สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ขอตรวจพบ (Audit Finding)
1. ดานการเงินและบัญชี
1.1 ตรวจสอบ การจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสง
คลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate
Online) พบวา มีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด
แลว ไมมีขอตรวจพบที่มีนัยสําคัญ

ผลกระทบ (Effect)

สาเหตุ (Cause)

ขอเสนอแนะ (Recommendation)

-

-

-

-

เห็นควรเรงรัดเจาหนาที่ใหประสานคูสัญญาเพื่อคืนเงิน
ประกันสัญญา ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขอ 170 (2) โดยเร็ว

-

เห็นควรกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.
2562 เพื่อใหการปฏิบัติราชการไดอยางรวดเร็ว
คลองตัว และมีประสิทธิภาพ

1.2 ตรวจสอบบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง
เงินทดรองราชการ ลูกหนี้เงินยืมราชการ และครุภัณฑ ตาม
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวา มีการปฏิบัติเปนไป
ตามเกณฑฯ ที่กําหนด ยกเวน
1.2.1 เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) บางหนวยรับ การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม
ตรวจ พบวา มีเงินประกันสัญญาที่พนภาระผูกพันตามสัญญา ระเบียบฯ ที่กําหนด
แลวแตยังไมจายคืนใหคูสัญญา
1.2.2 ตรวจสอบเงินทดรองราชการ พบวา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บางหนวยรับตรวจ เงินทดรอง
ราชการไมมีรายการเคลื่อนไหว

-
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ขอตรวจพบ (Audit Finding)
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)
การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม ลูกหนี้เงินยืมราชการไม
1.2.3 ลูกหนี้เงินยืมราชการ บางรายสงใชเงินยืม
ระเบียบฯ ที่กําหนด
สงหลักฐานการจายและ
ราชการเกินระยะเวลากําหนด
เจาหนาที่ทวงถามไม
เปนลายลักษณอักษร

1.2.4 ครุภัณฑแตละประเภทยังมีรายละเอียดไมตรง
กับครุภัณฑในรายงานงบการเงิน (ตรวจสอบจากรายงานพัสดุ
คงเหลือ ประจําป 2561)

การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม
เกณฑประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี

1.3 สุมตรวจใบสําคัญเบิจกา-ย ของปงบประมาณ.ศ.พ2562พบวา
1.3.1 มีใบสําคัญบางฉบับ ตั้งเบิกเงินเกิน 5 วันทําการ การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม
นับจากวันที่ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว ระเบียบฯ ที่กําหนด

ขอเสนอแนะ (Recommendation)
เห็นควรกําชับใหเจาหนาที่ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
คลัง พ.ศ. 2562 ขอ 65 (2) กรณีเดินทางไปราชการ
อื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสิบหาวันนับแตวัน
กลับมาถึง และขอ68 ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูอํานวยการกองคลังเรียก
ใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วอยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด

เจาหนาที่ดําเนินการยัง เห็นควรกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินกา
ไมแลวเสร็จ
และผูค วบคุมกํากับ โดยตรวจสอบครุภัณฑแตละประเภท
เปรียบเทียบกับรายงานสินทรัพยคงเหลือในระบบGFMIS
ถามีรายการไมถูกตองตรงกันใหหาสาเหตุ และแกไขตาม
คูมือการบันทึกขอมูลสินทรัพยถาวรในระบบGFMIS ผาน
GFMIS Web Online
เจาหนาที่สงเอกสาร
เพื่อเบิกเงินลาชา

เห็นควรกําชับเจาหนาที่หลังจากตรวจรับพัสดุแลว ให
ดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อยางชาไมเกิน
หาวันทําการ นับแตวันที่ไดรับทรัพยสินหรือตรวจรับ
งานถูกตองแลว ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิการเก็
น บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง .พศ. 2562 ขอ 28 วรรคทาย

-3สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ขอตรวจพบ (Audit Finding)
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)
1.3.2 ใบสําคัญการขออนุมัติเบิกคาผานทางดวน
การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม เจาหนาที่เขาใจแนว
พิเศษ บางฉบับ ไมไดระบุเหตุผลความจําเปนในการใชบริการ ระเบียบฯ ที่กําหนด
ปฏิบัติคลาดเคลื่อน
ทางดวน ไมมีใบรับรองการจายเงิน และบันทึกบัญชีแยก
ประเภทไมถูกตอง

1.3.3 การเบิกคาเชาที่พัก กรณีเขารับการอบรมพร อม การปฏิบัติยังไมเปนไป
กัน พบวา มีการแยกเบิกคาเชาที่พักตามที่จายจริงเต็มจํานวน ตามระเบียบฯ ที่กําหนด
ทั้งคู

ขอเสนอแนะ (Recommendation)
1. ใหผูขอเบิกคาผานทางดวนพิเศษ ขออนุมัติเบิกคา
ผานทางดวนพิเศษ โดยระบุเหตุผลความจําเปน และ
ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนตราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 หมวด 2 คา
ใชสอย ข อ 12 คาใชจายที่เปนคาใชสอย ใหหัวหนา
สวนราชการเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม
ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ และ
หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 ก.ย. 2553
เรื่อง รายการคาใชสอย ตามขอ 12 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ .ศ. 2553 ลําดับ 20
และตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 27 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
2. เห็นควรกําชับเจาหนาที่ใหบันทึกบัญชีแยกประเภท
ใหถูกตองตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

ผูเขาอบรมเขาใจ
เห็นควรกําชับเจาหนาที่การเงินใหชี้แจงผูขอเบิกและ
ระเบียบฯ คลาดเคลื่อน ตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ขอ
18 (1) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและ
อัตราตาม ขอ 16 (1) การจัดที่พักใหแกผูเขารับการ
ฝกอบรม สําหรับการฝกอบรมขาราชการประเภท ข

ขอตรวจพบ (Audit Finding)

2. ดานพัสดุ
2.1 ตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา หนวยรับตรวจดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด
2.2 สุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(ebidding) และวิธีคัดเลือก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
พบวา หนวยรับตรวจดําเนินการเปนไปตามระเบียบฯ ที่
กําหนด ไมมีขอตรวจพบที่มีนัยสําคัญ
2.3 ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญาที่ลงนามใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา หนวยรับตรวจบางแหง
2.3.1 คืนหลักประกันสัญญาลาชาเกิน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว

-4สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)

ขอเสนอแนะ (Recommendation)
และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแต
สองคนขึ้นไปโดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได
หัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพัก
หองพักคนเดียวก็ได

-

-

-

-

-

-

การปฏิบัติยังไมเปนไป
ตามระเบียบฯ ที่กําหนด

เจาหนาที่รายงานผล
การตรวจสอบความ
ชํารุดบกพรองลาชา

1. เห็นควรกําชับผูที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ ปฏิบัติตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง
กอนการคืนหลักประกันสัญญา

ขอตรวจพบ (Audit Finding)
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)

2.3.2 ยังไมคืนเนื่องจากโครงการมีความชํารุด
บกพรอง และมีหนังสือแจงผูรับจางใหเขาดําเนินการซอมแซม
หลายครั้งแลว แตผูรับจางยังไมเขาดําเนินการ

3. ดานการดําเนินงาน
3.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพการเบิกจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา หนวยรับตรวจบางแหง การ
เบิกจายยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

ขอเสนอแนะ (Recommendation)
2. เห็นควรกําชับเจาหนาที่ ใหคืนหลักประกันสัญญา
ใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําปร ะกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาแลว ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.
2560 ขอ 170 (2)

โครงการอาจไดรับความ
ชํารุดเสียหายเพิ่มขึ้น

ผูรับจางไมเขา
ดําเนินการซอมแซม

เห็นควรมีหนังสือแจงผูรับจางและธนาคารเจาของ
หนังสือค้ําประกัน เพื่อดําเนินการยึดหลักประกัน
สัญญา และขออนุญาตกระทรวงการคลังนําเงินที่ไดรับ
ไปใชจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402 .3/ว 18
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพยสิน

การเบิกจายของกรม
ทรัพยากรน้ําไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

1. การจัดซื้อจัดจาง
เห็นควรกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เรงรัดการ
ลาชากวาแผนงาน
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน และเรงรัด
เนื่องจากมีผูเสนอราคา การเบิกจายงบประมาณตอไป
รายเดียวหรือผาน
คุณสมบัติรายเดียวจึง
ยกเลิกประกาศประกวด
ราคาฯ, มีการอุทธรณ
ผลการจัดซื้อจัดจาง
เปนตน
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ขอตรวจพบ (Audit Finding)
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)
2. โครงการหยุดงาน
เนื่องจากปญหา
อุทกภัย การขอ
อนุญาตใชพื้นที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การแกไขแบบแปลนให
สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่จริง เปนตน
3.2 ตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการงบลงทุน
ประชาชนไดใชประโยชน 1.ผูรับจางดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา บางโครงการดําเนินงานไม จากโครงการลาชา
ลาชา
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
2.โครงการหยุดงาน
เนื่องจากปญหา
อุทกภัย รอเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การขออนุญาต
ใชพื้นที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ การแกไข
แบบแปลนให
สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่จริง จุดทิ้งดินไม
เพียงพอ เปนตน

ขอเสนอแนะ (Recommendation)

1. โครงการที่ดําเนินงานลาชา /มีคาปรับแลว เห็น
ควรกําชับผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือเรงรัดผูรับจาง
เปนระยะ
2. โครงการที่หยุดงานเนื่องจากปรับแกไขแบบ เห็น
ควรกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จ และให
ผูรับผิดชอบรายงานผลความคืบหนาเปนระยะ
3. โครงการที่มีปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน เห็นควรใหผูที่
รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ
4. เห็นควรกําชับเจาหนาที่ในการสํารวจออกแบบ
ใหสํารวจจุดทิ้งดินและตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ ดินให
ถูกตอง

-7สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)

ขอตรวจพบ (Audit Finding)
4. ดานบริหารสัญญา
สุมตรวจโครงการงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2562 ที่ดําเนินการแลวเสร็จ พบวา
4.1 เมื่อผูรับจางสงมอบงาน ผูควบคุมงานจัดทํารายงาน การปฏิบัติยังไมเปนไป
ผลการปฏิบัติงานของผูรับจางเสนอคณะกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบฯ ที่กําหนด
พัสดุ เกิน 3 วันทําการนับจากวันที่ไดรับหนังสือสงมอบงาน
ยังไมเปนไปตามระเบียบฯ ที่กําหนด

4.2 การจัดทําเอกสารลงทะเบียนประวัติโครงการ เกิน
30 วัน นับแตคณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดทาย ยังไม
เปนไปตามคูมือฯ ที่กําหนด
4.3 ผลการปฏิบัติงานลาชากวาแผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติไมเปนไปตาม
คูมอื การควบคุมงาน
กอสรางโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา
ทําใหผลการเบิกจายไม
เปนไปตามเปาหมาย

-

ขอเสนอแนะ (Recommendation)

เห็นควรกําชับผูควบคุมงานทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 (4) ในวันกําหนดเริ่ม
งานของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบ
งานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงนของผู
า รับจางวา
เปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหา
สัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจาง
กอสรางภายใน3 วัน ทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ
เห็นควรกําชับผูควบคุมงานใหจัดทําเอกสารการ
เจาหนาที่จัดเตรียม
เอกสารการลงทะเบียน ลงทะเบียนประวัติโครงการเปนรูปเลมใหเรียบรอยภายใน
30 วัน นับแตคณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดทาย ตา
ไมทัน
คูมือการควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
1.ผูรับจางดําเนินการลาช เห็นควรเรงรัดผลงาน /ผลการเบิกจายใหเปนไปตาม
นโยบายการเบิกจายของรัฐบาล เพื่อประชาชนในพื้นที่
2.โครงการหยุดงาน
จะไดใชประโยชนจากแหลงน้ําในโครงการฯไดตามแผน
เนื่องจากปญหา
อุทกภัย รอเก็บเกี่ยว ฯที่หนวยงานกํา หนด และเห็นควรมีหนังสือ เรงรัดผูรับ
ผลผลิต การขออนุญาต จางเปนระยะๆ เพื่อมิใหผูรับจางถือเปนเหตุขอขยาย
ใชพื้นที่จากหนวยงาน เวลาทําการออกไป
ที่เกี่ยวของ การแกไข
แบบแปลน
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ขอตรวจพบ (Audit Finding)
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)
4.4 ผูควบคุมงานจัดทํารายงานประจําวัน/สัปดาห/เดือน การปฏิบัติไมเปนไปตาม
ไมเปนปจจุบัน
ระเบียบฯ ที่กําหนด

5. ดานการปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คา
สาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ พบวา
5.1 ดําเนินการชําระหนี้คาสาธารณูปโภคใหแก
รัฐวิสาหกิจผูขายบริการบางสวนเกิน 15 วัน นับแตวันที่
ไดรับใบแจงหนี้
5.2 ใบแจงหนี้คาไฟฟาและคาน้ําประปาของหนวยรับ
ตรวจบางแหง มียอดการใชของบานพักของทางราชการ
รวมอยูดวย โดยหนวยรับตรวจไดจดมิเตอรการใชและเก็บ
เงินสมทบจากผูที่พักอาศัย เพื่อสมทบจายคาไฟฟาและคา
น้ําประปา

การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม
มติ ครม. ที่กําหนด

เจาหนาที่สงใบแจงหนี้
ใหตั้งเบิกลาชา

ขอเสนอแนะ (Recommendation)
เห็นควรกําชับผูควบคุมงานใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ขอ 178 (3) จด
บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือ
การหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2
ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือขอตกลงและก ารตรวจรับพัสดุที่เปนงาน
จางกอสรางทราบทุกสัปดาห

1. เห็นควรกําชับเจาหนาที่ใหดําเนินการชําระหนี้คา
สาธารณูปโภคใหแกรัฐวิสาหกิจผูขายบริการใหแลว
เสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้
2. เห็นควรใหเจาหนาที่ ประสานการไฟฟา /การ
ประปาสวนภูมิภาค ดําเนินการแยกมิเตอรหรือ จด
หนวยการใชของบานพักของทางราชการ แยกออก
จากใบแจงหนี้ของสวนราชการ เพื่อใหการปฏิบัติ
เปนไปตามมติ ครม . เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
หนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275 ลงวันที่ 7
มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการ แกไขปญหาหนี้คา
สาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)

ขอตรวจพบ (Audit Finding)
6. ดานการควบคุมการใชรถราชการ
6.1 การบันทึกขอมูลแบบประเภทรถสวนกลาง (แบบ 2) การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม
ไมครบถวน และเปนปจจุบัน
ระเบียบฯ ที่กําหนด
6.2 ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3) พบวา การขอ
ใชรถบางคันระบุรายละเอียดสถานที่ไปปฏิบัติงานและวันที่ไม
ชัดเจน โดยครอบคลุมการใชรถตั้งแตตนเดือนถึงปลายเดือน
จึงไมสามารถตรวจสอบไดวาการใชรถดังกลาวเปนไปตามที่
ไดรับอนุมัติตามคําขอหรือไม
6.3 พนักงานขับรถมีการบันทึกการใชรถ (แบบ 4) แต
กรอกขอมูลไมครบถวน และใชแบบ 4 ไมถูกตองตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
6.4 การบันทึกรายละเอียดการซอมบํารุง (แบบ 6) พบวา
มีการบันทึกรายละเอียดการซอมบํารุง แตไมระบุเลขไมลเมื่อ
เขาซอม ขาดเอกสารประกอบ และไมมีร ายงานการตรวจ
สภาพรถกอนใชงานรายวันทุกวัน
6.5 รถราชการบางคันไมไดตอทะเบียนรถยนตเมื่อครบ
กําหนด และไมไดจัดทําประกันภัยภาคบังคับ
6.6 ไมมีการจัดทําสรุปและรายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําเดือน

ผูที่รับผิดชอบเรื่องรถ ผู
ขอใชรถ และพนักงาน
ขับรถยังไมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ

ขอเสนอแนะ (Recommendation)

1. เห็นควรกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ .ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติม , ตามหนังสือดวนมาก ที่ นร
0106/ว 527 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 และ
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําวาด วยการใชรถ การ
บํารุงรักษา และมารยาทของพนักงานขับรถของกรม
ทรัพยากรน้ํา พ .ศ. 2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2560
2. จัดทําประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือที่
กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548
3. กําชับเจาหนาที่ใ หบันทึกเลขไมลทุกครั้งที่เติม
เชื้อเพลิง เพื่อเปนการควบคุมการใชเชื้อเพลิงใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑการใช
สิ้นเปลือง และจัดทําทะเบียนคุมการใชเชื้อเพลิงแยก
เปนรายคัน
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา
ขอตรวจพบ (Audit Finding)
ผลกระทบ (Effect)
สาเหตุ (Cause)
7. สอบทานรายงานการควบคุมภายในสําหรับป สิ้นสุด
การปฏิบัติยังไมเปนไปตาม
วันที่ 30 กันยายน 2561 พบวา หนวยรับตรวจ มีการ หลักเกณฑฯ ที่กําหนด
ปฏิบัติตามเกณฑกระทรวงการคลังฯ ที่กําหนดแลว แตมี
บางสวนยังดําเนินการไมถูกตอง เชน จัดทํารายงานไมครบทุก
สวนงาน, นําความเสี่ยงที่เหลือทั้งหมดมา จัดทํารายงานตาม
แบบ ปค . 4 โดย ไมมีการคัดเลือก ความเสี่ยงที่สําคัญ ,
รายงานตามแบบ ปค . 4 และ ปค . 5 มีความเสี่ยงไม
สอดคลองกัน และรายงานตามแบบ ปค .5 กําหนดเวลาการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในไมถกต
ู อง เปนตน
ผูรับผิดชอบ 1. นางสาวณัฐกาญจน
2. นางจันทรเพ็ญ
3. นางสาวนภาวัลย
4. นายธาดา
5. นางสาวอารีย
6. นางสาวนันทนภัส

แซตั้ง
จรัสดํารงนิตย
ฉัตรนรเศรษฐ
เอี่ยมระหงษ
สุวราช
มูลกาศ

ขอเสนอแนะ (Recommendation)
เห็นควรกําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ กค 0409.3/
ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูกํากับดูแล นางสาวณัฐกาญจน แซตั้ง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รก.ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนาที่ ผอ
.กลุมตรวจสอบภายใน

