ข้อค้นพบ มีดังนี้

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ซึ่งเข้าตรวจสอบได้ 5 หน่วยงาน

1. การปฏิบัติงานด้านการเงิน
1.1 บุคคลคนเดียวปฏิบัติหน้าที่หลายขั้นตอน
1.2 ส่งใช้เงินยืมราชการเกินกําหนด

* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ข้อ 60)
- ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายทีย่ ืมไป (ถ้ามี) ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศหรือ
กรณีเดินทางกลับภูมิลาํ เนาเดิม ให้สง่ แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือธนาณัติ
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืม ภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ราชการผู้ให้ยืม ภายในสามสิบ
วันนับจากวันได้รบั เงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้สง่ หลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้ส่วนราชการผู้
ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบตั ิตามคําทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
ได้รับคําทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดําเนินการตามทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผูย้ ืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืม
เท่าจํานวนที่ทักท้วงนัน้
1.3 เบิกเงินทดรองราชการเป็นเงินสด เก็บไว้ใช้จา่ ยเกินวงเงินอนุมัติ
* กรมบัญชีกลางได้มหี นังสือ ที่ กค 0407.6/1030 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
เรื่อง อนุญาตให้กรมทรัพยากรน้ํา
- (ส่วนกลาง) เก็บรักษาเงินราชการไว้ที่ทําการ 100,000 บาท
- (สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค) เก็บรักษาเงินราชการไว้ที่ทําการ 50,000 บาท
1.4 ไม่ได้ระบุมีเงินสดคงเหลือเงินทดรองราชการ ในหมายเหตุรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
* ตามระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 (ข้อ 4 ) ทุกสิ้นวันทําการภายหลังการรับ หรือจ่าย เงินทดรองราชการให้
ส่วนราชการจัดให้มีผู้ทาํ หน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงิน
คงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน แล้วให้ลงลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ พร้อมกับนําเงิน
คงเหลือเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของส่วนราชการและระบุจาํ นวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ช่อง “หมายเหตุ”

1.5 ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทดรองราชการ ไม่ได้บันทึกการรับเงินภายในวันที่รับเงิน
* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ข้อ 76)
- ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ได้รับเงิน เงินประเภทใดที่มีการออก
ใบเสร็จรับเงินในวันหนึง่ ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทนั้น ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมา
บันทึกเป็นรายการเดียวในระบบก็ได้โดยให้แสดงรายละเอียดว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดและ
จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปิดบัญชีสําหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงิน
นั้นในระบบในวันทําการถัดไป
1.6 หลักฐานการจ่าย ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือเรียกเอกสารที่จ่ายเงินจากระบบ GFMIS แนบ
* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
กําหนดให้หน่วยงานพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวเพื่อใช้เป็น
หลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ และจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ
เงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนติดตามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงาน
ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด ซึ่งหากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่ดําเนินการให้หน่วยงานมีหนังสือ
แจ้งให้สํานักงานสรรพากรพื้นที่
1.7 หลักฐานการจ่ายเงิน ไม่ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อตัวบรรจง พร้อมกับวันที่จ่ายเงิน
* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 (ข้อ 37)
- ให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย
และระบุชื่อผู้จา่ ยเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุก
ฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
1.8 ทะเบียนคุมเงินประจํางวดงบลงทุนไม่ได้แยกเป็นรายโครงการ และบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
* ตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดให้มี
การควบคุมการรับ/จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย โดยให้บนั ทึกในแบบทะเบียนคุมเงินประจํางวดของ
หน่วยงานให้ถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือแต่ละโครงการได้

2. การปฏิบัติงานด้านบัญชี
2.1 ไม่ได้ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
2.2 มีบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ยังไม่ได้ปรับปรุง
2.3 บัญชีทรัพย์สินแต่ละประเภทในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน

* กรมบัญชีกลางได้มหี นังสือ ที่ กค 0423.3/ว384 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556
เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
- ให้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กับ
รายงานการตรวจพัสดุประจําปีที่จัดทําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีผลต่างให้ปรับปรุงทะเบียนและบัญชีให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
3. การปฏิบัติงานพัสดุ
3.1 ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา พบว่า ส่วนใหญ่คืนหลักประกันสัญญาล่าช้า
3.2 จากการสุ่มตรวจสอบขัน้ ตอนการคืนหลักประกันสัญญาจ้าง พบว่า
3.2.1 หนังสือค้ําประกันสัญญาส่วนใหญ่ ไม่ลงเลขที่สญ
ั ญาและวันลงนามในสัญญา
3.2.2 ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาบางหน่วยงาน ไม่ลงระยะเวลาการค้ําประกันสัญญา
3.2.3 ส่วนอํานวยการไม่ได้แจ้งส่วนพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งน้าํ ตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างก่อน
คืนหลักประกันสัญญา และแจ้งผู้ค้ําประกันทราบ กรณีที่งานก่อสร้างมีความชํารุดบกพร่องตามหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
* สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532
เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
(ข้อ 3) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพร่องภายใน 15 วัน สําหรับหลักประกัน
สัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วันสําหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของ
พัสดุ และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่งหากปรากฏว่ามีความชํารุดบกพร่อง ให้หัวหน้า
ส่วนราชการรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดําเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการ
ประกันความชํารุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
3.2.4 การนับวันครบกําหนดคืนหลักประกันสัญญาคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 72 (4) และเงื่อนไขของสัญ ญา ข้อ 8
ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
4. การปฏิบัติงานบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
4.1 การจัดทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
4.2 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) กรณีงานจ้างก่อสร้าง ยังมีบางหน่วยงานไม่ได้ระบุวงเงินที่
ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไว้ในประกาศร่าง TOR
4.3 รายงานประจําวันไม่ระบุปริมาณงาน และรายงานประจําสัปดาห์ไม่ได้จัดทําเป็นรายสัปดาห์

5. การประกาศราคากลาง
- ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคํานวณราคากลาง
ซึ่งได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 1 แสนบาท ตามแบบฟอร์ม
ที่คณะกรรมการ ป.ช.ช. กําหนดไว้ในระบบ e-GP และบนเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ํา ในหัวข้อประกาศราคากลาง
และการคํานวณราคากลางของกรมทรัพยากรน้ําให้ครบถ้วนถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
ตัวอย่างเช่น ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

