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2. เห็นควรกําหนดหนาที่ใหมีการสอบทานขอมูล
ที่บันทึกในฐานขอมูลกลางใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันเพื่อสามารถใชประกอบในการ
ตรวจสอบ

2. การเพิ่มขอมูลภาพถายกอนดําเนินงานระหวางและ เห็นควรใหชางควบคุมงานทําการถายภาพใน
หลังดําเนินงาน ไมใชตําแหนงเดียวกัน
ตําแหนงพิกัดเดียวกันโดยการใชเครื่องมื
GPSอ จับพิกัด
ของตําแหนงที่ถายภาพโครงการกอนดําเนินการ
ระหวางและหลังดําเนินการแลวเสร็จในตําแหนง
พิกัดเดิม เพื่อใหเห็นความกาวหนาของการดําเนินงา
ของโครงการ
3. ไมมีการบันทึกระยะเวลาที่ตองบํารุงรักษาในระบบ เห็นควรใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการบันทึก
ฐานขอมูลกลาง ดานทรัพยากรน้ํา
ขอมูลโครงการโดยระบุระยะเวลาที่ตองบํารุงรักษา
ตามหนังสือ ที่ ทส 0601.3/1187 ลงวันที่ 20
กันยายน 2554 เรื่อง การควบคุมครุภัณฑ เพื่อที่
โครงการครบกําหนดการบํารุงรักษาและจะไดเขา
สูระบบจัดการแผนงานตอไป
4. มีการดําเนินการลาชาไมเปนไปตามสัญญา

เห็นควรใหเจาหนาที่ผูนําเขาขอมูลประสานงาน
กับ
เจาหนาที่ผูแจงเรียกคาปรับ เพื่อจะไดนําขอมูล
ดังกลาวมาบันทึกในระบบใหครบถวนและเปน
ประโยชนในการตรวจสอบ

5. ไมมีการบันทึกขอมูลการลงทะเบียนโครงการที่
เห็นควรใหผูนําเขาขอมูลศึกษาคู มือการใชงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ 100% ในระบบลงทะเบียนโครงการ ระบบฐานขอมูลกลาง ดานทรัพยากรน้ํา ในหัวขอ
ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ลงทะเบียน ถาย
โอน และบํารุงรักษาโครงการ โดยจะตอง
ดําเนินการลงทะเบียน โครงการภายใน 30 วัน
นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย พรอมทั้งระบุ
ระยะเวลาที่ตองบํารุงรักษาโครงการเพื่อการ
วางแผนโครงการในอนาคต

ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
6. โครงการที่ 100 % แลวมีการลงขอมูลการคืนเงิน เห็นควรใหผูควบคุมตรวจสอบการลงขอมูลใน
ประกันไมถูกตอง
ระบบใหถูกตอง ครบถวน เพื่อใหสามารถเปน
ฐานขอมูลกลางดานทรัพยากรน้ําของกรมทรัพยากร
น้ําที่มีประสิทธิภาพ
7. ไมมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นชวงดําเนินงาน

เห็นควรจัดใหมีการทําหลักฐานการแจงปญหาและ
อุปสรรคที่ชางควบคุมงานพบระหวางดําเนินงาน
เปนลายลักษณอักษร เพื่อใชในการตรวจสอบ
หรือ สอบทานความถูกตองของขอมูลใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส และทันสมัย เพื่อให
หนวยงานภายนอกตรวจสอบไดอยางรวดเร็วและเป
ปจจุบัน

8. การบันทึกขอมูลผลสําเร็จโครงการที่มีการขยายสัญญ เห็นควรใหผูนําเขาขอมูลบันทึกในหัวขอผลสําเร็จ
โครงการใหครบถวน เพื่อจัดเก็บลงในฐานขอมูล
และอัตราคาปรับ ยังไมครบถวน
ของระบบ และเปนประโยชนในการตรวจสอบ
9. บางโครงการลงทะเบียนโครงการที่ดําเนินการแลว เห็นควรใหผูนําเขาขอมูลศึกษาคูมือการใชงานระบบ
เสร็จ ไมทันภายใน 30 วัน
ฐานขอมูลกลาง ดานทรัพน้ยากร
ําในหัวขอระบบสารสนเท
เพื่อการจัดเก็ลบงทะเบียน ถายโอน และบํารุงรักษา
โครงการ โดยจะตองดําเนินการลงทะเบี
ยน
โครงการภายใน
30 วันนับจากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย พรอมทั้ง
ระบุระยะเวลาที่ตองบํารุงรักษาโครงการเพื่อการวาง
โครงการในอนาคต
10. ไมพบการบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ดังนี้
10.1 ขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจาง อนุมัติการจัดซื้อ
จัดจาง และเสนออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
10.2 การลงขอมูล การเขาสํารวจโครงการ การ
ออกแบบและประมาณการ และขออนุญาตใชพื้นที่
ดําเนินการ

เห็นควรใหผูนําเขาขอมูลบันทึกผลการเตรียมการ
โครงการและจัดจาง เพื่อจัดเก็ลงในฐานข
บ
อมูลของ
ระบบตามคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการ
ติดตามผลการดําเนินงาน และเปนประโยชนใน
การตรวจสอบ

11. ไมพบการลงขอมูลการกันเงินเหลื่อมป

เห็นควรใหผูนําเขาขอมูลบันทึกการกันเงินเหลื่อมป
เพื่อจัดเก็บลงในฐานขอของระบบและเป
มูล
น
ประโยชนในการตรวจสอบ

ขอตรวจพบ
ดานบริหารสัญญาจางกอสราง
1. การตรวจรับงาน จนถึงขั้นตอนการเบิกจาย
คอนขางลาชา

ขอเสนอแนะ
เห็นควรเรงรัด ผูควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจางตามหนังสือ ที่ นร 1305/ว5855
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 ตรวจรับงานและ
เรงรัดผูเกี่ยวของจัดทําใบสําคัญการเบิกจาย
โดยเร็วระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 สวน
ที่ 3 วิธีการเบิกจายการซื้อ จาง หรือเชาใหสวน
ราชการดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว
อยางชาไมเกินหาวันทําการนับจากวันที่ไดรับ
ทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลวหรือนับจาก
วันที่ไดรับแจงจากหนวยงานยอย

2. ผลการปฏิบัติงานลาชาและไมพบหนังสือเรงรัดผล เห็นควรใหผูวาจางจัดทําหนังสือเรงรัดผูรับจาง
การดําเนินงาน
เปนระยะๆ เพื่อมิใหผูรับจางถือเปนเหตุขอขยาย
เวลาทําการออกไปมิได
3. ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจายลาชากวาแผน เห็นควรเรงรัดการแกไขปญหาเรื่องการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ประสานงานกับหนวยงาน
เจาหนาที่ชี้แจงวาติดปญหาเรื่องการตรวจสอบ
ตางๆ เพื่อ อํานวยความสะดวกใหผูรับจางเขาพื้นที่
กรรมสิทธิ์ที่ดินรอราษฎรมาชี้แนวเขต
หรือทํางานโดยไมมีอุปสรรคการกีดขวาง
การกอสราง
โดยเร็ว
4.ไมพบอาคารสนาม ขนาด 4× 6 ตารางเมตรพรอม
อุปกรณสํานักงาน

เห็นควรใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมทรัพยากรน้ํา
และเงื่อนไขของสัญญา
กําหนด กรณีโครงการที่มีราคาค
กอสรางระหวาง 5– 10 ลานบาทการกอสราง
สํานักงานสนามตามแบบ ก เปนสํานักงานสนามขน
4 x 6 ตารางเมตร พรอมอุปกรณสํานักงานตาม
ขอกําหนดฯ

5. ไมพบรายละเอียดเอกสารการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน

เห็นควรปฏิบัติใหเปนไปตามระเบีย
บสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง ความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 5 กอนเริ่มดําเนินการ
โครงการของรัฐหนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบ
โครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูล ใหประชาชน
ทราบฯ

ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
6. เอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก. ไมครบถวน ผูควบคุมงานควรควบคุมใหผูรับจาง เก็บตัวอยาง
วัสดุตามวิธีการมาตรฐานเพื่อนําไปทดสอบในหอง
ทดสอบในระหวางการกอสราง หากมีขอสงสัยวา
วัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคยนําสง
หองทดสอบ ใหเก็บ ตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการ
ทดสอบใหม วัสดุที่ตองใชเอกสาร มอก. ตองระบุ
ชื่อโครงการที่ กอสราง และชื่อบริษัทผูรับจางให
ครบถวนดวย
7. ปริมาณงานในการเบิกจายงวดงาน ไมสัมพันธกับ
รายงานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน

ขอใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ขอ 4 ก.
วรรค 3 คูสัญญาทัง้ สองฝายตกลงวา จํานวน
ปริมาณงานที่กําหนดไวในบัญชีรายการกอสราง
หรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวน
โดยประมาณเทานั้นจํานวนปริมาณที่แทจริง
อาจจะมากหรือนอยกวานี้ก็ไดซึ่งผูวาจางจะ
จายเงินใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงานแต
รายการที่ไดทําเสร็จจริงซึ่งเห็นควรใหจัดทํารายงาน
ประจําวัน / สัปดาห / เดือน ใหสอดคลองกับการ
เบิกจายดวย

8. ไมพบหลักฐานการคํานวณคา K

เมื่อมีการสงมอบงานในแตละงวด ให ชางควบคุม
งานหรือผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบ คKา
ทันที หากพบวคาางานลดลงจากเดิมผูวาจางจะตองเรี
เงินคืนจากผูรับจางโดยเร็วหรือใหหงานของงวดต
ักคา
อไป
หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา กรณีคางานเพิ
จากสัญญาจาง ผูรับจางตองขอเงินชดเชยคางานกอส
ภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่ ผูรับจางไดสง
มอบงานงวดสุดทาย(ใหสอดคลองกับดัชนีราคา)

9. มีการกําหนดให “การระบายน้ําระหวางการขุด
ลอกผูรับจางจะตองหาวิธีระบายน้ําออกจากบริเวณ
นั้น เพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดกับการกอสราง
โดยผูรับจางจะตองออกคาใชจายเอง” เปนการ
กําหนดรายละเอียดในแบบแปลนที่ไมสอดคลองกับ
บัญชีปริมาณงานและราคา BOQ และรายละเอียด
ราคากลาง

เห็นควรกําหนดรายละเอียดในแบบแปลนให
สอดคลองกับบัญชีปริมาณงานและราคา BOQ
และรายละเอียดราคากลาง

ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
10. เครื่องจักรไมสัมพันธกับรายงานประจําวัน รายงาน เห็นควรจัดทําและรวบรวมรายงานประจําวัน /
ประจําสัปดาห
สัปดาหใหเจาหนาที่พัสดุประกอบการเบิกจายโดย
ผูควบคุมงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอง
ตรวจสอบเอกสารรายงานดังกลาวใหถูกตองและ
สัมพันธกับปริมาณงานที่ผูรับจางสงเบิกในแตละ
งวดเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 73
11. ปริมาณใน ปร.4 ปร.5 ไมสัมพันธกับแบบสรุป
ราคากลางงานกอสรางชลประทาน และปริมาณงาน
และราคาการกอสราง

กรณีไมมีการแกไขสัญญารูปแบบของงานปริมาณ
งานใน ปร.4 ปร.5 ควรสอดคลองกับราคากลาง
และ BOQ

12. ผูรับจางไมเขาดําเนินการภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงานไมเปนไปตาม
สัญญา

ขอใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา (ขอ 6 ก)
ภายในกําหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนที่
พอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการ
ทํางานและกําหนดเวลาที่ตองใชในการทํางานหลัก
ตางๆใหแลวเสร็จ
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด
7 วัน นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน
และตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด 210
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง

13. รูปภาพถายกอน –ระหวาง – หลัง ไมใชพิกัด
เดียวกันทําใหไมเห็นความแตกตางของโครงการ

เห็นควรใหชางควบคุมงานทําการถายภาพใน
ตําแหนงพิกัดเดียวกันโดยการใชเครื่องมือ GPRS
จับพิกัดของตําแหนงที่ถายภาพโครงการกอน
ดําเนินการระหวางและหลังดําเนินการแลวเสร็จใน
ตําแหนงพิกัดเพื่อใหเห็นความกาวหนาของการ
ดําเนินงานของโครงการ

14. เอกสารการทิ้งดินไมแสดงปริมาณงานดินที่ทิ้งใน เห็นควรจัดทําเอกสารปริมาณการทิ้งดินเปนลาย
แตละจุด
ลักษณอักษร และใหชางควบคุมงานปฏิบัติตาม
คูมือเทคนิคควบคุมการกอสรางโครงการพัฒนา
แหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา ขอ 2.3.3 (7)
วัสดุที่ไดจากการขุด ดินทิ้งจะตองขนไปทิ้งยัง
บริเวณที่ทิ้งดิน ซึ่งแสดงไวในแบบ หรือที่ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบแลว

ขอตรวจพบ
15. มีการจัดทํารายงานทะเบียนแหลงน้ําลาชา

ขอเสนอแนะ
เห็นควรใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคูมือฯโดยผู
ควบคุมงานจะตองทําเอกสารประวัติขอมูล
โครงการเปนรูปเลมใหเรียบรอยภายใน 30 วัน
นับแตตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานงวด
สุดทาย โดยโครงการที่สงมอบมีปริมาตรเก็บกัก
นอยกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร เมื่อแลวเสร็จ
จะตองมอบใหอปท. สําหรับโครงการที่มีปริมาตร
เก็บกักมากกวา หรือ เทากับ 2 ลานลูกบาศก
เมตรจะตองสงมอบ

