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ข้อตรวจพบด้าน การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่จัดซื้อจัดจ้างจาก
งบประมาณจังหวัด ยังจัดทาทะเบียนคุมไม่ครอบคลุม
ทุกรายการ และยังไม่มีการถ่ายโอนไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ กากับดูแล ทาให้รายงานทรัพย์สินในระบบ
GFMIS และรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากหน่วยงานยัง
เข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวทางปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรให้ส่วนราชการที่ดาเนินโครงการแล้วได้รับ
สนับสนุนรายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง แจ้ง
รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง ให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด
อานาจเจริญ นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้ความเห็นชอบและ
พิจารณาถ่ายโอนทรัพย์สินให้อยู่ในการกากับดูแล จัดทา
ทะเบียนคุมให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
2. ในปีงบประมาณต่อไป หากหน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณจังหวัด ควรระบุหน่วยงาน
ผู้ใช้ประโยชน์ และผู้รับผิดชอบไว้ในขั้นตอนแรกในการ
ขออนุมัติโครงการอย่างชัดเจน และกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดต้องระบุในระบบ E- Budgeting แจ้ง
สานักงบประมาณด้วย
บางโครงการขาดการจัดทาแผนการปฏิบัติงานย่อยที่ระบุ การดาเนินงานโครงการควรจะมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
กรอบระยะเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จ และกาหนด
แต่ละกิจกรรมพร้อมระบุระยะเวลาการดาเนินงานที่
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทาให้การกากับดูแล ติดตามผลการ ชัดเจน เพื่อเป็นการกากับดูแล และติดตามผลการ
ดาเนินงานไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ส่งผลให้การเบิก
ดาเนินงานรวมถึงเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตาม
จ่ายเงินล่าช้า
กรอบตัวชี้วัดของจังหวัด
บางโครงการยังขาดการสรุปผลการดาเนินงาน ที่ระบุให้
เมื่อดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ควรสรุปผลการ
ทราบถึงผลสาเร็จ/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนว
ดาเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงผลสาเร็จ/ปัญหาอุปสรรค
ทางการแก้ไขปัญหาของการดาเนินงานโครงการ ทาให้การ และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนาไปเป็นองค์ความรู้ใน
ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการได้ไม่
การบริหารโครงการในโอกาสต่อไป
ครอบคลุมทุกกิจกรรม

-2ข้อตรวจพบด้าน การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด
บางโครงการ กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จโดยขาดข้อมูล
พื้นฐาน เช่น กาหนดตัวชี้วัดว่าทาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่หน่วยงานยังไม่ทราบข้อมูลฐาน
รายได้เดิมก่อนดาเนินงานโครงการว่าเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เท่าใด ทาให้การประเมินผลสาเร็จ
โครงการไม่ชัดเจน
บางโครงการมีผลการดาเนินงานล่าช้า ไม่เป็นตามที่กาหนด
ไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดความพร้อมของสถานที่ดาเนิน
โครงการมีการแก้ไขแบบแปลน และช่างควบคุมงานต้อง
รับผิดชอบงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่หลายแห่งในห้วง
ระยะเวลาเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนก่อนการกาหนดตัวชี้วัด
เพื่อให้การดาเนินงานสามารถประเมินผลสาเร็จได้
ชัดเจน

ก่อนดาเนินโครงการโดยเฉพาะงานก่อสร้าง งาน
ปรับปรุงพื้นที่ ควรให้มีการสารวจความพร้อมพื้นที่
ดาเนินการ ความถูกต้องชัดเจนของแบบแปลนก่อสร้าง
และกาหนดช่างควบคุมงานให้เหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ หากช่างควบคุมงานจากสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองไม่เพียงพอ ก็สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
โยธาจากสานักงานทางหลวงชนบท สานักงานเทศบาล
เมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตาบลเข้าร่วม
ดาเนินการได้

-3ข้อตรวจพบด้าน การเงินการบัญชี และการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติให้ยืมเงินเพือ่ ดาเนินงานโครงการ ที่
กาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดหาตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจ้างเหมา
พาหนะกรณีศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าจ้างทาป้าย ที่มี
จานวนเงินในการจัดหาแต่ละรายการเกิน 5,000 บาท
ซึ่งตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 24 (1) ในกรณีที่มี
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้า
พันบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ให้ส่วน
ราชการจัดทาหรือลงใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อทาการจองเงินใน
ระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง
ทาให้เจ้าหน้าทีผ่ ูย้ มื เงินจัดทาหลักฐานส่งใช้เงินยืม
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ผ่าน
ระบบการจ่ายตรงให้กับผู้ขาย เกิดความเสี่ยงต่อการจัดทา
หลักฐานส่งใช้เงินยืมที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และส่งใช้
เงินยืมล่าช้าซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ได้
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบัติเข้าใจคลาดเคลือ่ น
ในกรณีการจัดหาวัสดุ การจ้างเหมา หากกาหนด
รายละเอียดไว้ในโครงการสามารถที่ยืมเงินเพื่อดาเนินการ
ตามระเบียบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องผ่านระบบ
จ่ายตรง ซึ่งในกรณีดังกล่าวไม่มีข้อระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การใด กาหนดข้อยกเว้นไว้

ข้อเสนอแนะ
กาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 54 และข้อ 24โดย
เคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนคุมรายการค่าใช้จ่าย
จากการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการให้ชัดเจน เพื่อ
ยืนยันยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกับรายงานบัญชีแยก
ประเภทประจาเดือนในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ส่งผลให้เกิดการควบคุม กากับ ดูแล และมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ

-4ข้อตรวจพบด้าน การเงินการบัญชี และการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกาหนด และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานใบสาคัญส่งใช้เงินยืมกรณีเดินทางไป
อบรมสัมมนา พบว่าบางรายการเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะ
เหมาจ่ายและเบิกค่าเช่าที่พักจ่ายจริงในรายงานการ
เดินทางไปราชการในครั้งเดียวกัน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จึงเบิกค่าเช่าที่พักเหมา
จ่าย ซึ่งในกรณีดังกล่าวได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่
3) พ.ศ.
2555 ข้อ 16 แล้ว
เงินฝากคลัง พบว่า ยังไม่มีการแยกประเภทเงินฝากคลังว่า
ประกอบด้วย เงินฝากประเภทใดบ้าง จานวนเท่าใด อาจ
ทาให้มีการถอนเงินฝากคลังผิดประเภท ถอนขาดหรือเกิน
จานวนที่ฝากได้
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากคลังยังไม่
ครอบคลุมทุกประเภทเงิน และไม่ได้กระทบยอดคงเหลือ
เงินฝากคลังในแต่ละเดือน
เงินฝากธนาคาร พบว่า ยังไม่มีการพิสูจน์เงินฝากธนาคาร
ให้เป็นประจาทุกเดือน ทาให้ไม่ทราบข้อผิดพลาดในการ
จ่ายเงิน และมีรายการค้างในบัญชีเงินฝากธนาคารค้าง
นาน

ข้อเสนอแนะ
ชี้แจง หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามข้อมูลระเบียบจากเว็บไซด์
กรมบัญชีกลางสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมดาวน์โหลด
เอกสารแนวทางปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนเสนอผู้บริหารและ
แจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานได้รับทราบโดยทั่วถึง
กัน เพื่อนาไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
เห็นควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทา
ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง แยกเป็นแต่ละประเภท พร้อม
ทั้งกระทบยอดคงเหลือทุกเดือนให้ตรงกับรายการเงิน
ฝากคลังในระบบ GFMIS เพื่อให้รายงานเงินฝากคลัง
เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
เห็นควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทา
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารให้เป็นปัจจุบันและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

หากหน่วยงานมีความประสงค์ให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด วางแผนการตรวจสอบใน
ประเด็นใดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งที่หน่วยฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัด
ได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 4

