สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๔ เดือน (๑ มิ.ย.๖๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐)
หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
๑. นกส.๓ สทพ.นทพ.
๑ ม.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี
 การงบประมาณ
 การพัสดุ
 งานโครงการ
 การควบคุมภายใน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ
กตพ.สตน.ทหาร
๔ – ๑๑ พ.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลการตรวจฯ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- หน่วยได้ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ และเป็นไป
ตามแบบรูปที่กาหนด
- มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ดาเนินงานของหน่วย

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๑๒๑
ลง ๒ มิ.ย.๖๐

-๒หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
๒. สนภ.๓ นทพ. และ ช.พัฒนา
สนภ.๓ นทพ. ครั้งที่ ๒
(เบิกจ่ายตรงต่อคลังจังหวัด)
๑ เม.ย.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี
๓.

กพ.ทหาร
๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ
กตน.๓ สตน.ทหาร
๑๕ – ๒๔ พ.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามระเบียบ
กตพ.สตน.ทหาร
๔ – ๑๙ พ.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๑๒๖
ลง ๒ มิ.ย.๖๐
- ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
- มีข้อตรวจพบ คือสัญญาจ้างและใบสั่งจ้าง - ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียด
ละเอียดรอบคอบในการ
บางฉบับหน่วยไม่ได้เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ รอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนในโอกาสต่อไป
ครบถ้วนในโอกาสต่อไป
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๒๑
- มีข้อตรวจพบดังนี้
ลง ๑๕ มิ.ย.๖๐
๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน - ตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
นอกเวลาราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบข้อมูล
ที่ลาป่วย และลาพักผ่อน
ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร และเอกสารในการเบิก
๑.๒. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป จ่ายเงินให้ถูกต้องใน
ซ้าซ้อนในวัน เวลาเดียวกัน เบิกค่าใช้จ่ายใน
โอกาสต่อไป
การสัมมนาในวันเวลาที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การจัดทาทะเบียนคุม
๑.๓ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมใน
หลักฐานขอเบิกและ
วัน เวลาที่เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ระเบียบเงินทดรองราชการ

-๓ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
๑.๔ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ, ฝึกอบรม, สัมมนาให้กับข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย
๒. เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิกเงินไม่ครบถ้วน
๓. หน่วยไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ากว่า
ระดับ ๕ (พ.ต., น.ต. ขึ้นไป) เพื่อตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการเป็นประจาทุกวัน และตรวจนับยอดเงิน
สดคงเหลือว่ามีความถูกต้อง ตรงกับทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ

 การงบประมาณ
 การพัสดุ

- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- มีข้อตรวจพบ คือการจัดทาบัญชีวัสดุ
เจ้าหน้าที่อ้างอิงเอกสารการรับ - จ่าย ในช่อง
เลขที่เอกสารไม่ถูกต้อง

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

รวมทั้งมีการกากับดูแลใน
เรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด
๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ตามข้อ ๒ และ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทาความเข้าใจการบันทึก
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
เอกสารอ้างอิงตาม
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่
ระเบียบเงินทดรองราชการโดยละเอียด กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙
รวมทั้งมีการกากับดูแล ในเรื่อง
ลง ๒๐ ต.ค.๔๙ และ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ปฏิบัติให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป
๔. ให้หน่วยทาการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายและ
มาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศให้เป็น
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทาความ ปัจจุบันและสอดคล้อง
เข้าใจการบันทึกเอกสารอ้างอิงตาม ตามนโยบายของ บก.ทท.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
๕. ให้หน่วยปรับปรุง
๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙ ลง ๒๐ ต.ค.๔๙ ระบบควบคุมภายใน
และปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

-๔หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 งานสารสนเทศ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
ประเภทการตรวจสอบ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - มีข้อตรวจพบ คือหน่วยมีนโยบายและมาตรการ
- สารสนเทศ
ในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ที่หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ กพ.ทหาร ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กพ.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
 การควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
และงานสารสนเทศ มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย
ในระดับหนึ่ง

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้หน่วยทาการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายและมาตรการใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องตามนโยบาย ของ บก.ทท.

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
การจัดทาทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิก การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ
การจัดทาบัญชีวัสดุ
และการทบทวนปรับปรุง
นโยบายและมาตรการใน
การรักษาความมั่นคง
- ควรมีการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน การจัดทาทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิก การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียน
คุมเงินทดรองราชการ ด้านการพัสดุ
ในเรื่องการจัดทาบัญชีวัสดุ และงาน
สารสนเทศในเรื่องการทบทวนปรับปรุง
นโยบายและมาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

-๕หน่วยรับตรวจ/
หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
กิจกรรมที่ตรวจ
ประเภทการตรวจสอบ
๔. สนภ.๕ นทพ. และ ช.พัฒนา กตน.๑ สตน.ทหาร
สนภ.๕ นทพ. ครั้งที่ ๒
๒๔ พ.ค.๖๐ ถึง ๒ มิ.ย.๖๐
(เบิกจ่ายตรงต่อคลังจังหวัด)
๑ พ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามระเบียบ

๕.

สนภ.๑ นทพ. และ ช.พัฒนา กตน.๑ สตน.ทหาร
สนภ.๑ นทพ. ครั้งที่ ๒
๒๔ พ.ค.๖๐ ถึง ๒ มิ.ย.๖๐
(เบิกจ่ายตรงต่อคลังจังหวัด)
๑ พ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามระเบียบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- มีข้อตรวจพบ คือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป บางฎีกาของบาง
นขต.สนภ.๕ นทพ. ไม่ได้จัดทา PO ในระบบ
GFMIS

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทา
ความเข้าใจระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป
และปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

- มีข้อตรวจพบ คือเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินบางฎีกาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารให้สมบูรณ์
ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ไปยังธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกัน
ทุกครั้งที่รับหลักประกันเป็นหนังสือ
ค้าประกันของธนาคาร ในโอกาสต่อไป

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๒๖
ลง ๑๖ มิ.ย.๖๐
- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทาความเข้าใจระเบียบแบบ
แผนของทางราชการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป
และปฏิบัติให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๒๗
ลง ๑๖ มิ.ย.๖๐
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หนังสือค้าประกันของ
ธนาคารให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ไปยังธนาคารที่ออกหนังสือ
ค้าประกันทุกครั้งที่รับ
หลักประกันสัญญาเป็น
หนังสือค้าประกันของ
ธนาคาร ในโอกาสต่อไป

-๖หน่วยรับตรวจ/
หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
กิจกรรมที่ตรวจ
ประเภทการตรวจสอบ
๖. สนภ.๒ นทพ. และ ช.พัฒนา กตพ.สตน.ทหาร
สนภ.๒ นทพ. ครั้งที่ ๒
๑๗ – ๒๖ พ.ค.๖๐
(เบิกจ่ายตรงต่อคลังจังหวัด)
๑ ก.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามระเบียบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัต/ิ สั่งการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๓๖
ลง ๑๙ มิ.ย.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
ละเอียดรอบคอบ ในการตรวจ
๑. หนังสือค้าประกันของธนาคารไม่ได้
- เห็นควรให้เจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ หนังสือค้าประกันสัญญา
กรอกเลขที่ของสัญญา และลงวันที่ให้
ตรวจสอบหนังสือค้าประกันสัญญา ของธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบ
ครบถ้วน
ของธนาคารโดยละเอียด ให้สมบูรณ์
ไปยังธนาคารที่ออกหนังสือ
ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบไปที่ธนาคาร ค้าประกันทุกครั้งที่ได้รับ
ที่ออกหนังสือค้าประกันทุกครั้งที่ได้รับ หนังสือดังกล่าวในโอกาสต่อไป
หนังสือดังกล่าว เพื่อเป็นการยืนยันว่า ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและ
ธนาคารเป็นผู้ออกหนังสือดังกล่าว
ทาความเข้าใจการปฏิบัติ
จริงในโอกาสต่อไป
ในแต่ละขั้นตอนการจัดหา
๒. การจัดหาวัสดุบางรายการ เจ้าหน้าที่ - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทา ให้ถูกต้อง ในโอกาสต่อไป
เสนอความต้องการจัดซื้อวัสดุ โดยกาหนด ความเข้าใจการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ๓. ให้เจ้าหน้าที่กาหนด
ยี่ห้อหรือคุณลักษณะเฉพาะในขั้นตอนการ การจัดหาให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป รายละเอียดคุณลักษณะ
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ
เฉพาะในใบสั่งซื้อให้ชัดเจน
๓. รายการในใบสั่งซื้อพัสดุบางรายการ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าทีร่ ะบุรายละเอียด ในโอกาสต่อไป
เจ้าหน้าที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุในใบสั่งซื้อให้ชัดเจนในโอกาส ๔. ให้เจ้าหน้าที่ทาความ
เฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อให้ถูกต้อง
ต่อไป
เข้าใจในเรื่อง การรับรอง
ครบถ้วน ชัดเจน
เอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบฎีกาให้ถูกต้องต่อไป

-๗หน่วยรับตรวจ/
หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
กิจกรรมที่ตรวจ
ประเภทการตรวจสอบ
๗. นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
กตน.๓ สตน.ทหาร
๑ ก.พ.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐ ๑๕ – ๒๖ พ.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การบริหาร
- ทางการเงิน
 การงบประมาณ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
 การพัสดุ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 งานโครงการ
- การปฏิบัติงาน
 การควบคุมภายใน
๘.

นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
กตน.๒ สตน.ทหาร
๑ เม.ย.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐ ๑๕ – ๒๖ พ.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

ผลการตรวจฯ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๓๗
ลง ๑๙ มิ.ย.๖๐

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- หน่วยได้ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ และ
เป็นไปตามแบบรูปที่กาหนด
- มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ดาเนินงานของหน่วย
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๓๘
ลง ๑๙ มิ.ย.๖๐

-๘หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การงบประมาณ
 การพัสดุ

 งานโครงการ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การบริหาร
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

 การควบคุมภายใน
๙.

สนภ.๔ นทพ. และ ช.พัฒนา กตน.๒ สตน.ทหาร
สนภ.๔ นทพ. ครั้งที่ ๒
๒๔ พ.ค.๖๐ ถึง ๒ มิ.ย.๖๐
(เบิกจ่ายตรงต่อคลังจังหวัด)
๑ พ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- หน่วยได้ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามแบบรูปที่กาหนด
- มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ดาเนินงานของหน่วย
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๔๘
ลง ๑๙ มิ.ย.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
ระบุรายละเอียดของพัสดุ
๑. ใบสั่งซื้อ พบว่า บางฉบับไม่ได้กาหนด - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในใบสั่งซื้อให้ชัดเจนใน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุในใบสั่งซื้อ โอกาสต่อไป
ที่ต้องการซื้อให้ชัดเจน
ให้ชัดเจนในโอกาสต่อไป
๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง

-๙ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

๑๐. นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.
กตน.๒ สตน.ทหาร
๑ มิ.ย.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐ ๑๘ – ๒๕ พ.ค.๖๐
- ผลการดาเนินงานโครงการ
 งานโครงการ

 การควบคุมภายใน
๑๑. นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.
กตพ.สตน.ทหาร
๑ พ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐ ๒๒ พ.ค.๖๐ ถึง ๒ มิ.ย.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
๒. ใบสั่งซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกาหนด
จากัด (มหาชน) พบว่า บางฉบับกาหนด
เงื่อนไขในการสั่งชื้อ โดยให้บริษัท ปตท.
เงื่อนไขว่าให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับสิ่งของ และตาม จากัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบน้ามัน
ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของของใบสั่งซื้อดังกล่าว ให้กับหน่วยให้เป็นไปตามข่าว นทพ.
ได้ระบุการส่งสินค้าว่าลูกค้ารับเอง โดยระบุ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๓๐๙/๑๕๙
พาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็นรถบรรทุก
ลง ๑๘ มิ.ย.๕๘ ในโอกาสต่อไป
น้ามันและพลขับของหน่วย
- งานปรับปรุงทางลาลองเป็นทางผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๔.๒๕๐ กม.
ที่ บ.สบขุ่น ม.๗ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จว.น.น.
ปรากฏว่า หน่วยได้ ดาเนินงานแล้วเสร็จ
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
- มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ดาเนินงานของหน่วย
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
กาหนดเงื่อนไขในการสั่งชื้อ
โดยให้บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบน้ามัน
ให้กับหน่วยให้เป็นไปตาม
ข่าว นทพ. ด่วนที่สุด
ที่ กห ๐๓๐๙/๑๕๙
ลง ๑๘ มิ.ย.๕๘ ในโอกาสต่อไป
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๕๗
ลง ๒๒ มิ.ย.๖๐

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๒๙๗
ลง ๒๗ มิ.ย.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการ

-๑๐หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การงบประมาณ
 การพัสดุ

 งานโครงการ
 การควบคุมภายใน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
๑. การจัดหาวัสดุบางรายการในขั้นตอน
การขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ พบว่า
เจ้าหน้าทีเ่ สนอความต้องการจัดซื้อวัสดุ เพื่อ
ใช้ในราชการโดยกาหนดยี่ห้อหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ
๒. รายการในใบสั่งซื้อพัสดุบางรายการ
พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อ
ในใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
- หน่วยได้ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามแบบรูปที่กาหนด
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุ และงานโครงการ มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของ
หน่วยในระดับหนึ่ง

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วนโดยเคร่งครัดใน
โอกาสต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
เอกสาร และระบุรายละเอียดของ
พัสดุในใบสั่งซื้อให้ชัดเจนโดย
เคร่งครัดในโอกาสต่อไป
- ควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในด้านการพัสดุในเรื่องขั้นตอน
การขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุและ
การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะในใบสั่งซื้อ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
ตรวจสอบ และจัดทาเอกสาร
ในขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักการจัดซื้อวัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยเคร่งครัดใน
โอกาสต่อไป
๒. ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสารและ
ระบุรายละเอียดของพัสดุ
ในใบสั่งซื้อให้ชัดเจนโดย
เคร่งครัดในโอกาสต่อไป
๓. ให้หน่วยปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องขั้นตอนการขอ
อนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ
และการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะในใบสั่ง
ซือ้

-๑๑หน่วยรับตรวจ/
หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
กิจกรรมที่ตรวจ
ประเภทการตรวจสอบ
๑๒. นพศ.นทพ.
กตน.๑ สตน.ทหาร
๑ ก.ค.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐ ๑ – ๑๖ มิ.ย.๖๐
- ทางการเงิน
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การงบประมาณ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
 การพัสดุ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา
- การปฏิบัติงาน
๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป บางรายการหน่วยไม่ได้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทา PO ในระบบ GFMIS
ที่มีวงเงินตัง้ แต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึน้ ไป
และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
๒. เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ถูกต้อง
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และศึกษาทา
ความเข้าใจการจาแนกวัสดุและครุภัณฑ์
ให้ถูกต้องต่อไป
๓. หน่วยจัดซื้อน้ามันจาก ปตท. เพื่อใช้ - เห็นควรให้หน่วยปฏิบัติตามข่าว นทพ.
ในการปฏิบัติงานโครงการ ส่วนใหญ่ได้นารถ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๓๐๙/๑๕๙
ไปรับน้ามันเอง
ลง ๑๘ มิ.ย.๕๘ โดยเคร่งครัด

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๓๘๐
ลง ๗ ก.ค.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาทาความเข้าใจการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป
และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
๒. ให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุง
แก้ไขทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และศึกษาทาความเข้าใจ
การจาแนกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องต่อไป
๓. การจัดซื้อน้ามันจาก ปตท.
ให้ปฏิบัติตามข่าวนทพ.
ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๓๐๙/๑๕๙
ลง ๑๘ มิ.ย.๕๘ โดยเคร่งครัด
๔. การคืนหลักประกัน
สัญญา ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕

-๑๒ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
๔. หน่วยคืนหลักประกันสัญญาให้แก่
คู่สัญญา ซึ่งยังไม่พ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญา

 งานโครงการ
 การควบคุมภายใน

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - หน่วยได้ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
- การปฏิบัติงาน
และเป็นไปตามแบบรูปที่กาหนด
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุ และงานโครงการ มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของ
หน่วยในระดับหนึ่ง

๑๓. นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ.
กตพ.สตน.ทหาร
๑ เม.ย.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐ ๙ – ๑๖ มิ.ย.๖๐
- ผลการดาเนินงานโครงการ - งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง ผิวจราจร
 งานโครงการ
กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๓.๓๐๐ กม. พร้อม
ปรับปรุงทางลูกรังเป็นเส้นทางผิวจราจร ค.
ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕ ม. ระยะทาง
๑.๕๕๐ กม. ไม่มีไหล่ทาง ตามจุดวิกฤต
จานวน ๙ จุด ที่ บ.ไทรงาม ม.๑๐

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผบ.ทสส.
และ
อนุมัติ/สั่งการ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ ๑๔๔ (๒) อย่างเคร่งครัด
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๔๔ (๒) อย่างเคร่งครัด
- ควรกากับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวาง
ไว้ด้านการพัสดุ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การจัดซื้อน้ามันจาก ปตท. และการ
คืนหลักประกันสัญญา
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๓๘๒
ลง ๗ ก.ค.๖๐

-๑๓ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

ถึง บ.น้าปลามุง (ดอยผีลู) ม.๙ ต.แม่นาเติง
อ.ปาย จว.ม.ส. ปรากฏว่า หน่วยได้
ดาเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
๑๔. นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ.
กตน.๒ สตน.ทหาร
๑ พ.ค.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐ ๑๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
 การงบประมาณ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
 การพัสดุ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 งานโครงการ
- การปฏิบัติงาน
 การควบคุมภายใน

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- หน่วยได้ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
และเป็นไปตามแบบรูปที่กาหนด
- มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ดาเนินงานของหน่วย

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๔๙๑
ลง ๒๕ ก.ค.๖๐

-๑๔หน่วยรับตรวจ/
หน่วยรับผิดชอบ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
กิจกรรมที่ตรวจ
ประเภทการตรวจสอบ
๑๕. ชด.ทหาร
กตน.๒ สตน.ทหาร
๑ พ.ย.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐ ๑๔ มิ.ย.๖๐ ถึง ๕ ก.ค.๖๐
- ทางการเงิน
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การบริหาร

 การพัสดุ

ผลการตรวจฯ

- มีข้อตรวจพบดังนี้
๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ดังนี้
๑.๑ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารเวรชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย
๑.๒ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ, ฝึกอบรม, สัมมนา ให้กับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการ
ชายแดน (นชด.) และเสมียนเวร ฝชด.ศบท.
สถานการณ์ระดับ ๑, ๒ หน่วย ฝชด.ศบท.
๑.๓ เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับข้าราชการในการประชุม นขต.
ให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถราชการ
และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมรถราชการ
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การจัดซื้อพัสดุ หน่วยไม่ได้ระบุคุณ
- การปฏิบัติงาน
ลักษณะเฉพาะของพัสดุในใบสั่งซื้อ หรือ
ผนวกของใบสั่งซื้อ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓ ผู้เบิกเงินได้ส่งเงิน
คืนแล้ว เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารใน
การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในใบสั่งซื้อ
ให้ชัดเจนในโอกาสต่อไป

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๕๔๔
ลง ๒ ส.ค.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารในการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป
๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระบุคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุในใบสั่งซื้อให้
ชัดเจนในโอกาสต่อไป
๓. ให้หน่วยดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
ก่อนสิ้น ก.ย. ของทุกปี
๔. ให้หน่วยจัดทานโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

-๑๕หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ลาดับ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
๒. การตรวจสอบพัสดุประจาปี หน่วยไม่ได้ - เห็นควรให้หน่วยดาเนินการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ประจาปี ๒๕๕๙ ก่อนสิ้น ก.ย.๕๙
ก่อนสิ้น ก.ย. ของทุกปีในโอกาสต่อไป
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - มีข้อตรวจพบ คือหน่วยยังไม่ได้จัดทา
- เห็นควรให้หน่วยจัดทานโยบายความ
 งานสารสนเทศ
- สารสนเทศ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สารสนเทศ ตามประกาศ บก.ทท. เรื่อง แล้วเสร็จโดยเร็ว
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๙
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
 การควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ด้านการพัสดุ ในเรื่อง
ต่อการดาเนินงานของหน่วยในระดับหนึ่ง การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใน
ใบสั่งซื้อ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี และงานสารสนเทศ ในเรื่อง
การจัดทานโยบายความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
๕. ให้หน่วยปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
การระบุคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุใน
ใบสั่งซื้อ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจาปีและการ
จัดทานโยบายความ
มั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-๑๖หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
๑๖. วส.๙๑๙ บก.นทพ.
๑ ต.ค.๕๘ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี
 การงบประมาณ
 การพัสดุ

 การควบคุมภายใน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ
กตพ.สตน.ทหาร
๑๔ – ๒๗ ก.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๖๑๖
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ลง ๑๘ ส.ค.๖๐
๑. ให้หน่วยดาเนินการ
ขออนุมัติขึ้นทะเบียนคุม
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ทรัพย์สิน ดังกล่าวโดยเร็ว
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้เร่งดาเนินการจัดทา
- มีข้อตรวจพบ คือหน่วยยังไม่ได้ดาเนินการ - เห็นควรให้หน่วยดาเนินการขออนุมัติขึ้น ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้
ขออนุมัติขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้รับ ทะเบียนคุมทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว และ ถูกต้องครบถ้วนต่อไป
มาจากการบริจาค
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เร่งดาเนินการจัดทา ๒. ให้หน่วยปรับปรุง
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน ระบบควบคุมภายใน
ต่อไป
ในเรื่องการจัดทา
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ควรปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่
ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ
ด้านการพัสดุ ในเรื่องการจัดทาทะเบียน ได้รับจากการบริจาค
และการพัสดุ มีความเพียงพอและมี
คุมทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย
ในระดับหนึ่ง

-๑๗หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
๑๗. สลก.บก.ทท.
๑ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
ประเภทการตรวจสอบ
กตน.๒ สตน.ทหาร
๒๗ ก.ค.๖๐ ถึง ๑๕ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การบริหาร

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๖๖๒
ลง ๒๕ ส.ค.๖๐
๑. ให้หน่วยจัดทา
นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แล้ว
- ทางการเงิน
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เสร็จโดยเร็ว
 การพัสดุ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒. ให้หน่วยปรับปรุง
- การปฏิบัติงาน
ระบบควบคุมภายใน
- การบริหาร
ในเรื่องการจัดทา
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - มีข้อตรวจพบ คือหน่วยยังไม่ได้จัดทา
- เห็ นควรให้ ห น่วยจัดทานโยบายความ นโยบายความมั่นคง
 งานสารสนเทศ
- สารสนเทศ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามประกาศ บก.ทท. เรื่อง
แล้วเสร็จโดยเร็ว
สารสนเทศ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๙
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)

-๑๘หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การควบคุมภายใน

๑๘. สทพ.นทพ.
๑ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

 การพัสดุ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย
ในระดับหนึ่ง

กตน.๑ สตน.ทหาร
๓ ก.ค.๖๐ ถึง ๓ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้าเกิน
- การปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่กาหนด

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- ควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ด้านงานสารสนเทศ ในเรื่องการจัดทา
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๖๗๔
ลง ๓๐ ส.ค.๖๐
- เห็นควรให้หน่วยกาหนดแนวทางและ ๑. กาหนดแนวทางและ
ขั้นตอนในการขอเบิกเงินให้ผู้ขายให้ ขั้นตอนในการขอเบิกเงิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เพื่อให้การขอเบิกเงิน ให้ผู้ขายให้เจ้าหน้าที่
ให้ผู้ขายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ปฏิบัติ เพื่อให้การขอ
๒. หน่วยเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง กล่าวคือ - เห็นควรให้หน่วยกาหนดมาตรการควบคุม เบิกเงินให้ผู้ขายเป็นไป
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกาลังพล ตามระยะเวลาที่กาหนด
และค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาให้กับ
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการเบิกจ่ายเงินไม่
๒. กาหนดมาตรการควบคุม
ข้าราชการทีล่ าพักผ่อน และปฏิบัติหน้าที่เวร ถูกต้องอีกต่อไป
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รปภ.สทพ.นทพ.
ของกาลังพล เพื่อไม่ให้
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
เกิดกรณีการเบิกจ่ายเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. หน่วยนาวัสดุบางรายการมาบันทึก - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ถูกต้องอีกต่อไป
- การปฏิบัติงาน
ควบคุมเป็นครุภัณฑ์
การบันทึกควบคุมวัสดุให้ถูกต้องโดยเร็ว ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุง
และศึกษาทาความเข้าใจการจาแนกวัสดุ
แก้ไขการบันทึกควบคุม
และครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
วัสดุให้ถูกต้องโดยเร็ว

-๑๙ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
๒. หลักประกันสัญญาซึ่งเป็นหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารบางฉบับไม่ได้ลง
เลขที่สัญญา และลงวันที่สัญญาให้สมบูรณ์
ครบถ้วน

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารให้สมบูรณ์ครบถ้วน
ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบไปยังธนาคาร
ที่ออกหนังสือค้าประกันทุกครั้งในโอกาส
ต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการคืน
หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตาม
สัญญาแล้วให้แก่คู่สัญญาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
และคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา
ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัดใน
โอกาสต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมติ ครม.
วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๖ เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติใน
การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

และศึกษาทาความ
เข้าใจการจาแนกวัสดุ
และครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติ
ให้ถูกต้องต่อไป
๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๓. หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตาม
หลักประกันสัญญา
สัญญาแล้ว หน่วยยังไม่ได้คืนให้แก่คู่สัญญา
ซึ่งเป็นหนังสือค้าประกัน
และคืนให้แก่คู่สัญญาเกินกว่าระยะเวลาที่
ของธนาคารให้สมบูรณ์
กาหนด
ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบไปยังธนาคาร
ที่ออกหนังสือค้าประกัน
๔. . ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน่วยไม่ได้
ทุกครั้งในโอกาสต่อไป
ลงการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคา
๕. ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
กลางและการคานวณราคากลางในการ
คืนหลักประกันสัญญาที่
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท
พ้นข้อผูกพันตามสัญญา
ขึ้นไป ในเว็บไซต์ของหน่วยและระบบ
แล้วให้แก่คู่สัญญาให้
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และคืน
๕. หน่วยไม่ได้จัดทาสรุปรายงานผลการ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทาความ
หลักประกันสัญญาให้แก่
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยเป็นรายเดือนทุกๆ
เข้าใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ คู่สัญญาตามระยะเวลาที่
เดือน ตามแบบ สขร.๑ และลงประกาศไว้
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) และ กาหนด อย่างเคร่งครัดใน
ในเว็บไซด์ของหน่วย
ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
โอกาสต่อไป

-๒๐หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 งานสารสนเทศ

 การควบคุมภายใน

 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
ประเภทการตรวจสอบ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- สารสนเทศ
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่มี
อุปกรณ์สารองไฟฟ้าเพื่อใช้งานเมื่อเกิด
ไฟฟ้าขัดข้อง
๒. หน่วยไม่มีอุปกรณ์สารองข้อมูลเพื่อใช้
ในการจัดเก็บและกู้คืนสภาพข้อมูล
- การประเมินระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินการบัญชี การพัสดุ และงานสารสนเทศ
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยในระดับหนึ่ง

๑. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้า

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้หน่วยจัดหาอุปกรณ์สารอง
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
- เห็นควรให้หน่วยจัดหาอุปกรณ์สาหรับ
การสารองข้อมูลและทาการสารองข้อมูล
ที่สาคัญตามความเหมาะสม
- ควรกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้
ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการขอเบิก
เงินให้ผู้ขาย และการเบิกจ่ายเงิน ด้านการพัสดุ
ในเรื่องการบันทึกควบคุมพัสดุ หลักประกัน
สัญญา การประกาศข้อมูลราคากลาง และการ
สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานสารสนเทศ
ในเรื่องระบบไฟฟ้าสารอง และระบบสารองข้อมูล
- ให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อตรวจรับพัสดุ
ถูกต้องแล้ว ต้องส่งหลักฐานขอเบิกเงินให้
กง.ผธพ.สทพ.นทพ. โดยเร็ว และเพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐาน
ขอเบิกเงินให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกทุกครั้ง
รวมทั้งกาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
๖. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามมติ ครม.
วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๖ เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์
แนวทาง และวิธีปฏิบัติ
ในการเปิดเผยราคา
กลางของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด
๗. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ทาความเข้าใจ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๘) และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
๘. จัดหาอุปกรณ์สารอง
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับ
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
๙. จัดหาอุปกรณ์สาหรับ
การสารองข้อมูลและทา
การสารองข้อมูลที่สาคัญ

-๒๑ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

๑๙. ศบท.บก.ทท.
๑ พ.ย.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
การขอเบิกเงินให้กับผู้ขายเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๒๔ โดยเคร่งครัด
๒. หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตาม - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการคืน
สัญญาแล้ว หน่วยยังไม่ได้คืนให้แก่คู่สัญญา หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตาม
และคืนให้แก่คู่สัญญาเกินกว่าระยะเวลาที่ สัญญาแล้วให้แก่คู่สัญญาให้เสร็จสิ้น
กาหนด
โดยเร็ว และคืนหลักประกันสัญญาให้แก่
คู่สัญญาตามระยะเวลาที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัดในโอกาสต่อไป
๓. ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี เรื่องการขอเบิกเงิน
ให้กับผู้ขาย และด้านการพัสดุ เรื่องการ
คืนหลักประกันสัญญา ปรากฏว่าหน่วยได้
ดาเนินการแล้ว แต่ยังไม่ปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ได้ปรับปรุงไว้

กตน.๓ สตน.ทหาร
๒๐ มิ.ย.๖๐ ถึง ๘ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. หน่วยเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
- การปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน ศบท.บก.ทท. ให้กับกาลังพล

- เห็นควรให้ หน.นขต.ศบท.บก.ทท.
กากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่ม

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
ตามความเหมาะสม
๑๐. กากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้จัดวางไว้ ในเรื่องการ
ขอเบิกเงินให้ผู้ขาย
การเบิกจ่ายเงิน การบันทึก
ควบคุมพัสดุ หลักประกัน
สัญญา การประกาศข้อมูล
ราคากลาง การสรุปรายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบไฟฟ้า
สารองและระบบสารองข้อมูล

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๐๒
ลง ๑ ก.ย.๖๐
๑. ให้ หน.นขต.ศบท.บก.ทท.
กากับดูแลเจ้าหน้าที่

-๒๒ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

 การงบประมาณ

 การพัสดุ

 การควบคุมภายใน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
ที่เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ผู้เบิกได้ส่งเงินคืน ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
ให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป
๒. ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ชั่ ว คราว เมื่ อ ปฏิ บั ติ - เห็นควรให้ หน.นขต.ศบท.บก.ทท.
ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วได้ชาระหนี้เงินยืมเกิน ที่มีการยืมเงิน กากับดูแลและพิจารณา
ระยะเวลาที่กาหนด
กาหนดมาตรการในการชาระหนี้เงินยืม
เพื่อให้ผู้ยืมชาระหนี้เงินยืมตามระยะเวลา
ที่กาหนด
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ใน ศบท.บก.ทท.
ให้ถูกต้องในโอกาส
ต่อไป
- ทางการเงิน
๒. ให้ หน.นขต.ศบท.บก.ทท.
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทีม่ ีการยืมเงิน กากับ
- การปฏิบัติงาน
ดูแลและพิจารณากาหนด
- การบริหาร
มาตรการในการชาระหนี้
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ คือหน่วยถอนคืนหลักประกัน - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
เงินยืม เพื่อให้ผู้ยืมชาระ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ สัญญาให้แก่คู่สัญญาเกินระยะเวลาที่กาหนด ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาอย่าง หนี้เงินยืมตามระยะเวลา
- การปฏิบัติงาน
สม่าเสมอ เพื่อให้การถอนคืน
ที่กาหนด
หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันแล้ว ๓. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบทะเบียนคุม
- การประเมินระบบการควบคุมภายในด้าน
- ควรเพิ่มการกากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลักประกันสัญญา
การเงินการบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
จัดวางไว้ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่อง การถอนคืนหลักประกัน
ดาเนินงานของหน่วยในระดับหนึ่ง
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
สัญญาที่พ้นข้อผูกพันแล้ว

-๒๓ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน

๒๐. สสน.นทพ.
๑ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

- ลูกหนี้เงินยืมชั่วคราว เมื่อปฏิบัติภารกิจ
เสร็จสิ้นแล้วได้ชาระหนี้เงินยืมเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด

กตน.๑ สตน.ทหาร
๔ ก.ค.๖๐ ถึง ๙ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ คือหน่วยขอเบิกเงินให้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผูข้ ายล่าช้าเกินระยะเวลาที่กาหนด
- การปฏิบัติงาน

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
ปฏิบัติหน้าที่ใน ศบท.บก.ทท. และการ
ชาระหนี้เงินยืม และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในด้านการพัสดุ ในเรื่องการคืน
หลักประกันสัญญา
- เห็นควรให้ หน.นขต.ศบท.บก.ทท.
ที่มีการยืมเงิน กากับดูแลและพิจารณา
กาหนดมาตรการในการชาระหนี้เงินยืม
เพื่อให้ผู้ยืมชาระหนี้เงินยืมตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
๔. ให้หน่วยเพิ่มการกากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ใน ศบท.บก.ทท.
และการชาระหนี้เงินยืม
และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน ในเรื่อง
การคืนหลักประกัน
สัญญา
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๓๐
- เห็นควรให้หน่วยกาหนดแนวทางและ ลง ๖ ก.ย.๖๐
ขั้นตอนในการขอเบิกเงินให้ผู้ขาย ให้เจ้าหน้าที่ ๑. กาหนดแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ เพื่อให้การขอเบิกเงิน และขั้นตอนในการขอ
ให้ผู้ขายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด เบิกเงินให้ผู้ขายให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

-๒๔หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การพัสดุ

 งานสารสนเทศ
 การควบคุมภายใน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
ประเภทการตรวจสอบ
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. หลักประกันสัญญาซึ่งเป็นหนังสือค้า
- การปฏิบัติงาน
ประกันของธนาคารไม่ได้ลงเลขที่สัญญา
และวันที่สัญญาให้สมบูรณ์ครบถ้วน

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาซึ่งเป็น
หนังสือค้าประกันของธนาคารให้สมบูรณ์
ครบถ้วนถูกต้อง และตรวจสอบไปยัง
ธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกันทุกครั้งใน
โอกาสต่อไป
๒. หลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพัน
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามสัญญาแล้วหน่วยคืนให้แก่คู่สัญญา
คืนหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตาม
เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
สัญญาแล้วให้แก่คู่สัญญาตามระยะเวลา
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป
๓. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี - เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบแสดงรายละเอียด พัสดุประจาปีรายงานผลการตรวจสอบ
ของพัสดุคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่
ให้ครบถ้วนถูกต้องในโอกาสต่อไป
ครบถ้วนถูกต้อง
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- สารสนเทศ
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ควรกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน
ระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการขอเบิก
ต่อการดาเนินงานของหน่วยในระดับหนึ่ง
เงินให้ผู้ขาย และด้านการพัสดุ ในเรื่อง

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
ปฏิบัติ เพื่อให้การขอ
เบิกเงินให้ผู้ขายเป็นไป
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบตรวจสอบ
หลักประกันสัญญาซึ่ง
เป็นหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารให้สมบูรณ์
ครบถ้วนธนาคารที่ออก
หนังสือค้าประกันทุก
ครั้ง ในโอกาสต่อไป
๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องดาเนินการคืน
หลักประกันสัญญาที่
พ้นข้อผูกพันตามสัญญา
แล้วให้แก่คู่สัญญาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
อย่างเคร่งครัดต่อไป
๔. ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
รายงานผลการตรวจสอบ

-๒๕ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้ วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน

๒๑. ศตก.
๑ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

๑. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้า
๒. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
รายงานรายละเอียดของพัสดุคงเหลือ
ณ ๓๐ ก.ย.๕๘ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

กตน.๒ สตน.ทหาร
๕ ก.ค.๖๐ ถึง ๑๐ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
- การปฏิบัติงาน
๑.๑ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- การบริหาร
ไปราชการ ๒ ที่ ในวันเวลาเดียวกัน
๑.๒ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้กับข้าราชการที่เบิกค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์ และค่าอาหาร
ในการฝึกอบรม

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
หลักประกันสัญญา และการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
- ให้หน่วยกาหนดแนวทางและขั้นตอน
ในการขอเบิกเงินให้เหมาะสม
- ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพัส ดุ
ประจาปีที่ ได้รับ การแต่ งตั้ง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศึกษาทาความ
เข้าใจระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๕๕ และเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบฯ และรายงาน
ผลการตรวจให้ครบถ้วนถูกต้องในโอกาสต่อไป

- ตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๔ เห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
ให้ครบถ้วนถูกต้องใน
โอกาสต่อไป
๕. กากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้จัดวางไว้ เรื่องการ
ขอเบิกเงินให้ผู้ขาย
หลักประกันสัญญา
และการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๕๔
ลง ๗ ก.ย.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารในการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป

-๒๖ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

๑.๓ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ใน ศบท. ให้กับข้าราชการที่เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์
๑.๔ เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เผชิญเหตุการณ์ ให้กับข้าราชการที่
เบิกค่าอาหารในการฝึกอบรม
๒. ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ชั่ ว คราว เมื่ อ ปฏิ บั ติ - เห็นควรให้ผู้ยืมตรวจสอบหลักฐานการใช้
ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วได้ชาระหนี้เงินยืมเกิน หนีเ้ งินยืมให้ถูกต้อง และครบถ้วนก่อนส่ง
ระยะเวลาที่กาหนด
ใช้หนี้เงินยืม และหาก กง.ศตก. ส่งคืน
หลักฐานฯ เพื่อแก้ไขให้ผู้ยืมรีบดาเนินการ
โดยเร็ว รวมทั้งเพิ่มการกากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการชาระหนี้
เงินยืมให้เป็นไปตามแนวทางการยืมเงิน
และชาระหนี้เงินยืมของหน่วยโดย
เคร่งครัดต่อไป
๓. งบทดลองประจาเดือน ธ.ค.๕๙ - พ.ค.๖๐ - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง โดยพบว่า บัญชีคา่ เสื่อมราคา ที่มาของบัญชีฯ ดังกล่าวและปรับปรุงบัญชี
สะสมครุภัณฑ์และอุปกรณ์มียอดคงเหลือสูง ให้ถูกต้องต่อไป
กว่าบัญชีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ และไม่มี
รายละเอียดของบัญชีฯ ดังกล่าว ให้ตรวจสอบ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
๒. ให้ผู้ยืมตรวจสอบ
หลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และชาระหนี้
เงินยืมภายในระยะเวลา
ทีร่ ะเบียบกาหนด และ
เพิ่มการกากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ยืมเงิน และชาระหนี้
เงินยืมของหน่วยโดย
เคร่งครัดต่อไป
๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบที่มาของบัญชี
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
และบัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสมครุภัณฑ์และอุปกรณ์
รวมทั้งปรับปรุงบัญชีให้
ถูกต้องต่อไป
๔. ให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องระบุรายละเอียด
ของพัสดุในใบสั่งซื้อให้

-๒๗หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การพัสดุ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
ประเภทการตรวจสอบ
- ทางการเงิน
- ข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๑. การจัดซื้อพัสดุ หน่วยไม่ได้ระบุ
- การปฏิบัติงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีต่ ้องการซื้อในใบสั่งซื้อให้ชัดเจน
๒. ระยะเวลาการใช้งานของ
แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
หลอดไฟแบบ LED ของไฟส่องสว่างความ
เข้มสูง แบบพกพา ไม่เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิคที่กาหนด

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

ชัดเจนในโอกาสต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุ ๕. ให้เจ้าหน้าที่ที่
รายละเอียดของพัสดุในใบสั่งซื้อให้
เกี่ยวข้องแจ้งบริษัท
ชัดเจนในโอกาสต่อไป
ผู้ขายดาเนินการให้
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้ง ระยะเวลาการใช้งาน
บริษัทผู้ขายให้ตรวจสอบและดาเนินการ ของแบตเตอรี่ฯ ใช้งาน
ให้อุปกรณ์ฯ ดังกล่าว ใช้งานได้ตาม
ได้ตามคุณลักษณะ
คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิคที่กาหนด เฉพาะในทางเทคนิคที่
และในโอกาสต่อไปให้เพิ่มความละเอียด กาหนด และในโอกาส
รอบคอบในการตรวจสอบพัสดุที่จัดหาให้ ต่อไปให้เพิ่มความ
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในทาง
ละเอียดรอบคอบใน
เทคนิคที่กาหนดไว้ในสัญญา ก่อนทาการ การตรวจสอบพัสดุ
ตรวจรับพัสดุนั้น
ก่อนทาการตรวจรับ
๓. วันที่ที่ปรากฏในขั้นตอนต่างๆ ของการ - ตามข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๓ เห็นควรให้
พัสดุนั้น
ดาเนินการจัดซื้อไม่เป็นไปตามลาดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียด ๖. ให้เจ้าหน้าที่ที่
๓.๑ กาหนดราคากลางของอุปกรณ์ รอบคอบในการดาเนินการจัดซื้อในแต่ เกี่ยวข้องเพิ่มความ
ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การอนุ มั ติ คุณลักษณะ ละขั้นตอนให้เป็นไปตามลาดับต่อไป
ละเอียดรอบคอบในการ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยงานที่
ดาเนินการจัดซื้อใน
รับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอนให้เป็นไป
๓.๒ กาหนดราคากลางของอุปกรณ์
ตามลาดับ และตรวจสอบ
ก่อนที่จะได้รับใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ
เอกสารหลักฐานการเสนอ
ที่นามาใช้อ้างอิงในการกาหนดราคากลาง
ราคาให้ถูกต้อง และ

-๒๘ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

๓.๓ บริษัทยื่นเสนอราคาเพื่อให้
หน่วยนามาใช้อ้างอิงในการกาหนดราคา
กลาง ก่อนทีจ่ ะได้รับการอนุมัติคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ผู้ยื่นซองเสนอราคาของบริษัทไอซีเคียวริตี้
เซ็นเตอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่เทียบในการ
จัดซื้อเครื่องแต่งกายป้องกันสารเคมี - ชีวะ
ตามสัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลง ๒๔ ก.พ.๖๐
ไม่ได้ลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา และ
บริษัทฯ ดังกล่าวไม่ได้ติดอากรแสตมป์ใน
ใบมอบอานาจ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - มีข้อตรวจพบ คือ หน่วยยังไม่ได้จัดทา
 งานสารสนเทศ
- สารสนเทศ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามประกาศ บก.ทท. เรื่อง
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๙
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

ครบถ้วนในโอกาสต่อไป
๗. ให้หน่วยจัดทา
นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยี
- เห็นควรให้เจ้าหน้าทีท่ ี่เกีย่ วข้องเพิ่ม
สารสนเทศ ให้แล้ว
ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
เสร็จโดยเร็วต่อไป
เอกสารหลักฐานการเสนอราคาให้ถูกต้อง ๘. ให้หน่วยปรับปรุง
และครบถ้วนในโอกาสต่อไป
ระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
การชาระหนี้เงินยืม
การจัดทารายงานการเงิน
- เห็นควรให้หน่วยจัดทานโยบายความ การระบุรายละเอียดคุณ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ
แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
ในใบสั่งซื้อ การตรวจรับ
พัสดุการดาเนินการ
จัดหาตามลาดับขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเสนอราคา
และการจัดทานโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-๒๙หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การควบคุมภายใน

๒๒. ศรภ.
๑ พ.ย.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน - ควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการเบิก
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมี
จ่ายเงิน การชาระหนี้เงินยืม การจัดทา
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย รายงานการเงิน ด้านการพัสดุ ในเรื่องการ
ในระดับหนึ่ง
ระบุร ายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะ
ของพัสดุในใบสั่งซื้อการตรวจรับพัสดุ
การดาเนินการจัดหาตามลาดับขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
และงานสารสนเทศ ในเรื่องการจัดทานโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กตพ.สตน.ทหาร
๕ ก.ค.๖๐ ถึง ๑๐ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
- การปฏิบัติงาน
๑.๑ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ลาพักผ่อน
๑.๒ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการให้กับข้าราชการเกินตามความเป็นจริง

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๔๑
ลง ๗ ก.ย.๖๐
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เห็นควรให้
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียด ในการตรวจสอบข้อมูล
รอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้ง และเอกสารในการเบิก
เอกสารในการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องใน จ่ายเงินให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป
โอกาสต่อไป

-๓๐หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การพัสดุ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ผลการตรวจฯ
ประเภทการตรวจสอบ
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุไว้ไม่เป็น
- การปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน
๒. การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา ใน
ขั้นตอนขออนุมัติหลักการการจัดซื้อวัสดุ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ราคาที่เคยจัดซื้อครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

 งานสารสนเทศ

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- สารสนเทศ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการบันทึกบัญชีวัสดุให้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันโดยเร็ว รวมทั้งให้มีการ
กากับดูแลอย่างสม่าเสมอ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ทาความเข้าใจและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และคาสั่ง ศรภ. (เฉพาะ) ที่ ๔๖๙/๕๙ ลง
๑๔ มิ.ย.๕๙ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในโอกาสต่อไป

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เร่งดาเนินการบันทึก
บัญชีวัสดุให้ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันและมีการกากับ
ดูแลในเรื่องดังกล่าวโดย
เคร่งครัด
๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ทาความเข้าใจระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และคาสั่ง ศรภ.
(เฉพาะ) ที่ ๔๖๙/๕๙
ลง ๑๔ มิ.ย.๕๙ และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป
๔. ให้หน่วยปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในในเรื่อง
การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มี
สิทธิรับเงิน การบันทึก

-๓๑หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การควบคุมภายใน

๒๓. นทพ.
๑ พ.ย.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผบ.ทสส.
ผลการตรวจฯ
และ
อนุมัติ/สั่งการ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ควรมีการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน บัญชีวัสดุและวิธีการ
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน
ด้านการเงินการบัญชีในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน กาหนดราคากลางของ
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมี
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ด้านการพัสดุในเรื่อง หน่วย
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย การบันทึกบัญชีวัสดุ และวิธีการกาหนด
ในระดับหนึ่ง
ราคากลางของหน่วย
กตน.๑ สตน.ทหาร
หนังสือ สตน.ทหาร
๑๙ มิ.ย.๖๐ ถึง ๑๑ ส.ค.๖๐
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๕๕
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
ลง ๘ ก.ย.๖๐
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. หน่วยไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภท - เห็นควรให้หน่วยเปิดบัญชีเงินฝาก
๑. เปิดบัญชีเงินฝากประเภท
- การปฏิบัติงาน
ออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็น
ออมทรัพย์กับธนาคาร
- การบริหาร
เพื่อนาฝากเงินหลักประกันสัญญา
รัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองบัญชาการ
รัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี
กองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหาร “กองบัญชาการกองทัพไทย
พัฒนา” เพื่อนาฝากเงินหลักประกัน
โดยหน่วยบัญชาการทหาร
สัญญา โดยเร็ว
พัฒนา”เพื่อนาฝากเงิน
๒. หน่วยนาส่งเงินรายได้แผ่นดินให้ กง.ทหาร - เห็นควรให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติตามหนังสือ หลักประกันสัญญา โดยเร็ว
เกินระยะเวลาที่กาหนด
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/
๒. การนาส่งเงินรายได้
๐๗๒๖๙ ลง ๒๘ ก.พ.๕๕ โดยเคร่งครัด
แผ่นดินให้เจ้าหน้าที่
๓. หน่วยนาส่งเงินรายรับเพื่อบูรณะ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามหนังสือ
ทรัพย์สิน ให้ กง.ทหาร เกินระยะเวลาที่ ขกง.๕๔ ข้อ ๘๘.๑ โดยเคร่งครัด
กรมบัญชีกลางที่ กค
กาหนด
๐๔๐๖.๖/๐๗๒๖๙ ลง
๒๘ ก.พ.๕๕ โดยเคร่งครัด

-๓๒ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
๔. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้าเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด
๕. หน่วยไม่ได้บันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีวัสดุคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย.๕๙

๖. เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการเงินเสนอ
ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน และส่งสาเนารายงาน
การเงินให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด
๗. หน่วยเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ดังนี้
๗.๑ เบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงซ้าซ้อน
กับการเบิกน้ามันธุรการให้กับรถยนต์
โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อใช้ใน
การเดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
กิจการพลเรือน
๗.๒ เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในสนาม
ให้กับกาลังพลซ้าซ้อนกัน ๒ หน่วย

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้หน่วยกาหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการขอเบิกเงินให้ผู้ขายให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ เพื่อให้การขอเบิกเงินให้
ผู้ขายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- เห็นควรให้ กคล.สสน.นทพ. ซึ่งรับผิดชอบ
การควบคุมพัสดุของ นทพ. ส่งรายงาน
มูลค่าวัสดุคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย.
ให้ กกง.บก.นทพ. เพื่อบันทึกรายการ
ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือในโอกาสต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตาม รบช.๕๕ ข้อ ๒๖ โดยเคร่งครัด

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

๓. การนาส่งเงินรายรับ
เพื่อบูรณะทรัพย์สินให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ขกง.๕๔ ข้อ ๘๘.๑
โดยเคร่งครัด
๔. กาหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการขอเบิกเงิน
ให้ผู้ขายให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติ เพื่อให้
การขอเบิกเงินให้ผู้ขาย
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
๕. ให้ กคล.สสน.นทพ.
ซึ่งรับผิดชอบการควบคุม
- ตามข้อ ๗.๑ ถึง ๗.๔ เห็นควรให้หน่วย พัสดุของ นทพ. ส่งรายงาน
กาหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการ
มูลค่าวัสดุคงเหลือ
ปฏิบัติราชการของกาลังพล เพื่อไม่ให้เกิด ณ๓๐ ก.ย. ให้ กกง.บก.นทพ.
กรณีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องต่อไป
เพื่อทาการปรับปรุงบัญชี
วัสดุคงเหลือในโอกาสต่อไป
๖. การจัดทาและส่ง
สาเนารายงานการเงิน

-๓๓ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

๗.๓ เบิ ก จ่ า ยค่ า เบี้ ย เลี้ ย งในสนาม
ให้กับข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
๗.๔ เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในสนาม และ
ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใน ศบท.
ซ้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ คือ หลักประกันสัญญาที่ - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
 การพัสดุ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หน่วยได้คืน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
- การปฏิบัติงาน
ให้แก่คู่สัญญาเกินระยะเวลาที่กาหนด
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การบริหาร
ข้อ ๑๔๔ (๒) โดยเคร่งครัด
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 งานสารสนเทศ
- สารสนเทศ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
รบช.๕๕ ข้อ ๒๖ โดย
เคร่งครัด
๗. กาหนดมาตรการ
ควบคุมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ
กาลังพล เพื่อไม่ให้เกิด
กรณีการเบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้องต่อไป
๘. การคืนหลักประกัน
สัญญา ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๔๔(๒) โดยเคร่งครัด
๙. กากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้จัดวางไว้ในเรื่อง

-๓๔หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การควบคุมภายใน

 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ควรกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่จัดวางไว้
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการนาส่งเงิน
ต่อการดาเนินงานของหน่วยในระดับหนึ่ง รายได้แผ่นดินและเงินรายรับเพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน และปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในด้านการเงินการบัญชี ในเรื่อง
การขอเบิกเงินให้ผู้ขาย การบันทึกบัญชี
วัสดุคงเหลือ การจัดทารายงานการเงิน
และการเบิกจ่ายเงิน และด้านการพัสดุ
ในเรื่องการคืนหลักประกันสัญญา
๑. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้า
- เห็นควรให้หน่วยกาหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการขอเบิกเงินให้ผู้ขายให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ เพื่อให้การขอเบิกเงินให้
ผู้ขายเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือ - เห็นควรให้ กคล.สสน.นทพ. ซึ่งรับผิดชอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การควบคุมพัสดุของ นทพ. ส่งรายงาน
มูลค่าวัสดุคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย.
ให้ กกง.บก.นทพ. เพื่อบันทึกรายการ
ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือในโอกาสต่อไป

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
การนาส่งเงินรายได้
แผ่นดินและเงินรายรับ
เพื่อบูรณะทรัพย์สิน
และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน ในเรื่อง
การขอเบิกเงินให้ผู้ขาย
การบันทึกบัญชีวัสดุ
คงเหลือ การจัดทา
รายงานการเงิน การเบิก
จ่ายเงิน และการคืน
หลักประกันสัญญา
๑๐. ติดตามความ
คืบหน้าของคดีการชดใช้
เงินค่าปรับผิดสัญญา
เข้ารับราชการ และคดี
การชดใช้กรณีผิดสัญญา
ซื้อน้ามัน อย่างต่อเนื่อง
และดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

-๓๕ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
๓. เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการเงิน
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ประจาเดือน ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ และ ต.ค.๕๘ ให้ถูกต้องตาม รบช.๕๕ ข้อ ๒๖
และรายงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด
เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน รวมทั้งส่ง
สปช.ทหาร และ กง.ทหาร ล่าช้า
๔. หน่วยถอนหลั กประกันสั ญญาที่พ้ นภาระ - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ผูกพันให้แก่คู่สัญญาเกินระยะเวลาที่กาหนด ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
และยังไม่ได้คืนให้แก่คู่สัญญา
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๔๔ (๒) โดยเคร่งครัด
๕. การติดตามความคืบหน้าคดีการชดใช้เงิน
ดังนี้
๕.๑ คดีการชดใช้เงินค่าปรับผิดสัญญา - ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ เห็นควรให้หน่วย
เข้ารับราชการของนายปรีชา เชนไร้ ปรากฏว่า ติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินแก่ทางราชการ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ได้นาเงินมาชดใช้แล้ว ๑ ราย ยังคงเหลืออีก
๒ ราย หน่วยอยู่ระหว่างดาเนินการแจ้งให้
นาเงินมาชดใช้
๕.๒ คดีการชดใช้กรณีผิดสัญญา
ซือ้ น้ามันของ พ.อ. วิทย์ แพแสง ปรากฏว่า
นทพ. ได้ดาเนินการยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้
ในคดีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๓๖ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย
๔ กรมบังคับคดี ทารายงานพร้อมเสนอ
ความเห็นต่อศาลล้มละลาย เพื่อขอให้ศาล
พิจารณาสั่งว่า บก.ทท. เจ้าหนี้จะได้รับ
การชาระหนี้เท่าใด
๒๔. กบ.ทหาร
๑ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

 การพัสดุ
 งานสารสนเทศ

กตน.๓ สตน.ทหาร
๑๒ ม.ค.๖๐ ถึง ๘ มี.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การบริหาร

- มีข้อตรวจพบ คือการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง กล่าวคือ หน่วยเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับ
ข้าราชการที่เข้าร่ว มประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาความปลอดภัย บก.ทท.
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- ทางการเงิน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ข้อตรวจพบ คือหน่วยมีนโยบายและมาตรการ
- สารสนเทศ
ในการรักษาความปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
โดยปฏิบัติตามระเบียบ กบ.ทหาร ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กบ.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน

- เห็นควรให้หน่วยกากับดูแลเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งในโอกาสต่อไป

- เห็นควรให้หน่วยทาการปรับปรุง
นโยบายและมาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามนโยบาย
ของ บก.ทท.

หนังสือ สตน.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๖๕
ลง ๑๑ ก.ย.๖๐
๑. ให้หน่วยกากับดูแล
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน
ก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้งในโอกาสต่อไป
๒. ให้หน่วยทาการ
ปรับปรุงนโยบายและ
มาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องตาม

-๓๗หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)
 การควบคุมภายใน

๒๕. กง.ทหาร (เบิกจ่าย บก.ทท.)
๑ พ.ค.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐
 การเงินการบัญชี

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัต/ิ สั่งการ

นโยบายของ บก.ทท.
๓. ปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน ในเรื่อง
การเบิกจ่ายเงิน และ
การปรับปรุงนโยบาย
และมาตรการในการ
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
- ควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน รักษาความมั่นคง
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน ด้านการเงินการบัญชี ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และงานสารสนเทศ ในเรื่องการปรับปรุง
ต่อการดาเนินงานของหน่วยในระดับหนึ่ง นโยบายและมาตรการในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กตน.๓ สตน.ทหาร
หนังสือ สตน.ทหาร
๑๓ มิ.ย.๖๐ ถึง ๑๕ ส.ค.๖๐
ที่ กห ๐๓๐๑.๔/๑๗๙๑
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ คือ ลูกหนี้เงินยืมส่วนราชการ - เห็นควรให้ กง.ทหาร แจ้งให้
ลง ๑๒ ก.ย.๖๐
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใน บก.ทท. เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว หน.นขต.บก.ทท. ที่มีการยืมเงินกากับดูแล ๑. แจ้งให้ หน.นขต.บก.ทท.
ได้ส่งคืนเงินเพื่อใช้หนี้เงินยืมล่าช้า และยัง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทาเอกสารชาระ ที่มีการยืมเงินกากับดูแล
ชาระหนี้เงินยืมไม่แล้วเสร็จ
หนี้เงินยืมให้ถูกต้อง และส่งชาระหนี้เงินยืม ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็วเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
จัดทาเอกสารชาระหนี้

-๓๘หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)
 การควบคุมภายใน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี มีความเพียงพอและ
มีประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย
ในระดับหนึ่ง
- ลูกหนี้เงินยืมส่วนราชการใน บก.ทท.
เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ได้ส่งคืน
เงินเพื่อใช้หนี้เงินยืมล่าช้า และยังไม่ได้
ส่งคืนเงินเพื่อใช้หนี้เงินยืมให้เสร็จสิ้น

 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน
๒๖. สปท.
กตพ.สตน.ทหาร
๑ พ.ย.๕๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๐ ๔ ก.ค.๖๐ ถึง ๑๗ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
 การเงินการบัญชี
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
- การปฏิบัติงาน
๑.๑ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม
ให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษา
ความปลอดภัย, ข้าราชการที่ลาป่วยและ
ลาพักผ่อน และข้าราชการที่เดินทางไปราชการ

- ควรเพิ่มการกากับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้
จัดวางไว้แล้ว ในเรื่องการชาระหนี้เงินยืม

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ
เงินยืมให้ถูกต้อง และ
ส่งชาระหนี้เงินยืม
โดยเร็วเมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ
๒. เพิ่มการกากับดูแล
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุม
ภายในที่ได้จัดวางไว้แล้ว
ในเรื่องการชาระหนี้
เงินยืม

หนังสือ สตน.ทหาร ที่
กห ๐๓๐๑.๔/๑๘๑๖
ลง ๑๘ ก.ย.๖๐
- ดาเนินการตาม
- ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะของ
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบ กรรมการฯ
ในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในการ
เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป

-๓๙ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

 การพัสดุ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

๑.๒ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้กับข้าราชการ ที่ปฏิบัติ
หน้าทีเ่ วรรักษาความปลอดภัย, ข้าราชการ
ที่เดินทางไปราชการ และปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการซ้าซ้อน ในวัน เวลาเดียวกัน
๒. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้า
- เห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐาน
การขอเบิกเงินโดยเร็ว และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องก่อนส่งเบิก
รวมทั้งกาหนดแนวทางและขั้นตอนในการ
ขอเบิกเงินให้เหมาะสม เพื่อให้การขอเบิก
เงินให้ผู้ขายเป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การจัดซื้อวัสดุบางรายการในขั้นตอนการ - ตามข้อ ๑ และ ๒ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม
- การปฏิบัติงาน
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุเจ้าหน้าที่เสนอ ความละเอียดรอบคอบในการจัดทาเอกสาร
ความต้องการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อน
โดยกาหนดยี่ห้อหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ดาเนินการจัดหา
๒. การจัดซื้อวัสดุบางรายการในขั้นตอนการขอ
อนุมัติจัดซื้อวัสดุ เจ้าหน้าที่ไม่ได้กาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่
ต้องการซื้อในใบสั่งซื้อให้ครบถ้วน

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๔๐ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
๓. การจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการราคาสูงกว่า - เห็นควรให้คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ความเป็นจริง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคานวณ
ราคากลางของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนโยบาย
ของ ผบ.ทสส. ด้านการส่งกาลังบารุง ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัดต่อไป
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ
- เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตรงตามสัญญา
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ (๒) และ (๔)
วรรค ๒โดยเคร่งครัดต่อไป
๕. หน่วยจัดจ้างทากระเป๋าใส่เอกสาร และ - เห็นควรให้หน่วยดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปกวุฒิบัตร เกินจานวนรายชื่อผู้เข้าประชุม วัสดุสาหรับการประชุมฯ ให้ตรงกับ
เชิงปฏิบัติการ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๔๑ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ
๖. การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้
๖.๑ กาหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร
แถวที่ ๒ ไม่ถูกต้อง

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทาความเข้าใจ
ตามคาสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๙๒/๕๒
ลง ๑๗ มี.ค.๕๒ และกาหนดรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์
ถาวร แถวที่ ๒ ให้ถูกต้องต่อไป
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป
- เห็นควรให้ กลบ.บก.สปท. จัดทารายงาน
ข้อมูลทรัพย์สินประจาปี ๒๕๕๙ ให้ถูกต้อง
และส่งให้ กกง.ฯ ปรับปรุงบัญชีโดยเร็ว

๖.๒ ครุภัณฑ์บางรายการเจ้าหน้าที่ยัง
ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๗. เจ้าหน้าที่ กลบ.บก.สปท. จัดทารายงาน
ข้อมูลทรัพย์สินประจาปี ๒๕๕๙ ส่งให้
กกง.บก.สปท. เพื่อนาไปบันทึกปรับปรุง
รายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ประจาปี ๒๕๕๙ หลังจากที่ กกง.ฯ ได้จัดทา
รายงานการเงินประจาปีส่งให้สว่ นราชการ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังคงไม่ถูกต้อง
๘. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๒๕๕๙ ไม่ได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบ เป็นกรรมการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
พัสดุประจาปี เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาและทาความเข้าใจในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๕ และปฏิบัติให้
ถูกต้องต่อไป

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๔๒ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

 งานสารสนเทศ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ผลการตรวจฯ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
๙. การจัดทาบัญชีวัสดุ สป.๓ ในส่วนของ
- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทาความเข้าใจ
น้ามันอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๒ และ ๑๕๔ พร้อมทั้งศึกษาเอกสาร
ที่จะใช้ในการบันทึกบัญชีรับ - จ่าย น้ามัน
อุปกรณ์ และจัดทาบัญชีให้ถูกต้องต่อไป
๑๐. หน่วยมีครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพ - เห็นควรให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ
เป็นจานวนมาก
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๖
โดยเคร่งครัดต่อไป
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ข้อตรวจพบ คือ หน่วยมีนโยบายและมาตรการ - เห็นควรให้หน่วยดาเนินการทบทวนปรับปรุง
- สารสนเทศ
ในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบายและมาตรการในการรักษาความ
ที่หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ สปท. ว่าด้วยการ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เป็น
รักษาความปลอดภัยใน สปท. พ.ศ.๒๕๕๓
ปัจจุบันและสอดคล้องตามนโยบายของ
และคาสั่ง สปท. (เฉพาะ) ที่ ๒๗๐/๕๘ เรื่อง บก.ทท.
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ สปท. ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๔๓หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)
 การควบคุมภายใน

 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย
ในระดับหนึ่ง

- ควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชีในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน การขอเบิกเงินให้กับ
ผู้ขาย ด้านการพัสดุในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ การตรวจรับครุภัณฑ์ การควบคุม
พัสดุ การจาหน่ายครุภัณฑ์ชารุดและ
เสื่อมสภาพ และงานสารสนเทศในเรื่องการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑. ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ห ลั กการจั ดซื้ อ - ตามข้อ ๑ และ ๒ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม
เจ้าหน้าที่เสนอความต้องการจัดซื้อพัสดุเพื่อ ความละเอียดรอบคอบในการจัดทาเอกสาร
ใช้ในราชการ โดยการกาหนดยี่ห้อของพัสดุ และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อน
ที่ต้องการจัดซื้อ
ดาเนินการจัดหา
๒. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อบางรายการ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ต้องการซื้อในใบสั่งซื้อให้ชัดเจน

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๔๔ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

๓. เพิ่มการกากับดูแลและกาชับให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้ปรับปรุงไว้แล้ว ด้านการเงินการบัญชี
ในเรื่องลูกหนี้เงินยืมชั่วคราว และด้านการ
พัสดุ ในเรื่องการจัดซื้อในขั้นตอนการขอ
อนุมัติหลักการจัดซื้อ และขั้นตอนการขอ
อนุมัติจัดซื้อ ปรากฏว่าหน่วยได้ดาเนินการ
แล้วในเรื่องลูกหนี้เงินยืม แต่ยังปฏิบัติไม่
ถูกต้องด้านการพัสดุ
๒๗. กร.ทหาร
๑ ธ.ค.๕๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๐
 การเงินการบัญชี

กตน.๒ สตน.ทหาร
๒๘ ก.ค.๖๐ ถึง ๒๔ ส.ค.๖๐
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ ดังนี้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑. การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
- การปฏิบัติงาน
๑.๑ เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้าซ้อน
๑.๒ เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ให้กับข้าราชการที่ลาพักผ่อน
๑.๓ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้กับข้าราชการที่ลงชื่อ มาปฏิบัติราชการ
๑.๔ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้กับข้าราชการ ที่ลาป่วย
ลาพักผ่อน และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความ
ปลอดภัย

- ตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๕ เห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารในการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องใน
โอกาสต่อไป

หนังสือ สตน.ทหาร ที่
กห ๐๓๐๑.๔/๑๘๑๐
ลง ๑๘ ก.ย.๖๐
- ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการฯ

-๔๕ลาดับ

หน่วยรับตรวจ/
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ

 การพัสดุ

 งานสารสนเทศ

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

๑.๕ เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ใน ศบท. ให้กับข้าราชการที่เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
๒. การยืมเงินราชการ ผู้ยืมเงินไม่ได้เป็น - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา
บุคคลคนเดียวกันกับผู้เดินทางไปราชการ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ
และปฏิบัติให้เป็นไป ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๐๒/๔๔๓๔
ลง ๒๖ ส.ค.๓๔ เรื่อง การยืมเงินราชการ
โดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป
๓. ลูกหนี้เงินยืมชั่วคราว เมื่อปฏิบัติภารกิจ - เห็นควรกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
เสร็จสิ้นแล้วผู้ยืมได้ส่งชาระหนี้เงินยืมเกิน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการ
ระยะเวลาที่กาหนด
ปฏิบัติการชาระหนี้เงินยืมของหน่วย โดย
เคร่งครัดในโอกาสต่อไป
- ทางการเงิน
- มีข้อตรวจพบ คือ การจัดซื้อวัสดุบางรายการ - เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุยี่ห้อ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยไม่ได้ระบุยี่ห้อในใบสั่งซื้อ
ในใบสั่งซื้อให้ชัดเจนในโอกาสต่อไป
- การปฏิบัติงาน
- การบริหาร
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- สารสนเทศ

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

-๔๖หน่วยรับตรวจ/
ลาดับ
งวดระยะเวลาบัญชี/
กิจกรรมที่ตรวจ
 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลข้าราชการ กรณีที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ่ายตรงโดยทาการ
ตรวจสอบตามอนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคาสั่งฯ)
 การควบคุมภายใน

 การตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง
หรือข้อสังเกตของกรรมการ
ตรวจสอบภายในชุดก่อน

หน่วยรับผิดชอบ/
ระยะเวลาที่ตรวจ/
ประเภทการตรวจสอบ

ผลการตรวจฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ

- เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และงาน
สารสนเทศ มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของหน่วย
ในระดับหนึ่ง

- ควรปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงินการบัญชี ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
และการยืมเงินราชการ และด้านการ
พัสดุ ในเรื่องการระบุยี่ห้อของพัสดุใน
ใบสั่งซื้อ และควรกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
ที่ได้ปรับปรุงไว้แล้ว ด้านการเงินการบัญชี
ในเรื่องเงินยืมชั่วคราว

- ลูกหนี้เงินยืมชั่วคราว เมื่อปฏิบัติภารกิจ
เสร็จสิ้นแล้วผู้ยืมได้ส่งชาระหนี้เงินยืมเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(วัชรพงษ์ นพพันธ์)
รอง ผอ.กวร.สตน.ทหาร ทาการแทน
ผอ.กวร.สตน.ทหาร

ผบ.ทสส.
อนุมัติ/สั่งการ

