
รายงานผลการตรวจสอบ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง 

--------------------------------------- 

หน่วยรับตรวจ :  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ :   กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร 
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 1 

1. ความเป็นมา : 
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภค

ค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร เห็นชอบแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระตำมที่  
ส ำนักงบประมำณเสนอ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของแต่ละส่วนรำชกำร ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภคทั ้งจำกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมมำตรกำรที ่ก ำหนด รวมทั ้ง
สถำนภำพหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคด้วย โดยให้รำยงำนรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดทรำบทุกไตรมำสภำยใน 45 วัน หลังจำก
สิ้นไตรมำส และส ำเนำส่งให้ส ำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณต่อไป และให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2546 เรื ่อง กำรปรับปรุงแนวทำงและมำตรกำรเกี่ยวกับ  
กำรช ำระหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระให้แก่รัฐวิสำหกิจ 

    ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภำยใน จึงได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค รวมทั้ง
สถำนภำพหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคของกรมกำรขนส่งทำงรำง (ขร.) เพ่ือให้มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภค
ของส่วนรำชกำรเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี   

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ : 
     2.1 เพ่ือให้ทรำบถึงหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคของกรมกำรขนส่งทำงรำง 
  2.2 เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของกรมกำรขนส่งทำงรำง 

    2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

3. ขอบเขตการตรวจสอบ : 
  กำรเบิกจ่ำยและสถำนภำพหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคของกรมกำรขนส่งทำงรำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2563) 

4. วิธีการตรวจสอบ : 
  4.1 สอบทำนระยะเวลำได้รับใบแจ้งหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคภำยในสิ้นเดือน อย่ำงช้ำภำยในวันสิ้น
เดือนของเดือนถัดไป 
  4.2 กำรจ่ำยช ำระหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคแล้วเสร็จภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
  4.3 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคพร้อมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยผู้มีอ ำนำจ 
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5. สรุปผลการตรวจสอบ : 
  จำกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของ 
ส่วนรำชกำร สรุปได้ดังนี้ 
  5.1 กำรตั้งงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภค 
        กรมกำรขนส่งทำงรำง ได้รับกำรจัดสรรค่ำสำธำรณูปโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
รวมทั้งสิ้น 2,539,900 บำท ดังนี้ 
   1) ค่ำไฟฟ้ำ   จ ำนวนเงิน 1,350,000 บำท 
   2) ค่ำน้ ำปะปำ   จ ำนวนเงิน    108,000 บำท  
   3.) ค่ำโทรศัพท์   จ ำนวนเงิน    408,000 บำท 
   4.) ค่ำไปรษณีย์   จ ำนวนเงิน    100,000 บำท 
   5.) อ่ืนๆ    จ ำนวนเงิน    573,900 บำท 

  5.2 ผลกำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค  
        ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กรมกำรขนส่งทำงรำงได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภคแล้ว จ ำนวน 492,071.12 บำท คิดเป็นร้อยละ 19.37 ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
และคงเหลือจ ำนวน 2,047,828.88 บำท คิดเป็นร้อยละ 80.63 โดยรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยจ ำแนกตำม
รำยกำรและรำยไตรมำส ดังนี้ 

รายการ 
ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ไตรมาสที่ 1 รวม 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ค่าไฟฟ้า 417,479.76 84.84 417,479.76 84.84 
ค่าค ้าประปา 5,692.40 1.16 5,692.40 1.16 
ค่าโทรศัพท์ 44,648.96 9.07 44,648.96 9.07 
ค่าไปรษณีย์ 24,250.00 4.93 24,250.00 4.93 
อ่ืนๆ     
รวม 492,071.12 100 492,071.12 100 
ร้อยละของ งปม.ที่ตั้งไว้ 19.37  19.37  
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   5.3 กำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2563) 
        กรมกำรขนส่งทำงรำง เบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2563) เป็นเงินทั้งสิ้น 492,071.12 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ด-
บำทสิบสองสตำงค์) ประกอบด้วย 

เดือน ค่าไฟฟ้า ค่าน้้าปะปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 
ตุลาคม 227,447.76 3,038.80 20,414.53 11,740.00 - 262,641.09 

พฤศจิกายน 95,458.98 1,284.00 12,103.84 4,742.00 - 113,588.82 
ธันวาคม 94,573.02 1,369.60 12,130.59 7,768.00 - 115,841.21 

รวม 417,479.76 5,692.40 44,648.96 24,250.00 0.00 492,071.12 

  5.4 กำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค  
        จำกกำรตรวจสอบใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของค่ำสำธำรณูปโภคในไตรมำสที่ 1 พบว่ำมี 

ค่ำสำธำรณูปโภคประจ ำเดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 ที่น ำมำช ำระในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
เป็นเงินทั้งสิ้น 128,320.82 บำท ประกอบด้วย 

   1) ค่ำไฟฟ้ำ  จ ำนวนเงิน    118,583.82 บำท 
   2) ค่ำน้ ำประปำ   จ ำนวนเงิน 1,369.60 บำท 
     3) ค่ำโทรศัพท์  จ ำนวนเงิน        8,367.40 บำท 
   4) ค่ำไปรษณีย์  จ ำนวนเงิน       -  บำท 
   5) อ่ืนๆ    จ ำนวนเงิน       -  บำท 
        ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน  

กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 25 ก ำหนดว่ำค่ำใช้จ่ำยซึ่งมีลักษณะเป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำ
ให้ถือว่ำค่ำใช้จ่ำยนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนรำชกำรได้รับแจ้งให้ช ำระหนี้ และให้น ำมำเบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีที่ได้รับแจ้งให้ช ำระหนี้นั้น 

         กตส. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว พบว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นค่ำสำธำรณูปโภค
ประจ ำเดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) และ ขร. ได้รับใบแจ้งหนี้ในเดือน ตุลำคม  
พ.ศ. 2563 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) ดังนั้นกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจึงต้องเบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2564  

  5.5 กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้  
         จำกกำรตรวจสอบพบว่ำในไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่
เบิกจ่ำยล่ำช้ำเกินกว่ำ 15 วันนับจำกวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จ ำนวน 8 รำยกำร กตส. ได้ด ำเนินกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
ผู้ เกี่ ยวข้ องแล้ ว  พบว่ ำ เหตุ ที่ เบิ กจ่ ำยล่ ำช้ ำ  เนื่ องจำกอยู่ ระหว่ ำงกำรจั ดสรรงบประมำณรำยจ่ ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกส ำนักงบประมำณ 
  5.6 มีกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภคพร้อมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยผู้มีอ ำนำจ 

  5.7 มีกำรแยกมิเตอร์ ค่ำไฟฟ้ำในส่วนที่เป็นกำรใช้ในรำชกำร กับที่มิได้ใช้ในรำชกำรออกจำกกัน 
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  5.8 หนี้ค่ำสำธำรณูปโภค  
        กรมกำรขนส่งทำงรำง มีค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

เป็นเงินทั้งสิ้น 3,196.95 บำท ซึ่งจะด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
   1) ค่ำไฟฟ้ำ  จ ำนวนเงิน          -  บำท 
   2) ค่ำน้ ำประปำ   จ ำนวนเงิน       -  บำท 
   3) ค่ำโทรศัพท์  จ ำนวนเงิน        3,196.95 บำท 
   4) ค่ำไปรษณีย์  จ ำนวนเงิน       -  บำท 
   5) อ่ืนๆ    จ ำนวนเงิน       -  บำท 

        สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ำเหตุที่เบิกจ่ำยล่ำช้ำ เนื่องจำกผู้ออกใบแจ้งหนี้ระบุ  
ชื่อ ที่อยู่ ของ ขร. ในใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง ท ำให้ต้องด ำเนินกำรแก้ไขที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ให้แล้วเสร็จก่อนจึงด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยต่อไป 

  5.9 จำกกำรสอบทำนพบว่ำกรมกำรขนส่งทำงรำงมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 
ได้แก่ มีกำรแยกมิเตอร์กำรใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงชัดเจนในส่วนที่ใช้ในรำชกำรกับที่ไม่ได้ใช้ในรำชกำร และได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 

6. ข้อเสนอแนะ  

    เห็นควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมมติ ครม. เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร 

7. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

    7.1 นำงสำวฐำชุดำ สินภูรีสกุล   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
     7.2 นำงสำวจันนิภำ อินยำ   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร 
 
 
 

 


