รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
สตน.ทหาร ดํ าเนิ น การตรวจสอบภายในโดยอิ สระ เพื่ อประเมิน คาประสิทธิผลในการควบคุมภายใน
และการบริหารทรัพยากรตามความมุงหมายของ บก.ทท. ประกอบดวย การตรวจสอบภายในสวนราชการใน บก.ทท.
และการตรวจสอบอื่นๆ โดยมี ผอ.สตน.ทหาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
การตรวจสอบภายในสวนราชการใน บก.ทท.
สตน.ทหาร จัดกรรมการตรวจสอบภายในเขาทําการตรวจหนวยรับตรวจใน บก.ทท. ๗๒ หนวย เปน
สวนกลาง ๓๐ หนวย และสวนภูมิภาค ๔๒ หนวย โดยทําการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ ซึ่งครอบคลุมประเภทของ
งานให ค วามเชื่ อ มั่ น ได แ ก การตรวจสอบทางการเงิ น (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบผล
การดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และ
การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) ตลอดจนใหคําปรึกษาคําแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในแกหนวยรับตรวจใน บก.ทท.
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๒ ได นํ าเรี ย น ผบ.ทสส. รวมทั้ งสิ้ น
๗๔ รายงาน ตามจํานวนครั้งที่เขาตรวจ เปนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีขอตรวจพบซึ่ง ผบ.ทสส. ไดกรุณา
สั่ง การให ห น วยดํ า เนิ น การตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบภายใน ๔๕ รายงาน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทีไ่ มมีขอตรวจพบซึ่งไดนําเรียน ผบ.ทสส. เพื่อกรุณาทราบ ๒๙ รายงาน
การตรวจสอบอืน่ ๆ
การตรวจสอบอื่ น ๆ เป น การตรวจสอบตามนโยบายของผู บั ง คั บ บั ญ ชา โดยทํ า การตรวจสอบ
เงินนอกงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใน บก.ทท. ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๒๗ หนวย รวม ๑๑๑ รายงาน รวมทั้งการตรวจสอบการใชจายเงินชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับ
ตางประเทศ ๒ รายงาน และการตรวจสังเกตการณการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการใน บก.ทท. ตามเอกสารประกวด
ราคา และสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ๔๔ สัญญา
ผลการตรวจสอบภายในสวนราชการใน บก.ทท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนการรวบรวมผลการ
ตรวจสอบหนวยรับตรวจใน บก.ทท. ที่มีขอตรวจพบ ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูที่เกี่ยวของทราบ และใชเปนขอมูลในการปองกันลดความเสี่ยง หรือแนวทางในการ
กํากั บ ดู แลเจ าหน าที่ ที่ เกี่ ย วข อ งไม ให เกิ ด ขอ บกพร อ งในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ผบ.ทสส. ได ก รุณ าสั่ ง การให ห น ว ย
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบภายใน ๔๕ รายงาน เป นขอตรวจพบ ๓๓ เรื่อง ตามตาราง
ประกอบหมายเลข ๑ ดังนี้
๑. กิจกรรมการเงินการบัญชี ๑๖ เรื่อง
๒. กิจกรรมการงบประมาณ ๑ เรื่อง
๓. กิจกรรมการพัสดุ ๑๕ เรื่อง
๔. กิจกรรมงานสารสนเทศ ๑ เรื่อง
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กิจกรรมการตรวจสอบ

จํานวนเรือ่ ง
18
16

16 เรื่อง

15 เรื่อง

การเงินการบัญชี

14

การงบประมาณ

12

การพัสดุ

10
8

งานสารสนเทศ

6
4
2

1 เรื่อง

1 เรื่อง

0

จํานวนกิจกรรม

กิจกรรมการเงินการบัญชี
ผลการตรวจสอบพบวา สวนราชการใน บก.ทท. โดยรวมปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ มีเพียงบางสวนราชการที่ปฏิบัติไมถูกตองในบางเรื่อง
เนื่องจากเจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของขาดความรู ความเขาใจ การเอาใจใส และความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งขาดการกํากับดูแลที่เหมาะสมและเพี ยงพอ ทําใหเกิดขอบกพรอง
ในการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี รวมทั้งสิ้น ๑๖ เรื่อง ดังนี้
๑. การเบิกจายเงิน ๓ เรื่อง
๒. การนําสงเงินและการนําเงินฝากคลัง ๕ เรื่อง
๓. การยืมเงิน ๓ เรื่อง
๔. การบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน ๔ เรื่อง
๕. เรื่องอื่นๆ ๑ เรื่อง

กิจกรรมการเงินการบัญชี
4 เรื่อง

การเบิกจายเงิน

1 เรื่อง
3 เรื่อง

การนําสงเงิน/การนําเงินฝากคลัง
การยืมเงิน

3 เรื่อง
5 เรื่อง

การบันทึกบัญชี/รายงานการเงิน
อื่นๆ
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๑. การเบิกจายเงิน
การเบิกจายเงินไมถูกตองในเรื่อง การเบิกเงินใหผูขายลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนด การเบิกจายเงิน
ให กั บ ผู ไม มี สิ ท ธิ์ และการเบิ ก จ า ยซ้ํ า ซ อ น ซึ่ งการเบิ ก จ า ยเงิน ไม ถู กต อ งดั ง กล า วยั งเป น ข อตรวจพบซ้ํ าตามผล
การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามตารางประกอบหมายเลข ๑ และ ๒ ดังนี้
๑.๑ การเบิ กเงิ น ให ผู ขายล าช าเกิ น ระยะเวลาที่ กํ า หนด ผลการตรวจพบว าปฏิ บั ติ ไม ถู ก ต อ ง
๑๔ หน วย (ร อยละ ๑๙.๔๔) เนื่ องจากเอกสารหลั กฐานประกอบการขอเบิ กเงิ นในขั้ นตอนการจั ดซื้ อจั ดจ างของ
สวนราชการไมถูกตอง ไมครบถวน จากการจัดทําหรือการตรวจสอบที่ไมละเอียด รอบคอบ ของเจาหนาที่ ผูจัดทํ า
หรือผูที่เกี่ยวของทําใหตองใชเวลาในการสงแกไขเอกสารหลักฐานดังกลาว ทั้งจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือคูสัญญา
เกิดความลาชาในการเบิกจายเงิน อาจสงผลตอการเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด อีกทั้ง
ยังเปนขอตรวจพบซ้ําตามผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๘ หนวย
๑.๒ การเบิกจายเงินใหกับผูไมมีสิทธิ์ เปนการเบิกคาใชจายตางๆ (คาใชจายในการประชุม อบรม
สัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่
เผชิญเหตุการณ และคาตอบแทนใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ใน ศบท.บก.ทท.) ใหกับขาราชการที่ ลาปวย ลากิจ
ลาพั ก ผ อน หรื อ ปฏิ บั ติ ห น าที่ เวรรั ก ษาความปลอดภั ย เป น ต น ผลการตรวจพบว าปฏิ บั ติ ไม ถู ก ต อ ง ๖ หน วย
(รอยละ ๘.๓๓) อีกทั้งยังเปนขอตรวจพบซ้ําตามผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๔ หนวย
๑.๓ การเบิกจายซ้ําซอน เปนการเบิกคาใชจายคาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่เผชิญเหตุการณ
และคาตอบแทนให กับ กําลั งพลที่ ป ฏิ บั ติ หน า ที่ ใน ศบท.บก.ทท. ให กับ ข าราชการคนเดี ย วกัน วั นเวลาเดี ย วกั น
ซ้ําซอนกัน เปน ตน ผลการตรวจพบว าปฏิบั ติไม ถูกตอง ๑๔ หน วย (รอยละ ๑๙.๔๔) อีกทั้ งยั งเป นขอตรวจพบซ้ํ า
ตามผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๔ หนวย
การเบิ กจายคาใชจายไมถูกตองตามระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ ตามขอ ๑.๒ และ
๑.๓ เนื่องจากหนวยงานขาดความละเอียดรอบคอบในการวางแผนการบริหารงานภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ขาดการตรวจสอบและการกํากับดูแลที่เหมาะสม จริงจัง อยางตอเนื่อง ผลการตรวจสอบในปงบประมาณ ๒๕๖๒
มี ก ารส งเงิ น คื น เป น รายได แ ผ น ดิ น ๘๐,๐๖๙.๓๒ บาท เป น เงิ น เบิ ก เกิ น ส งคื น ๘๕,๓๗๕.๐๐ บาท รวมส งคื น
เงินประมาณทั้งสิ้น ๑๖๕,๔๔๔.๓๒ บาท สงผลใหสวนราชการเสียโอกาสในการสรางประโยชนจากเงินงบประมาณ
ดังกลาว และแสดงถึงความไมโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายแกทางราชการ
ผูมีสวนเกี่ยวของตองรวมรับผิดทั้งทางวินัยขาราชการ และวินัยทางงบประมาณและการคลัง หรือทางแพง
๒. การนําสงเงินและการนําเงินฝากคลัง
การนําสงเงินและนําเงินฝากคลังไมถูกตองในเรื่อง การนําเงินรายไดแผนดินสงคลังเกินระยะเวลา
ที่กําหนด การนําเงินบูรณะทรัพยสินสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของเกินระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งการไมนําหลักประกัน
สัญญาฝากคลัง สงผลถึงความไมโปรงใสในกระบวนการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบหรือถือเงินไว
เปนเวลานาน
๓. การยืมเงิน
การปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บเงิ น ยื ม ไม ถู กต องในเรื่ อง การจ ายเงิ นยื มให กั บ ผู ยื มไม ถู กต อง การออกใบรั บ
ใบสํ าคั ญเพื่ อ รับ ชํ าระหนี้ เงิ น ยื ม ไม ถูกต อง และการรับ ชํา ระหนี้ เกิ นระยะเวลาที่ กําหนด อาจส งผลให หน วยงาน
ขาดสภาพคลอง แสดงถึ งความไมโปรงใสในการใชจายเงินยื มจากการส งชําระหนี้เงินยืมเกิน ระยะเวลาที่ กําหนด
รวมทั้งเปนขอสังเกตใหผูตรวจสอบภายนอก (สตง.) เขาตรวจสอบความผิดปกติดังกลาว
สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร : เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุง มั่น พัฒนา
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๔. การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานการเงิน
การบันทึกรับรูรายการทางบัญชีเกี่ยวกับ เงินประกันสัญญา เงินรับฝาก เงินคาปรับ และเงินคาขาย
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความเขาใจในการบันทึกรายการทางบัญ ชี
ดังกลาว และการบันทึกรับรูรายการทางบัญชีเกี่ยวกับ ครุภัณฑ ครุภัณฑที่ไดรับจากการบริจาค คาครุภัณฑมูลคา
ต่ํ ากว าเกณฑ ค าเสื่ อมราคา ไม ถูกต อ ง ซึ่ งเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการใช ขอมู ลในรายงานมู ล ค าทรัพ ยสิ น ประจํ าป
ที่ ไมถูกต องมาบั นทึ กรับ รูรายการทางบั ญ ชีดั งกล าว รวมทั้ งการปรับ ปรุงบัญ ชี ไม ถูกตอง รายการเหลานี้ ส งผลให
รายงานการเงินไมถูกตอง
การปฏิบัติดานการบัญชีไมถูกตองทําใหรายงานการเงินของสวนราชการแสดงขอมูลทางการเงิน
ไมถูกตอง รวมทั้งการเสนอรายงานการเงินและสงสําเนารายงานการเงินใหสวนราชการที่เกี่ยวของเกินระยะเวลา
ที่ กํ าหนด ส งผลต อการใช ข อมู ล ในการตั ด สิ น ใจและการประเมิ น ผลเกี่ย วกับ การจั ด สรรทรั พ ยากรของผู บ ริห าร
เนื่ อ งจากการจั ด ทํ า บั ญ ชี และรายงานการเงิน เป น เครื่อ งมื อ สํ า คั ญ สํ าหรั บ ผู บ ริ ห ารในการวางแผนและใช จ า ย
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ การควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน จําเปนตองใชขอมูลทางการเงินในการตัดสินใจ เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเกิดความคุมคาสูงสุด
นอกจากนี้ขอมูลในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินยังเปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความถูกตอง ความโปรงใส
ของการใชจา ยเงิน งบประมาณจากกระบวนการปฏิบั ติ งานของส วนราชการ ดั งนั้ น เอกสารหลั กฐานต างๆ ที่ ใช
ประกอบการบั น ทึ กบั ญ ชี เพื่ อจั ด ทํ ารายงานการเงิน ที่ ไม ถูกต อง ส งผลถึ งประสิท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการดังกลาว
๕. เรื่องอื่นๆ
การไมแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
กิจกรรมการงบประมาณ
ผลการตรวจสอบด านการงบประมาณ พบวาสวนราชการใน บก.ทท. โดยรวมปฏิบัติไดถูกตองตาม
ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ มีระบบการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ มี เพี ยงเล็ กน อยที่ ปฏิบั ติ
ไม ถู ก ต อ ง ในเรื่ อ งการส ง รายงานสถานภาพการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย (แบบ งป.๐๖ และ งป.๐๗)
เกินระยะเวลาที่กําหนด ๑ หนวย (รอยละ ๑.๓๙)
กิจกรรมการพัสดุ
ผลการตรวจสอบพบวา สวนราชการใน บก.ทท. โดยรวมปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ มีเพียงบางสวนราชการที่ปฏิบัติไมถูกตองในบางเรื่อง
เนื่ องจากเจ าหน าที่ หรือผู ที่ เกี่ ยวข องขาดความรู ความเข าใจ ความละเอี ยดรอบคอบ ในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขาดการกํากับดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอ ทําใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติงานดานการพัสดุ
รวมทั้งสิ้น ๑๕ เรื่อง ดังนี้
๑. การซื้อหรือจาง ๔ เรื่อง
๒. การทําสัญญาและหลักประกันสัญญา ๒ เรื่อง
๓. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๒ เรื่อง
๔. การบริหารพัสดุ ๖ เรื่อง
๕. เรื่องอื่นๆ ๑ เรื่อง
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กิจกรรมการพัสดุ
การซือ้ หรือจาง

1 เรื่อง
6 เรื่อง

การทําสัญญา/หลักประกันสัญญา
4 เรื่อง
การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ
2 เรื่อง

2 เรื่อง

การบริหารพัสดุ
อื่นๆ

๑. การซื้อหรือจาง
การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กระบวนการซื้ อ หรือจ างไม ถูก ต อ งในเรื่ อ ง การกํ าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
ไมครบถวน ไมถูกตอง การกําหนดราคากลางไมถูกตอง รายละเอียดในรายงานขอซื้อหรือขอจางไมครบถวน และ
การจัด ซื้อครุภัณ ฑ บางรายการมีราคาสู งกวาราคาทองตลาด ทํ าใหพั สดุ ที่จัด หาไมได มาตรฐาน และไมกอให เกิด
ประโยชนอยางคุมคาแกทางราชการ ดังนั้นการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ ของสวนราชการใน บก.ทท.
ใหคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการใชงานของหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมขัดตอกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งการกําหนดราคากลางตองกําหนดใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ เพื่อเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นเสนอไดยื่นเสนอไว ซึ่งสามารถจัดซื้อ
จั ด จ างได จริง การกําหนดราคากลางสู งเกิน จริ งย อ มเป น ประเด็ น ที่ ผู ต รวจสอบภายนอก (สตง.) ให ค วามสนใจ
เนื่อ งจากมองวา เป น ช องทางในการทุ จริต และมั กถู กตรวจสอบในเรื่องดั งกล าวเสมอ ทั้ งนี้ หัวหนา สว นราชการ
ในฐานะผูที่มี อํานาจในการเห็ นชอบและอนุมัติราคากลางจะตองกํากับดูแลการกําหนดราคากลางใหเป นไปตาม
ระเบียบกําหนด โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
๒. การทําสัญญาและหลักประกัน
การดํ าเนิ นการเกี่ย วกับการทํ าสั ญ ญาไม ถูกต องในเรื่ อง การเช าเครื่องจั กรกลกั บ ผูให เช าที่ ไม มี
คุณสมบัติและความสามารถในการใหเชาโดยตรง เนื่องจากเจาหนาที่ไมไดตรวจสอบคุณสมบัติและความสามารถ
ของคูสัญญาอยางละเอียด ประกอบกับในพื้นที่ปฏิบัติงาน (สวนภูมิภาค) มีผูประกอบการนอยราย จึงเปนขอจํากัด
ในการคัดเลือกผูประกอบการทําใหเกิด ปญ หาในการทําสัญ ญาดังกลาว อาจสงผลเสียหายตอทางราชการกรณี ที่
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญา
การดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกันไมถูกตองในเรื่อง การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญากอนครบกําหนดตามสัญญา การรับหลักประกันสัญญา
ที่ เป น หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ไ ม ได รั บ อนุ ญ าตตามประกาศของธนาคารแห ง ประเทศไทย
การรั บ หลั ก ประกั น สั ญ ญาที่ เป น หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศที่ ไม ได ล งเลขที่ สั ญ ญาและ
วันที่สัญญาใหครบถวน และการรับหลักประกันสัญญาจากคูสัญญาหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งปฏิบัติไมถูกตอง
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๑๙ หน วย (รอยละ ๒๖.๓๙) ดังนั้น ผูบริหารตองกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหน าที่ที่เกี่ยวของและทบทวน
ปรับปรุงการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาว เพื่อไมใหทางราชการเสียประโยชนในการเรียกคาชดเชยหรือคาปรับ
ในกรณีที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา
๓. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การปฏิ บัติ เกี่ยวกับการบริหารสัญ ญาและการตรวจรับพัสดุ ไมถูกตองในเรื่อง การตรวจรับพั ส ดุ
ไมเปนไปตามสัญญา รวมทั้งการคํานวณคาปรับไมถูกตอง ทั้งนี้ การตรวจรับพัสดุจะตองถูกตองตามเงื่อนไขที่ไดระบุ
ไวในสัญญาหรือขอตกลงอยางเครงครัด การตรวจรับที่ไมตรงตามสัญญาไมสามารถกระทําได การเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงใหดําเนินการดวยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อไมใหราชการเสียประโยชน
๔. การบริหารพัสดุ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุไมถูกตองในเรื่อง การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินไมครบถวน
การบันทึกบัญชีวัสดุไมครบถวน การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินไมถูกตองไมครบถวน การดําเนินการเกี่ยวกับ
สิน ทรัพยบริจาคไมถูกตอง การรายงานมูลคาทรัพยสินไมถูกตอง และการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพั สดุ
ประจําปไมถูกตอง โดยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินและบัญชีวัสดุ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุรายงานผลการตรวจรับพัสดุตอหัวหนาสวนราชการเรียบรอยแลว เจาหนาที่คลังพัสดุตอง
ดํา เนิ น การขึ้นทะเบี ยนคุมทรัพย สิ น หรือบั ญ ชีวัส ดุแลวแต กรณี ตามแบบที่ กรมบั ญ ชี กลางกําหนดโดยเคร งครัด
รวมถึงบันทึกขอมูลทรัพยสินในระบบสินทรัพย บก.ทท. พรอมกับจัดทํา Barcode ควบคุมสิ่งอุปกรณ ใหครบถวน
ในสวนของการรายงานมูลคาทรัพยสินไมถูกตอง ซึ่งเปนผลมาจากการบันทึกบัญชีและทะเบียนไมถูกตอง ไมครบถวน
การรับรูครุภัณฑผิดประเภท การคํานวณคาเสื่อมราคาไมถูกตอง ขอบกพรองดังกลาวทําใหรายงานการเงินแสดง
สถานภาพของทรัพยสินของสวนราชการไมถูกตอง จากการใชขอมูลในรายงานมูลคาทรัพยสินมารับรูรายการทาง
บัญชีดังกลาว สงผลใหผูบริหารไดรับขอมูลทางการเงินเพื่อใชในการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจไมถูกตอง
นอกจากนี้ การดํ าเนิ น การเกี่ย วกับ การตรวจสอบพั สดุ ประจําป ไม ถูกต อง เนื่ องจากทะเบี ยนคุม
ทรัพยสินไม ตรงกับ ทรัพ ยสิน ที่มี อยูจริง การไมรายงานครุภัณ ฑ ที่ชํ ารุดหรือเสื่ อมสภาพ การเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปเกินระยะเวลาที่กําหนด เหลานี้ทําใหไมทราบสถานภาพที่ถูกตองของพัสดุตามขอเท็จจริง
ในเวลาที่ เหมาะสม สงผลต อการวางแผนในการจัด หา การซ อมแซม และการจํ าหน ายพั ส ดุ ดัง นั้ นเพื่ อให ทราบ
สถานภาพของพั ส ดุที่พรอมใช งานไดต ลอดเวลาหรือในกรณี ไม สามารถใช งานไดหรือซ อมแซมแลวไม คุม คาจะได
ดําเนินการจําหนายพัสดุตามระเบียบตอไป ผูบริหารตองกํากับดูแลและติดตามการบริหารพัสดุดังกลาว เพื่อใหเกิด
ความคุมคาในการใชปฏิบัติงาน ปองกันการสูญหาย และสามารถตรวจสอบสถานภาพไดตลอดเวลา
๕. เรื่องอื่นๆ
การใชใบเสร็จรับเงิน (กง.๑) ไมถูกตอง
กิจกรรมสารสนเทศ
ผลการตรวจสอบงานสารสนเทศ พบวาสวนราชการใน บก.ทท. โดยรวมปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและเพียงพอ มี เพี ยงเล็ กน อยที่ ปฏิบั ติไม ถูกต อง
ในเรื่องการติดตั้งระบบการสํารองไฟฟาเครื่องคอมพิวเตอรไมครบทุกรายการ ๑ หนวย (รอยละ ๑.๓๙)

สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร : เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุง มั่น พัฒนา

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ผลการตรวจสอบอืน่ ๆ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
การตรวจสอบอื่ น ๆ เป น การตรวจสอบเงิ น นอกงบประมาณหรื อ เงิ น อื่ น ๆ ตามนโยบายของ
ผูบั งคับบัญชาโดยทําการตรวจเงินที่สวนราชการไดรับหรือตองรับผิดชอบตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
การตรวจสอบการใชจายเงินชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับตางประเทศ และการตรวจสังเกตการณ
การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการใน บก.ทท. ที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป สรุปผลการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
๑. เงินนอกงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใน บก.ทท. ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ๒๗ หนวย ไดนําเรียน ผบ.ทสส. ผาน สปช.ทหาร รวม ๑๑๑ รายงาน ผลการตรวจสอบมีขอตรวจพบ
๕ รายงาน (๗ บัญชี) รายละเอียดตามตารางประกอบหมายเลข ๓
๒. การตรวจสอบการใช จ า ยเงิ น ช ว ยเหลื อ ตามโครงการช ว ยเหลื อ หรื อ ร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศ
๒ รายงาน การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รายละเอียดตามตารางประกอบหมายเลข ๔
๓. การตรวจสังเกตการณ การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการใน บก.ทท. ตามเอกสารประกวดราคา
และสั ญ ญาหรือขอ ตกลงเป น หนั งสื อที่ มี วงเงิน ตั้ งแต ห นึ่ งล านบาทขึ้น ไป ๔๔ สั ญ ญา ผลการตรวจสั งเกตการณ
ประจํ าป งบประมาณ ๒๕๖๒ ในขั้ น การตรวจรั บ พั ส ดุ มี ข อสั งเกตจากการตรวจรั บ พั ส ดุ ดั งกล าว ๑๓ สั ญ ญา
รายละเอียดตามตารางประกอบหมายเลข ๕

สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร : เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุง มั่น พัฒนา

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
บทสรุป
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสวนราชการใน บก.ทท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในดานการเงิน
การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ และงานสารสนเทศ ตลอดจนการตรวจสอบอื่ น ๆ ตามนโยบายของ
ผูบั งคับ บั ญ ชาเกี่ย วกับ เงิน นอกงบประมาณในความรับ ผิ ด ชอบของส วนราชการใน บก.ทท. เงิน ช วยเหลื อ ตาม
โครงการช วยเหลือหรือรวมมื อกับ ต างประเทศ และการตรวจสังเกตการณ การจัด ซื้ อจั ด จ าง พบวาส วนราชการ
ใน บก.ทท. โดยรวมปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพี ยงพอ มีเพียงบางสวนราชการที่ป ฏิบัติ งานดานการเงินการบั ญ ชีและด านการพั สดุไมถูกตองตามระเบี ย บ
แบบแผนของทางราชการ และมีระบบการควบคุมภายในที่ยังไมเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนขาดการกํากับดูแล
จากผูที่เกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง ดังนั้ น เพื่อใหสวนราชการใน บก.ทท. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
มี การควบคุม ภายในด านการเงิน การบั ญ ชี และการพั ส ดุ อย างเหมาะสมและเพี ย งพอ ตลอดจนมี การปฏิบั ติ ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการอยางถูกตอง ครบถวน หัวหนาสวนราชการควรใหความสําคัญในการกํากับดูแล
ติดตามการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุของเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดใหมีการประเมิน
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสม เพื่อลดและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดที่เกี่ยวของ ที่อาจสราง
ความเสียหายและสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
ทั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนประโยชน
กับ บก.ทท. โดยผูบริหารสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและการกํากั บดู แล หน วยรับตรวจสามารถ
ใชเปนขอมูลในการทบทวน ปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
นําขอมูลมาวางแผนในการพัฒนาเจาหนาที่ในสายงานที่รับผิดชอบ ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง รวมทั้งเปนแนวทางในการทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่กระทบตอการปฏิบัติงานหรือหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการใน บก.ทท. บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา โปรงใส และตรวจสอบได สงผลตอความสําเร็จในภาพรวมของ บก.ทท.

สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร : เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุง มั่น พัฒนา

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ตารางประกอบหมายเลข ๑
ผลการตรวจสอบภายในสวนราชการใน บก.ทท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ลําดับ

ขอตรวจพบ

หนวยรับตรวจ ๗๒ หนวย
จํานวน
คิดเปน
(หนวย)
รอยละ

กิจกรรมการเงินการบัญชี ๑๖ เรื่อง
การเบิกจายเงิน ๓ เรื่อง
๑. การเบิกเงินใหผูขายลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนด
๒. การเบิกจายเงินใหกับผูไมมีสิทธิ์
๓. การเบิกจายเงินซ้ําซอน
การนําสงเงินและการนําเงินฝากคลัง ๕ เรื่อง
๑. การนําสงรายไดแผนดินให กง.ทหาร เกินระยะเวลาที่กําหนด
๒. การนําสงเงินบูรณะทรัพยสินให กง.ทหาร เกินระยะเวลาที่กําหนด
๓. การจัดเก็บหรือรับชําระเงินและนําสงเงินไมถูกตอง (คาปรับบัตรหาย)
๔. การไมนําเงินหลักประกันสัญญาที่มีวงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ฝากคลัง
๕. การไมบันทึกรับเงินหลักประกันสัญญาในวันที่ไดรับเงิน และไมนําเงินดังกลาว
ฝากธนาคาร
การยืมเงิน ๓ เรื่อง
๑. การจายเงินยืมกรณีจายเปนเช็คไมถูกตอง
๒. การรับชําระหนี้เงินยืมไมถูกตอง
๓. การชําระหนี้เงินยืมชั่วคราวเกินระยะเวลาที่กําหนด
การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานการเงิน ๔ เรื่อง
๑. การบันทึกบัญชีไมถูกตอง
๒. รายงานการเงินประจําเดือนไมถูกตอง
๓. รายงานการเงินประจําปไมถูกตอง
๔. การเสนอรายงานการเงินและสงสําเนาใหสวนราชการที่เกี่ยวของเกินระยะเวลา
ที่กําหนด
เรื่องอื่นๆ ๑ เรื่อง
๑. การไมแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ
กิจกรรมการงบประมาณ ๑ เรื่อง
๑. การสงรายงานสถานภาพการใชจายงบประมาณรายจาย (แบบ งป.๐๖ และ
งป.๐๗) เกินระยะเวลาที่กําหนด

สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร : เที่ยงธรรม มาตรฐาน มุง มั่น พัฒนา
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๑
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๑
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รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ตารางประกอบหมายเลข ๑
ผลการตรวจสอบภายในสวนราชการใน บก.ทท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตอ)
ลําดับ

ขอตรวจพบ

หนวยรับตรวจ ๗๒ หนวย
จํานวน
คิดเปน
(หนวย)
รอยละ

กิจกรรมการพัสดุ ๑๕ เรื่อง
การซื้อหรือจาง ๔ เรื่อง
๑. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะไมครบถวน ไมชัดเจน
๒. การกําหนดราคากลางไมถูกตอง
๓. รายละเอียดในรายงานขอซื้อหรือขอจางไมครบถวน
๔. การจัดซื้อครุภัณฑบางรายการมีราคาสูงกวาราคาทองตลาด
การทําสัญญาและหลักประกัน ๒ เรื่อง
๑. การเชาเครื่องจักรกลกับผูใหเชาที่ไมมีคุณสมบัติและความสามารถใหเชาโดยตรง
๒. การรับและคืนหลักประกันสัญญาไมถูกตอง ดังนี้
(๑) การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาเกินระยะเวลาที่กําหนด
(๒) การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญากอนครบกําหนดตามสัญญา
(๓) การรั บ หลั ก ประกั น สั ญ ญาที่ เป น หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริษั ท เงิ น ทุ น
ที่ไมไดรับอนุญาตตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
(๔) การรั บ หลั ก ประกั น สั ญ ญาที่ เป น หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคาร
ภายในประเทศไมไดลงเลขที่สัญญาและวันที่สัญญาใหครบถวน
(๕) การรับหลักประกันสัญญาจากคูสัญญาหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๒ เรื่อง
๑. การตรวจรับพัสดุไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
๒. การคํานวณคาปรับไมถูกตอง
การบริหารพัสดุ ๖ เรื่อง
๑. การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินไมครบถวน
๒. การบันทึกบัญชีวัสดุไมครบถวน
๓. การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินไมถูกตอง ครบถวน
๔. การรายงานมูลคาทรัพยสินไมถูกตอง
๕. การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินบริจาคไมถูกตอง
๖. การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจําปไมถูกตอง
เรื่องอื่นๆ ๑ เรื่อง
๑. การใชใบเสร็จรับเงิน (กง.๑) ไมถูกตอง
กิจกรรมสารสนเทศ ๑ เรื่อง
๑. ระบบการสํารองไฟฟาเครื่องคอมพิวเตอรไมครบทุกรายการ
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๑
๑
๓
๑

๑.๓๙
๑.๓๙
๔.๑๗
๑.๓๙

๓
๑๙

๔.๑๗
๒๖.๓๙

๖
๑

๘.๓๓
๑.๓๙

๕
๔
๔
๓
๑
๑๐

๖.๙๔
๕.๕๖
๕.๕๖
๔.๑๗
๑.๓๙
๑๓.๘๙

๑

๑.๓๙

๑

๑.๓๙

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ตารางประกอบหมายเลข ๒
ขอตรวจพบซ้ําตามผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ลําดับ

รายการขอตรวจพบซ้าํ

๑. การขอเบิกเงินใหผูขายลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนด
๒. การเบิกจายเงินใหกับผูไมมีสิทธิ์
๓. การเบิกจายซ้าํ ซอน
๔. การประกาศแผนจั ดซื้ อหรือ จ างในระบบเครื อข าย
สารสนเทศของหนวยงาน และปดประกาศโดยเปดเผย
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน ไมครบถวน

จํานวนหนวย
ที่มขี อตรวจพบใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๒๐ หนวย
๑๖ หนวย
๖ หนวย
๑ หนวย
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จํานวนหนวย
ที่มขี อตรวจพบซ้ําใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๘ หนวย
๔ หนวย
๔ หนวย
-

รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ตารางประกอบหมายเลข ๓
ขอตรวจพบจากการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ลําดับ
บัญชีทมี่ ีขอตรวจพบ
ผลการตรวจสอบ
๑. เงิน อสว. ของ สปท.
(๑) บัญชีแหลงชุมนุมขาราชการ สปท. - อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติใหแหลงชุมนุมขาราชการ สปท.
เปนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการของ สปท.
(๒) บัญชีสโมสรนายทหารสัญญาบัตร
วปอ.สปท.

๒. เงิน อสว. ของ รร.ตท.สปท.
(๑) บัญชีเงินสวัสดิการสวนรวมผูพัก
อาศัยพื้นที่ รร.ตท.สปท.
(๒) บัญชีเงินกองทุนสวัสดิการอาคาร
รับรองอเนกประสงคเพื่อสวัสดิการ
และสัมมนาของ รร.ตท.สปท.
๓. บัญชีสโมสรขาราชการ ศรภ.
๔. บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา
รร.ชท.สปท.
๕. บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา
รร.ตท.สปท.

- เหรัญญิกไมนําบัญ ชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของ
เดือน มิ.ย.๖๑ ถึง ธ.ค.๖๑ มาใหตรวจสอบ
- เหรัญญิกรับเงินจากรานคาสโมสรแลวไมบันทึกบัญชีและนําเงิน
ฝากธนาคารลาชา โดยใชเวลาในการบันทึกบัญชีและนําเงินฝาก
ธนาคาร ๑ ถึง ๔ เดือน รวมเปนเงิน ๒๘๐,๐๑๕.- บาท
- เจ า หน า ที่ จั ด ทํ า รายงานการรั บ จ า ยเงิ น ประจํ า เดื อ นส ง ให
สสก.ทหาร/ฝายเลขานุการเกินระยะเวลาที่กําหนด
- ไมไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหตรวจสอบ
- ผู ช ว ยเหรั ญ ญิ ก รั บ เงิ น รายได จ ากการดํ า เนิ น งาน จํ า นวน
๔๕๗,๒๔๕.- บาท โดยไม ได บั น ทึ กการรั บ เงิน ดังกล าวในบัญ ชี
ของกิจการ และอยูระหวางสอบสวนขอเท็จจริง
- ไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินรายไดคาขายกระสุน
และเปา
- บั ญ ชี เงิ น ประกัน อื่ น จํ านวน ๓,๒๔๒,๑๒๐.- บาท หน วยไม
สามารถแสดงรายละเอียดประกอบเงินดังกลาว
- ลูกหนี้เงินยืมสงชําระหนี้เงินยืมเกินระยะเวลาที่กําหนด
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รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ตารางประกอบหมายเลข ๔
การตรวจสอบการใชจายเงินชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับตางประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ลําดับ
บัญชี
ผลการตรวจสอบ
๑. บั ญ ชี เงิ น ช ว ยเหลื อ ตามโครงการช ว ยเหลื อ หรื อ การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบแบบแผนของ
รวมมือกับองคการสหประชาชาติ กรณีดารฟู
ทางราชการ
๒. บั ญ ชี เงิ น ช ว ยเหลื อ ตามโครงการช ว ยเหลื อ หรื อ การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบแบบแผนของ
รวมมือกับองคการสหประชาชาติ กรณีเซาทซูดาน ทางราชการ

ตารางประกอบหมายเลข ๕
การตรวจสังเกตการณการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการใน บก.ทท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
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รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน สําหรับผูบ ริหาร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ลําดับ
รายการ
๑. สัญญาซื้อ ๒๑ สัญญา
๒.

สัญญาจาง ๘ สัญญา

๓.

สัญญาแลกเปลี่ยน ๑ สัญญา

๔.

สัญญากอสราง ๑๔ สัญญา
รวมทั้งสิ้น ๔๔ สัญญา

ผลการตรวจสังเกตการณ
มีขอสังเกต ๓ สัญญา ดังนี้
- ผูขายดําเนินการตามสัญญาไมครบถวน ๑ สัญญา
- สงมอบงานไมเปนไปตามสัญญา ๒ สัญญา
มีขอสังเกต ๑ สัญญา คือ
- สงมอบงานเกินระยะเวลาที่กําหนด
- ไมมขี อสังเกต
มีขอสังเกต ๙ สัญญา ดังนี้
- สงมอบงานเกินระยะเวลาที่กําหนด ๔ สัญญา
- สงมอบงานไมเปนไปตามสัญญา ๕ สัญญา
มีขอสังเกตทั้งสิ้น ๑๓ สัญญา
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