
 

                           

เอกสารประกอบการบรรยาย 

โครงการสมัมนา เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มการจดัซื้อจดัจา้ง  

ภายใตโ้ครงสรา้งใหม่ ของส านกังานจดัรูปที่ดินกลาง  

ณ โรงแรมโกลเดน้ ซิตี้  ระยอง จงัหวดัระยอง 

 

                                     กลุม่ตรวจสอบภายใน  :  30 สงิหาคม 2560  
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    3. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4)  
 ไม่ได้จัดท าสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ 

จัดท าสมุดการใช้รถยนต์ไม่ครบถ้วนตามจ านวนยานพาหนะที่มีอยู่ในความ
ครอบครอง 

บันทึกการใช้ยานพาหนะไม่เป็นปัจจุบัน 

ไม่ได้บันทึกการใช้รถยนต์ทุกวันที่มีการใช้งานจริง  โดยบันทึกตามใบขออนุญาตใช้
ยานพาหนะ (แบบ 3) 

ยานพาหนะบางคันไม่ได้ระบุสถานที่ไปติดต่อราชการ 

บันทึกการใช้ยานพาหนะในวันที่เข้าซ่อม 
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    3. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4)  
 ไม่ได้บันทึกเวลาออกเดินทาง  และเวลาที่กลับถึงหน่วยงาน หรือบันทึกเวลาไป-กลับ

ตามเวลาราชการ คือ 08.30-16.30 น. 

ไม่ได้บันทึกเลขระยะ กม. เม่ือออกเดินทางและเดินทางกลับถึงหน่วยงาน 

สมุดบันทึกการใช้รถยนต์มีข้อความไม่ครบถ้วนตามรายงานแบบ 4 
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4.  สมุดรายละเอียดการซ่อมบ ารุง (แบบ 6) 

-  บันทึกข้อมูลการซ่อมไม่เป็นปัจจุบัน 

-  บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน  

 -  ไม่ได้จัดท าสมุดรายละเอียดการซ่อม
บ ารุง ส าหรับรถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้
ปฏิบัติงานที่ฝ่ายส่งน้ าฯ 

-  ไม่บันทึกการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ 
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 กรณียืมยานพาหนะระหว่างหน่วยงานต่างส านัก/กอง ผู้อนุมัติให้ยืม
ยานพาหนะคือผู้อ านวยการส่วนเครื่องจักรกล ไมใช่ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทาน 

การยืมยานพาหนะระหว่างหน่วยงานไม่ได้ส่งเร่ืองให้งานพัสดุเป็น
ผู้ด าเนินการ แต่ส่วนเคร่ืองจักรกล ส านักงานชลประทานเป็นผู้ออกหลักฐาน
ใบจ่ายยืมพัสดุ (พด.45) ให้แก่หน่วยงานผู้ยืม 

  การยืมยานพาหนะมาใช้งาน ยังด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

9. การยืมยานพาหนะระหว่างหน่วยงาน 



10.  การจัดซื้ออะไหล่ยางรถยนต์ 

- มีการเปลี่ยนยางอะไหล่รถยนต์จ านวน 4 เส้น
ในช่วงระยะเวลาห่างกันเพียง 3 เดือน ให้กับ
ยานพาหนะคันเดิม ซึ่งยานพาหนะดังกล่าว     
มีการใช้งานตามปกติ 

-  จัดซื้อยางอะไหล่รถยนต์ จ านวน 4 เส้น 
ส าหรับยานพาหนะ ซึ่งตามหลักฐานได้มีการ
ส่งคืนให้กับหน่วยงานผู้ให้ยืมแล้ว  
  



11.  การต่อทะเบียน 

   ยานพาหนะของหน่วยงานที่ถึงก าหนดต่อทะเบียน  
หน่วยงานยังไม่ได้น าไปต่อทะเบียน 

   ต่อทะเบียนรถยนต์ไม่ครบทุกคัน 

   ยานพาหนะบางคันไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียน 



  
  



  
  



- การรับช าระเงิน ใช้ใบเสร็จรับเงิน
งบประมาณ (ชป. 308)  เป็นหลักฐานการ   
รับเงิน 

-  น าเงินจากการจ าหน่ายครุภัณฑ์เงิน         
ทุนหมุนเวียนส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน       
(เงินงบประมาณ)   

13. ระบบการจ าหน่ายครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 



  1.การตรวจนับวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ณ ปีงบประมาณ 2556 
     1.1 วัสดุที่ตรวจวัดได้มียอดแตกต่างจากบัญชี ดังนี ้

 

 

 

     

รายการ จ านวนตาม
บัญช ี

จ านวนที่
ตรวจนับได้ 

เกิน/ขาด
บัญชี 

น ้ำมันเบรค 38 กป. 41 กป. 3 กป. 

น ้ำมันแก๊สโซฮอล์ 242 ลิตร 253 ลิตร 11 ลิตร 

น ้ำมันดีเซล 9,390 ลิตร 8,635 ลิตร 755 ลิตร 



     1.2 วัสดุบางรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-
2549 ซึ่งปัจจุบันเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ ดังนี ้

 
รายการ ปีที่ผลิต จ านวน 

น ้ำมันเบรค 2549 9 ขวด 

น ้ำมันเกียร์ เบอร์ 140 2548 12 แกลลอน 

น ้ำมันเคร่ือง V-120 2549 38 แกลลอน 



 2. การควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงไปใช้งาน 

      2.1 ใบเบิก-จ่ายพัสดุ (พด.32) 

               ผู้เบิกและผู้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงลงลายมือชื่อในใบเบิกก่อน
การกรอก หรือเขียนข้อความให้ครบถ้วน 

               ใบเบิก-จ่ายพัสดุ ไม่ระบุว่าเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงไปใช้ในงาน/
กิจกรรมใด 

      2.2 ผู้ท าหน้าที่รับ-จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเพียงลูกจ้างของส่วน
ราชการที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับ-จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงโดยตรง 



 3. การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง กรณีท าข้อผูกพันเป็นหนังสือสนองรับราคา
และสั่งซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ไม่ส่งส าเนาข้อตกลง
ซื้อให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

 4. การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พบว่า ยางรถยนต์ที่ติดมากับตัวรถเป็น
ยางที่ผลิตก่อนหน้าปีที่มีการจัดซื้อ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
สัญญาที่ระบุว่าต้องเป็นของใหม ่

       




