
รายงานผลการตรวจสอบ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง 

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

หน่วยรับตรวจ :  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ :   กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร 
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไตรมำสที่ 1 

1. ความเป็นมา : 
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภค

ค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร เห็นชอบแนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระตำมที่  
ส ำนักงบประมำณเสนอ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในของแต่ละส่วนรำชกำร ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย  
ค่ำสำธำรณูปโภคทั้งจำกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมมำตรกำรที่ก ำหนด รวมทั้ง
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. 2565 ไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2564) 

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. 2565  
รวมทั้งสิ้น 1,982,800 บำท ดังนี้ 
   1) ค่ำไฟฟ้ำ    จ ำนวนเงิน 1,057,500 บำท 
   2) ค่ำน้ ำประปำ    จ ำนวนเงิน     77,600 บำท 
   3) ค่ำโทรศัพท์    จ ำนวนเงิน    287,600 บำท 
   4) ค่ำไปรษณีย์    จ ำนวนเงิน      95,000 บำท 
   5) ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวนเงิน    465,100 บำท 

  5.2 ผลกำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค  
        ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กรมกำรขนส่งทำงรำงได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภคแล้ว จ ำนวน 448,169.93 บำท คิดเป็นร้อยละ 22.60 ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
และคงเหลือจ ำนวน 1,534,630.07 บำท คิดเป็นร้อยละ 77.40 โดยรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยจ ำแนกตำม
รำยกำรและรำยไตรมำส ดังนี้ 

รายการ 
ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ไตรมาสที่ 1 รวม 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ค่าไฟฟ้า 388,461.36 86.68 388,461.36 86.68 
ค่าน ้าประปา 4,344.20 0.97 4,344.20 0.97 
ค่าโทรศัพท์ 23,894.37 5.33 23,894.37 5.33 
ค่าไปรษณีย์ 31,470.00 7.02 31,470.00 7.02 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - 
รวม 448,169.93 100 448,169.93 100 
ร้อยละของ งปม.ที่ตั้งไว้ 22.60  22.60  
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   5.3 กำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2564) 
        กรมกำรขนส่งทำงรำง เบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2564) เป็นเงินทั้งสิ้น 448,169.93 บำท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหก-
สิบเก้ำบำทเก้ำสิบสำมสตำงค์) ประกอบด้วย 

เดือน ค่าไฟฟ้า ค่าน้้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 
ตุลาคม 133,452.54 1,562.20 9,079.73 7,694.00 - 151,788.47 

พฤศจิกายน 139,988.10 1,455.20 9,093.64 8,671.00 - 159,207.94 
ธันวาคม 115,020.72 1,326.80 5,721.00 15,105.00 - 137,173.52 

รวม 388,461.36 4,344.20 23,894.37 31,470.00 0.00 448,169.93 

  5.4 กำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค  
        จำกกำรตรวจสอบใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของค่ำสำธำรณูปโภคในไตรมำสที่ 1 พบว่ำมี 

ค่ำสำธำรณูปโภคประจ ำเดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 ที่น ำมำช ำระในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,519.34 บำท ประกอบด้วย 

   1) ค่ำไฟฟ้ำ  จ ำนวนเงิน          -  บำท 
   2) ค่ำน้ ำประปำ   จ ำนวนเงิน       -  บำท 
     3) ค่ำโทรศัพท์  จ ำนวนเงิน        8,519.34 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. 2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) และ ขร. ได้รับใบแจ้งหนี้ในเดือน ตุลำคม  
พ.ศ. 2564 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) ดังนั้น กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจึงต้องเบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2565  

  5.5 กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้  
   5.6 มีกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภคพร้อมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยผู้มีอ ำนำจ 
  5.7 มีกำรแยกมิเตอร์ ค่ำไฟฟ้ำในส่วนที่เป็นกำรใช้ในรำชกำร กับที่มิได้ใช้ในรำชกำรออกจำกกัน 
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  5.8 ค่ำสำธำรณูปโภคในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ลดลงจำกไตรมำสที่ 4 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวน 10,699.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.33 เนื่องจำกสถำนกำรณ์  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 

รายการ 
ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ไตรมาสที่ 4/2564 ไตรมาสที่ 1/2565 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 397,654.80 86.66 388,461.36 86.68 (9,193.44) (2.31) 
ค่าน ้าประปา 4,451.20 0.97 4,344.20 0.97 (107.00) (2.40) 
ค่าโทรศัพท์ 19,141.43 4.17 23,894.37 5.33 4,752.94 24.83 
ค่าไปรษณีย์ 37,622.00 8.20 31,470.00 7.02 (6,152.00) (16.35) 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - -   
รวม 458,869.43 100 448,169.93 100 (10,699.50) (2.33) 

  5.9 จำกกำรสอบทำนพบว่ำกรมกำรขนส่งทำงรำงมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม 
ได้แก่ มีกำรแยกมิเตอร์กำรใช้สำธำรณูปโภคอย่ำงชัดเจนในส่วนที่ใช้ในรำชกำรกับที่ไม่ได้ใช้ในรำชกำร และได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 
  5.10 หนี้ค่ำสำธำรณูปโภค  

        กรมกำรขนส่งทำงรำง มีค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,541.70 บำท ซึ่งจะด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

   1) ค่ำไฟฟ้ำ  จ ำนวนเงิน          -  บำท 
   2) ค่ำน้ ำประปำ   จ ำนวนเงิน       -  บำท 
   3) ค่ำโทรศัพท์  จ ำนวนเงิน        3,541.70 บำท 
   4) ค่ำไปรษณีย์  จ ำนวนเงิน       -  บำท 
   5) อ่ืนๆ    จ ำนวนเงิน       -  บำท 

        สาเหตุ : สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ำเหตุที่เบิกจ่ำยล่ำช้ำ เนื่องจำกได้รับใบแจ้งหนี้
งวดเดือน ธันวำคม 2564 จำกผู้ให้บริกำรในเดือน มกรำคม 2565 หน่วยงำนจึงไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินเพ่ือช ำระหนี้ 
ค่ำสำธำรณูปโภคทันภำยในเดือน ธันวำคม 2564 
         ผลกระทบ : กรณีที่หน่วยงำนช ำระหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคเกินระยะเวลำที่ผู้ให้บริกำรก ำหนด  
อำจท ำให้ถูกงดหรือยกเลิกกำรให้บริกำร ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนได ้
        ข้อเสนอแนะ : เห็นควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระหนี้ค่ำสำธำรณูปโภค
ค้ำงช ำระ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมมติ ครม. เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร 

6. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

    6.1 นำงสำวฐำชุดำ สินภูรีสกุล   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
     6.2 นำงสำวจันนิภำ อินยำ   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร 
 


