กลุมตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขอคนพบ มีดังนี้
1. การปฏิบัติงานดานการเงิน
1.1 บุคคลคนเดียวปฏิบัติหนาที่หลายขั้นตอน
1.2 สงใชเงินยืมราชการเกินกําหนด

* ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (ขอ 60)
- ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายที่ยืมไป (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศหรือ
กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือธนาณัติ
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหสงแกสวน
ราชการผูใหยืม ภายในสิบหาวันนับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ใหสงแกราชการผูใหยืม ภายในสามสิบ
วันนับจากวันไดรับเงิน
ในกรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการจาย เพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง ใหสวนราชการผู
ใหยืมแจงขอทักทวงใหยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายในสิบหาวันนับจากวันที่
ไดรับคําทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผลใหสวนราชการผูใหยืมทราบ
ใหสวนราชการผูใหยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือวาผูยืมยังมิไดสงใชคืนเงินยืม
เทาจํานวนที่ทักทวงนั้น
1.3 เบิกเงินทดรองราชการเปนเงินสด เก็บไวใชจายเกินวงเงินอนุมัติ
* กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ที่ กค 0407.6/1030 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
เรื่อง อนุญาตใหกรมทรัพยากรน้ํา
- (สวนกลาง) เก็บรักษาเงินราชการไวที่ทําการ 100,000 บาท
- (สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค) เก็บรักษาเงินราชการไวที่ทําการ 50,000 บาท
1.4 ไมไดระบุมีเงินสดคงเหลือเงินทดรองราชการ ในหมายเหตุรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
* ตามระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 4
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 (ขอ 4 ) ทุกสิ้นวันทําการภายหลังการรับ หรือจาย เงินทดรองราชการให
สวนราชการจัดใหมีผูทําหนาที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงิน
คงเหลือใหถูกตองตรงกัน แลวใหลงลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ พรอมกับนําเงิน
คงเหลือเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของสวนราชการและระบุจํานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ชอง “หมายเหตุ”

1.5 ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทดรองราชการ ไมไดบันทึกการรับเงินภายในวันที่รับเงิน
* ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (ขอ 76)
- ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงิน เงินประเภทใดที่มีการออก
ใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่งๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมา
บันทึกเปนรายการเดียวในระบบก็ไดโดยใหแสดงรายละเอียดวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดและ
จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเทาใดไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลวใหบันทึกขอมูลการรับเงิน
นั้นในระบบในวันทําการถัดไป
1.6 หลักฐานการจาย ไมมีใบเสร็จรับเงินหรือเรียกเอกสารที่จายเงินจากระบบ GFMIS แนบ
* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
กําหนดใหหนวยงานพิมพรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงินดังกลาวเพื่อใชเปน
หลักฐานการจายของสวนราชการ และจัดสงใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับ
เงินทางไปรษณียลงทะเบียนติดตามเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินจัดสงใบเสร็จรับเงินใหแกหนวยงาน
ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด ซึ่งหากเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไมดําเนินการใหหนวยงานมีหนังสือ
แจงใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่
1.7 หลักฐานการจายเงิน ไมไดประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือชื่อตัวบรรจง พรอมกับวันที่จายเงิน
* ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (ขอ 37)
- ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจาย
และระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่จายกํากับไวในหลักฐานการจายเงินทุก
ฉบับเพื่อเปนประโยชนในการตรวจสอบ
1.8 ทะเบียนคุมเงินประจํางวดงบลงทุนไมไดแยกเปนรายโครงการ และบันทึกขอมูลไมครบถวน
* ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย การควบคุมงบประมาณหนวยงานจะตองจัดใหมี
การควบคุมการรับ/จายเงินงบประมาณรายจาย โดยใหบันทึกในแบบทะเบียนคุมเงินประจํางวดของ
หนวยงานใหถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อใหตรวจสอบงบประมาณคงเหลือแตละโครงการได

2. การปฏิบัติงานดานบัญชี
2.1 ไมไดปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
2.2 มีบัญชีพักงานระหวางกอสราง ยังไมไดปรับปรุง
2.3 บัญชีทรัพยสินแตละประเภทในระบบGFMIS ไมตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสินของหนวยงาน

* กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556
เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคางดวยมือ (Manual)
- ใหตรวจสอบความถูกตองของที่ดินอาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กับ
รายงานการตรวจพัสดุประจําปที่จัดทําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม หากมีผลตางใหปรับปรุงทะเบียนและบัญชีใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริง
3. การปฏิบัติงานพัสดุ
3.1 ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา พบวา สวนใหญคืนหลักประกันสัญญาลาชา
3.2 จากการสุมตรวจสอบขั้นตอนการคืนหลักประกันสัญญาจาง พบวา
3.2.1 หนังสือค้ําประกันสัญญาสวนใหญ ไมลงเลขที่สัญญาและวันลงนามในสัญญา
3.2.2 ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาบางหนวยงาน ไมลงระยะเวลาการค้ําประกันสัญญา
3.2.3 สวนอํานวยการไมไดแจงสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา ตรวจสอบสภาพงานกอสรางกอน
คืนหลักประกันสัญญา และแจงผูค้ําประกันทราบ กรณีที่งานกอสรางมีความชํารุดบกพรองตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
* สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนการคืนหลักประกันสัญญา
(ขอ 3) กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วัน สําหรับหลักประกัน
สัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไมเกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วันสําหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาของการประกันตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของ
พัสดุ และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบอีกครั้งหนึ่งหากปรากฏวามีความชํารุดบกพรอง ใหหัวหนา
สวนราชการรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางมาดําเนินการแกไข หรือซอมแซมกอนสิ้นสุดระยะเวลาของการ
ประกันความชํารุดบกพรองตามหลักประกันสัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย
3.2.4
การนับวันครบกําหนดคืนหลักประกันสัญญาคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 72 (4) และเงื่อนไขของสัญญา ขอ 8
ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของ งานจาง
4. การปฏิบัติงานบริหารสัญญาจางกอสราง
4.1 การจัดทําประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายหลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว
4.2 ประกาศรางขอบเขตของงาน ( TOR) กรณีงานจางกอสราง ยังมีบางหนวยงานไมไดระบุวงเงินที่
ตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไวในประกาศราง TOR
4.3 รายงานประจําวันไมระบุปริมาณงานและรายงานประจําสัปดาหไมไดจัดทําเปนรายสัปดาห

5.

การประกาศราคากลาง
- ใหเปดเผยขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลาง และการคํานวณราคากลาง
ซึ่งไดมีการใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจางที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางเกินกวา 1 แสนบาท ตามแบบฟอรม
ที่คณะกรรมการ ป.ช.ช. กําหนดไวในระบบe-GP และบนเว็บไซต กรมทรัพยากรน้ํา ในหัวขอประกาศราคากลาง
และการคํานวณราคากลางของกรมทรัพยากรน้ําใหครบถวนถูกตอง ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เปนตนไป
ตัวอยางเชน ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

