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หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
สำนักปลัด
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบ
2. เพื่อให้ทราบว่าผู้ขอรับเบี้ยยังชีพมีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรือไม่
4. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
5. ตรวจสอบข้อมูลของเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4
6. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี
- การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
- ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่
31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันทีเ่ ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ....................................................
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ที่

1
2
3
4
5
6
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วันที่
รหัสกระดาษ
ตรวจสอบ
ทำการ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนั งสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน นางเจนจิรา อินนา 2 มิ.ย.2564 01/2564
วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับเบี้ยยั งชีพว่าถูกต้อง
ครบถ้วน หรือไม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรือไม่
ตรวจสอบฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก าร และ
ผู้ป่วยเอดส์
สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การปฏิบัติงาน
สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ

สรุปผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ปรากฏดังนี้
1. จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พบว่ามีการจ่ายแบบโอนเงินเข้า
บัญชีให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ และจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน โดยไม่เกินวันที่สิบของทุก
เดือน ซึ่งเป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่ อการยังชี พ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยั งชีพ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2552 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 และ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๕๓ และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่
อาย เป็ น เวลา 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 (2)
2. จากการตรวจสอบการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ พบว่ามีบางรายที่เอกสารไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบฯ
3. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยั งชีพว่ามีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน ยังชีพหรือไม่
นั้น พบว่า มีการสำรวจยืนยันตัวตนโดยให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมายืนยันตัวตนทุกปี
4. จากการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้จัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพครบถ้วนและ
จำนวนเงินที่ได้เบิกจ่ายตรงกันทุกรายการ
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
สำนักปลัด
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้ปฏิบัติถกู ต้องตาม
ระเบียบ
2. เพื่อให้ทราบว่าผู้ขอรับเบี้ยยังชีพมีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรือไม่
4. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
5. ตรวจสอบข้อมูลของเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4
6. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี
- การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
- ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ
ระยะเวลาทีเ่ ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
1. จากการตรวจสอบการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ พบว่ามีบางรายที่เอกสารไม่
ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรให้จัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบฯ
ชื่อผู้รับตรวจ
1. นางสาวลภัสรดา มณีวรรณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
2. นางสุนันธา
จีนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

5
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
สำนักปลัด
เรื่องที่ตรวจสอบ
การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าสำนักปลัด, กองคลัง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการ
ใช้และ การรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563) หรือไม่
2. เพื่อให้ทราบว่าสำนักปลัดฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี
แยกประเภทรถ, ใบขออนุญาต, บันทึกการใช้รถ, รายงานอุบัติเหตุฯ, รายละเอียดงานซ่อมบำรุง ตาม
เอกสารแนบท้าย แบบที่ 1-6 ตามระเบียบฯหรือไม่
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ 1) และรถส่วนกลาง/รถ
รับรอง(แบบ 2) หรือไม่
2. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ 3)
3. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
4. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุรถ (แบบ 5)
5. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ 6)
6. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
7. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบล
หรือไม่
8. ตรวจสอบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ
สำนัก/กอง หรือไม่ มีขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
9. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง
10. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
11. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่
31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันทีเ่ ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ....................................................
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ที่

1

วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
รหัสกระดาษ
ตรวจสอบ
ทำการ
7 มิ.ย. 2564 02/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนั งสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน นางเจนจิรา อินนา
การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
2 ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำ
ตำแหน่ง (แบบ 1) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง(แบบ 2)
หรือไม่
3 ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง
(แบบ 3)
4 ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
5 ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการสูญหายหรือเสียหาย
(แบบ 5)
6 ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมบำรุงรถ
(แบบ 6)
7 ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์
ส่วนกลาง หรือไม่
8 ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ใน
บริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่
9 ตรวจสอบการแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง
10 ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
11 ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
12 สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การปฏิบัติงาน
13 สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ
สรุปผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบผลปรากฏ ดังนี้
1. จากการตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่อาย ไม่ได้มีการจัดทำบัญชีรถ
แยกประเภทเป็ น รถประจำตำแหน่ ง (แบบ ๑) เนื่องจากทางเทศบาลตำบลแม่อายไม่ได้จัดให้ มีรถประจำ
ตำแหน่ง และการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทรถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) มีการจัดทำ เป็นปัจจุบัน และ
ได้จัดทำตามแบบในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และดูแลรักษารถยนต์ฯ ตามระเบียบข้อ 6
2. การจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 4) มี
การจัดทำถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ 11 และข้อ 12 แต่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากบันทึกรายการ ไม่เป็นปัจจุบัน
3. การจัดทำรายงานกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึน้ กับรถส่วนกลาง (แบบ 5) เนื่องจากทางเทศบาลมิได้มี
กรณีเสียหายหรือสูญหายจึงไม่ได้มีรายงานการสูญหายหรือเสียหาย จึงถือว่ามีการจัดทำเป็นปัจจุบัน
4. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) เป็นปัจจุบัน และมีการใช้แบบฟอร์มเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ ตามระเบียบข้อ 18
5. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางจากสำนักปลัดฯ และจัดทำเป็นปัจจุบัน
6. มีการจัดเก็บรถยนต์ส่วนกลางมีการจัดเก็บไว้ในบริเวณของที่ทำการเทศบาลตำบลแม่อาย

7
7. มีการตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของเทศบาลตำบลแม่อาย สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง
ของเทศบาลตำบลแม่อายทุกคัน ตามขนาดที่กำหนดตามระเบียบข้อ ๕
8. มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ ตามระเบียบข้อ 7
9. มีการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและฎีกาเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบล
แม่อาย ได้ความถูกต้องครบถ้วน และตรงกับใบขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสมุดรายการซ่อมรถยนต์
ส่วนกลางโดยมีการตรวจสอบก่อนทำการเบิกจ่ายทุกครั้ง

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน

นางเจนจิรา อินนา

วันที่

18 มิถุนายน 2564

8
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
สำนักปลัด
เรื่องที่ตรวจสอบ
การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าสำนักปลัด, กองคลัง ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการ
ใช้และ การรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563) หรือไม่
2. เพื่อให้ทราบว่าสำนักปลัดฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี
แยกประเภทรถ, ใบขออนุญาต, บันทึกการใช้รถ, รายงานอุบัติเหตุฯ, รายละเอียดงานซ่อมบำรุง ตาม
เอกสารแนบท้าย แบบที่ 1-6 ตามระเบียบฯหรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ 1) และรถส่วนกลาง/รถ
รับรอง(แบบ 2) หรือไม่
2. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ 3)
3. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
4. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุรถ (แบบ 5)
5. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ 6)
6. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
7. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบล
หรือไม่
8. ตรวจสอบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ
สำนัก/กอง หรือไม่ มีขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
9. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง
10. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
11. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาทีเ่ ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
1. จากการตรวจสอบการจัดทำเอกสารแบบการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามระเบียบฯ ข้อ 11 การจัดทำ
ใบอนุ ญ าตใช้ ร ถส่ ว นกลาง (แบบ 3) และ ระเบี ยบฯ ข้อ 12 การจั ด ให้ มี ส มุ ด บั น ทึ ก การใช้ รถส่ ว นกลาง
(แบบ 4) มีการจัดทำถูกต้องตามระเบียบ แต่รายการ ไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรให้มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และบันทึกรายละเอียดการใช้รถส่วนกลาง
(แบบ 4) ให้เป็นปัจจุบัน
ชื่อผู้รับตรวจ
1. นางสุนันธา จีนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. นางสาวพิณทิยา สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3. นายไพริน พานจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
4. นายนพดล บุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
5. นายครรชิตพล มานะศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์
6. นายโสภณ พรินทรากุล
พนักงานขับรถยนต์
7. นายอภิสิทธิ์ ทองติ่ง
พนักงานขับรถยนต์
8. นายชลาธิป บุญเลิศ
คนงานทั่วไป
9. นายคำนึง บุตรคำ
พนักงานดับเพลิง
10. นายบรรพต หงส์ประสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
11. นายจักรพันธ์ ยอดแสง
พนักงานดับเพลิง
12. นายสิทธิศร โสบรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการ
13. นายปิยะณัฐ มูลขำ
คนงานทัว่ ไป
14. นายชัยวุฒิ เที่ยงออน
คนงานทั่วไป
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

10
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ

การจัดทำทะเบียนคุมวันลา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาถูกต้องตามระเบียบ
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการนับจำนวนวันลาของพนักงานและลูกจ้างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา
2. ตรวจสอบใบลา
3. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี
- การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาทีต่ รวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่
31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ....................................................
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

11
แนวทางการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ที่

1
2
3
4
5
6

วันที่
รหัสกระดาษ
ตรวจสอบ
ทำการ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา 7 มิ.ย. 2564 03/2564
วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

การลาของพนั ก งานเทศบาลสามั ญ ลู ก จ้ า งประจำและ
พนักงานจ้าง
สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทำทะเบียนคุมวันลา
ตรวจสอบทะเบียนคุมวันลาว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
ตรวจสอบการลาของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การปฏิบัตงิ าน
สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ

สรุปผลการตรวจสอบ
1. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมวันลา พบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวัน
ลาของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่อายเป็นรายบุคคล
2. จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่อาย พบว่าได้ มี
การจัดทำทะเบียนคุมวันลาได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. จากการตรวจสอบการลาของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่อาย มีการนับจำนวนวันลาได้ถูกต้อง
ทุกรายการ และรูปแบบใบลาแต่ละประเภทของพนักงานและลูกจ้างได้มีการจัดทำได้ถูกต้องตามรูปแบบของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และมีใบลาครบถ้วนตามทะเบียนคุม
วันลา
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
สำนักปลัด
เรื่องที่ตรวจสอบ
การจัดทำทะเบียนวันลา
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาถูกต้องตามระเบียบ
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการนับจำนวนวันลาของพนักงานและลูกจ้างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา
2. ตรวจสอบใบลา
3. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี
- การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ระยะเวลาทีเ่ ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวั นลาของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่อาย
พบว่าได้มีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน การนับจำนวนวันลามีความถูกต้องทุกรายการ และรูปแบบ
ใบลาแต่ ล ะประเภทของพนั ก งานและลู ก จ้ า งได้ มี ก ารจั ด ทำได้ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบของระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และมีใบลาครบถ้วนตามทะเบียนคุมวันลา ไม่พบ
ข้อบกพร่องแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้มีการจัดทำใบยกเลิกวันลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอถอนวันลา ในกรณีที่ได้มีการ
เสนอใบลาแล้วได้รับการอนุมัติแต่ภายหลังไม่ได้หยุดลา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกัน
ชื่อผู้รับตรวจ
นางสาวธีระพร บัวชุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน งานการตรวจสอบภายใน
ที่ ชม 5340๖/23
วันที่ 30 กรกฎาคม
.
เรื่อง

.
256๔

รายงานผลการตรวจสอบภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
เรื่องเดิม
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนงานของกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย เป็น
การตรวจสอบข้ อ มู ล ระหว่ างเดื อนตุ ล าคม 2563 ถึง เดื อนมิ ถุน ายน 2564 โดยได้ ด ำเนิ น การตรวจสอบเรื่อ ง
ดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
2. การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
3. การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินประจำวัน
4. หลักประกันสัญญา
5. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
6. การเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ
7. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน
ข้อเท็จจริง
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม
2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีข้อสรุปเกี่ยวกับการตรวจสอบในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
1) การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจำปี พบว่ า มี การปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปตามระเบี ย บทุ กขั้น ตอนไม่ พ บ
ข้อบกพร่องแต่อย่างใด และได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบต่อไป
2) การตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน พบว่ายอดเงินฝากธนาคารในสมุดคู่ฝากและ
หนั ง สื อ ยื น ยั น ยอดจากธนาคารไม่ ต รงกั บ ยอดเงิ น ฝากในรายงานงบทดลองประจำเดื อ น
มิถุนายน 2564 และรายงานสถานะการเงินประจำวัน ซึ่งยอดเงินที่ไม่ตรงกันเกิดจากจ่ายเช็ค
แต่เจ้าหนี้ไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินและเป็นในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งมีการรับเข้าระบบในวัน
ถัดไปของเดือนกรกฎาคม ที่ทางเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไม่ได้รับเข้าระบบ แต่ได้ดำเนินการ
จัดทำงบกระทบยอดเปรียบเทียบยอดเงินที่ต่างกันเรียบร้อ ยแล้ว และจากการตรวจสอบพบว่า
มีการบันทึกรายการบัญชีผิด ได้แนะนำให้ทำการปรับปรุงรายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว
3) การตรวจสอบด้านการรับ เงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บ รักษาเงิน ประจำวั น
พบว่าไม่พบข้อตรวจพบแต่อย่างใด และได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
4) การตรวจสอบหลักประกันสัญญา พบว่าการจัดทำทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาระบบคุม
มือ มีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วนและในบางรายการไม่มีการบันทึกข้อมูล วันที่ จำนวน
เงินและไม่มีการลงลายมือชื่อผู้รับเงินคืน หลักประกันสัญญา ได้แนะนำให้มีการแก้ไข บันทึก
รายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว
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15
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบ
กำหนด
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในพัสดุมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถป้องกันการรั่วไหล
หรือสูญหายได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี 2563
2. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การรายงานผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีผลการตรวจสอบมีพัสดุชำรุดและ
กระบวนการจำหน่วยพัสดุ กรณีปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้
4. ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

1

วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
รหัสกระดาษ
ตรวจสอบ
ทำการ
15 ก.ค. 04/2564
64

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา
การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจำปี และการจำหน่ า ยพั ส ดุ
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213-218)
2 ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ (ข้อ 213)
3 ตรวจสอบการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี (ข้อ 213)
1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
2) รายงานผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่
ระเบียบกำหนดหรือไม่
3) รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามประเด็นที่
ระเบียบกำหนดหรือไม่
4 ตรวจสอบ การจำห น่ ายพั สดุ ป ระจำปี การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมิน
ราคากลางพัสดุเพื่อจำหน่าย และคณะกรรมการดำเนินการ
ขายซากพัสดุ
5 สังเกตการณ์ สอบถาม สั มภาษณ์ การบริห ารงานและการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปรากฎว่ามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 โดยมีการแต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนดและได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ
213
2.จากการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปรากฏว่ามีการตรวจสอบพัสดุและรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ และพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 2563 ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่
อายทราบ
3.จากการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีพัสดุที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทางเทศบาลจึงได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาว่าพัสดุที่ชำรุดเกิดจากการใช้งานตามปกติจริงหรือไม่ โดยได้
ดำเนินการตามระเบียบฯ ถูกต้องและครบถ้วน
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4.จากการตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 ปรากฏว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินราคากลางพัสดุเพื่อจำหน่าย และคณะกรรมการดำเนินการขายซากพัสดุ และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจำหน่วย
พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 – 218
5.จากการตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ ปรากฏว่า มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุในระบบ e-LAAS โดยเจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นผู้นำเข้าข้อมูลและเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นผู้ตัดบัญชีจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพและตัดค่าเสื่อมราคาพัสดุในระบบ
6.จากการตรวจสอบการส่งรายงานการขายซากพัสดุ ปรากฏว่ามีการส่งรายงานการขายซากพัสดุที่ชำรุด
เสื่อมสภาพแล้ว ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบ
กำหนด
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมพัสดุมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือสูญ
หายได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี 2563
2. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การรายงานผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีผลการตรวจสอบมีพัสดุชำรุดและ
กระบวนการจำหน่วยพัสดุ กรณีปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้
4. ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบพัสดุประจำปี ซึ่งใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และข้อมูลพัสดุประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการตรวจสอบ พบว่าไม่มขี ้อบกพร่องแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากไม่พบข้อบกพร่องในการตรวจสอบพัสดุประจำปี หน่วยตรวจสอบภายในจึงแนะนำให้ผู้ที่
รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อบังคับ สั่งการ อย่างเคร่งครัด

19
ชื่อผู้รับตรวจ
1.
พนักงานพัสดุชำนาญงาน
2.
พนักงานธุรการชำนาญงาน
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวพัฒน์นรี นำชัย เจ้า
นางสาวพิณทิยา สุวรรณ เจ้า

20
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั้งในระบบมือและ
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั้งในระบบมือและ
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงาน
การเงินโดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

1

วันที่
ตรวจสอบ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา 14 ก.ค.64
วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

รหัสกระดาษ
ทำการ
05/2564

การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
2 ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจำวันกั บยอดเงินฝาก
ธนาคาร มีจำนวนคงเหลือตรงกันหรือไม่
3 ตรวจสอบด้ านรายรั บ รายจ่ าย ระหว่ างวัน ที่ 1 ตุ ล าคม
2563 ถึ งวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 ทะเบี ย นคุ ม เงิ น
รายรับและทะเบียนคุมรายจ่าย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
4 ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท งบทดลองรายงานรับ-จ่ายเงิน
5 ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั้งในระบบ
มือและระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
6 สังเกตการณ์ สอบถาม สั มภาษณ์ การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการตรวจสอบการจัดทำบัญชี พบว่ามีการบันทึกบัญชีในระบบและมีการจัดทำรายงานสถานะการเงิน
ประจำวันทุกวันเป็นปัจจุบันและได้เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน ตามระเบียบฯ
2.จากการตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน พบว่ายอดเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงตามรายงานสถานะ
การเงินประจำวัน ส่วนยอดเงินฝากพบว่าบางบัญชียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่เข้าตรวจสอบไม่ตรงกับสมุดบัญชีคู่
ฝากเนื่องจากมีจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้นำเข้าระบบบัญชีประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน มิถุนายน 2564 แต่ได้
นำเข้าในระบบบัญชีของวันถัดไป
3.จากการตรวจสอบสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนคุมเงินรายรับ และทะเบียนคุมเงินรายจ่าย พบว่ามี
การจัดทำในระบบ e-LAAS แต่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี e-LAAS จึงไม่
สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้
4.จากการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีการจัดทำบัญชีแยก
ประเภทในระบบ e-LAAS และได้มีการจัดทำเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
5.จากการตรวจสอบรายการบัญชี พบว่ามีบางรายการที่เลือกรายการบัญชีผิด เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ(ค่าล่วงเวลา) สลับกับรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง-ใน
ประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ ซึ่งมีบางรายการที่บันทึกผิดบัญชี
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั้งในระบบมือและ
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั้งในระบบมือและ
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงาน
การเงินโดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
1.จากการตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน พบว่ายอดเงินฝากในหนังสือยืนยันยอดของ
ธนาคารกับยอดเงินฝากในรายงานสถานะการเงินประจำวันไม่ตรงกันจำนวนสามบัญชี แต่ได้มีการจัดทำงบกระทบ
ยอดเพื่อประกอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
2.จากการตรวจสอบสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนคุมเงินรายรับ และทะเบียนคุมเงิน
รายจ่าย ปรากฏว่าไม่สามารถเรียกดูข้อมูลจากในระบบได้จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
3.จากการตรวจสอบรายการบัญชี พบข้อบกพร่องในการบันทึกบัญชีผิด เช่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่าล่วงเวลา) สลับกับรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ ซึ่งมีบางรายการที่บันทึกผิดบัญช
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ข้อเสนอแนะ
1.เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทำการปรับสมุดคู่ฝากแต่ละธนาคารทุกวันสิ้น
เดือนเพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากว่าตรงกันกับรายงานสถานะการเงินประจำวันหรือไม่ เพื่อ
ความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
2.เห็นควรให้มีการตรวจทานการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการบันทึกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ชื่อผู้รับตรวจ
1.นางโยษิตา ไชยสุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
2.นางสุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

24
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบว่าเงินสดมีอยู่จริงและครบถ้วน
3. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน มีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
4. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน
ประจำวัน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบรายการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน ตามระเบียบฯ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝาก
เงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

25
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

1

วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
ตรวจสอบ
7 ก.ค.64

รหัสกระดาษ
ทำการ
06/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา
การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษา
เงินประจำวัน
2 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับใบนำส่งเงิน และใบสำคัญสรุป
ใบนำส่งเงิน
3 ตรวจสอบใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินกับใบนำฝากเงินและ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
4 ตรวจสอบการจั ด ทำรายงานเงิ น คงเหลื อ ประจำวั น
ทดสอบการบวกตัวเลข ยืนยันยอด
5 ตรวจสอบเงิ น สดคงเหลื อ ในมื อ ว่ า มี ก ารจั ด เก็ บ ไว้ ในตู้
นิรภัยหรือไม่
6 ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบฯ
ว่าถูกต้องหรือไม่
7 ตรวจสอบ ทดสอบการบวกตั ว เลข ยื น ยั น ยอดและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกันหรือไม่
8 สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ พบว่าในวันที่เข้าตรวจสอบคือวันที่ 7 กรกฎาคม
2564 ไม่มีจำนวนเงินสดคงเหลือ เนื่องจากมีการนำฝากธนาคารทุกสิ้นวัน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่า
หากมีเงินสดคงเหลือและไม่ได้นำฝากธนาคารจะนำเงินสดดังกล่าวเก็บไว้ในตู้นิรภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ถือกุญแจตู้นิรภัยโดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
2.จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับใบนำส่งเงิน และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พบว่ามีการจัดทำในระบบ
e-LAAS และมีสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ มีการจัดทำใบเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์
3.จากการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการรับส่งเงิน พบว่ามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบฯ และมีการปฏิบัติหน้าทีต่ ามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการตรวจสอบเงินสด
คงเหลือและลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจำวันครบถ้วนเรียบร้อย

26
4.จากการสุ่มตรวจข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 เดือนพฤษภาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 เรื่อง การ
รับเงิน การนำส่งเงิน และการนำฝากธนาคาร พบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินและลงลายมือชื่อผู้รับ
เงินในใบเสร็จรับเงินครบถ้วน ในส่วนของใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินเจ้าหน้าที่ได้จัดทำและมีการ
ตรวจสอบลงลายมือชื่อผู้นำส่งและผู้ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
5.จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน พบว่ามีสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกรายการ และหากใบเสร็จรับเงินที่จัดทำใน
ระบบ e-LAAS จะมีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน ในระบบ e-LAAS ครบถ้วนถูกต้องตรงกับ
ใบเสร็จที่ใช้จริง ส่วนใบเสร็จรับเงินต่างๆ ที่มีการจัดทำโดยระบบมือ มีการจัดทำทะเบียนคุมมือและมีจำนวน
ใบเสร็จรับเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

27
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบว่าเงินสดมีอยู่จริงและครบถ้วน
3. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน มีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
4. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน
ประจำวัน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบรายการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน ตามระเบียบฯ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝาก
เงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน ปรากฏว่าไม่
พบข้อบกพร่องแต่อย่างใด ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบฯ
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อความถูกต้องเรียบร้อย
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ชื่อผู้รับตรวจ
1.นางโยษิตา ไชยสุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
2.นางสุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.นางปภาวดี คิดห้วน คนงานทั่วไป
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

29
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
และนโยบายที่กำหนด
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของหลักประกันสัญญา มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา โดยใช้ข้อมูล ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
2. สอบทานระบบควบคุมภายในของหลักประกันสัญญา
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

30
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

วิธีการตรวจสอบ

1

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
ตรวจสอบ
5 ก.ค.64

รหัสกระดาษ
ทำการ
07/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน นางเจนจิรา อินนา
เรื่องหลักประกันสัญญา
2 ตรวจสอบทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และ
ระบบมื อ ว่ามี ก ารบั น ทึ ก รายการครบถ้ ว นถูก ต้ อ งตรงกั น
หรือไม่
3 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดจ่ายคืน แต่ยังไม่
จ่ายคืนให้แก่คู่สัญญา
4 ตรวจสอบการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา ว่ามีการตรวจสอบ
ความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาหรือไม่
5 สังเกตการณ์ สอบถาม สั มภาษณ์ การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการตรวจสอบบัญชีแยกประเภท เงินหลักประกันสัญญา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 พบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทในระบบ e-LAAS เป็นปัจจุบันถูกต้องรายละเอียดเงิน
หลักประกันสัญญาตรงกับงบทดลองประจำเดือน ณ 30 มิถุนายน 2564
2.จากการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาประกัน พบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 15 วันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจสอบสภาพงานก่อนการจ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาแก่คู่สัญญา
3.จากการตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา พบว่า มีการจัดทำทั้งระบบมือและระบบ e-LAAS ซึง่
ทะเบียนคุมระบบ e-LAAS มีการจัดทำเรียบร้อย ส่วนทะเบียนคุมระบบมือมีการจัดทำและบันทึกรายการจ่ายคืนเงิน
หลักประกันสัญญาไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบางรายการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาแล้วแต่ไม่ได้มีการบันทึกจ่ายและไม่มี
ลายมือชื่อผู้รับเงินในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาระบบมือ
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

31
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
และนโยบายที่กำหนด
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของหลักประกันสัญญา มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงานการเงิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา โดยใช้ข้อมูล ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
2. สอบทานระบบควบคุมภายในของหลักประกันสัญญา
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบหลักประกันสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบข้อบกพร่องในการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาระบบคุมมือ ซึ่งมีการลงรายละเอียดไม่ครบและในบางรายการไม่มีการ
บันทึกข้อมูลการจ่ายคืนเงินประกันสัญญาและไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินที่ได้รับเงินคืนไปแล้ว
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาจัดทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบันและ
บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกครั้งที่มีการรับ หรือจ่ายเงินหลักประกันสัญญา เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องในการ
รับเงินคืนหลักประกันสัญญาของคู่สัญญา

32
ชื่อผู้รับตรวจ
1.นางสาวพัฒน์นรี นำชัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
2.นางสุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

33
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามระเบียบฯ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ตรวจสอบคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

34
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

วิธีการตรวจสอบ

1

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
ตรวจสอบ
8 ก.ค.64

รหัสกระดาษ
ทำการ
08/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ ยวข้องใน นางเจนจิรา อินนา
เรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ราชการ
2 ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ว่าเป็ น การปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการจริงหรือไม่ และมี
เอกสารประกอบว่าครบถ้วน หรือไม่
3 ตรวจสอบคำสั่งที่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการว่ามีหรือไม่
และถูกต้องหรือไม่
4 ตรวจสอบการคำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการว่าถูกต้องหรือไม่
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการตรวจสอบหนังสือคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
มิถุนายน 2564 พบว่าในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะอยู่ในส่วนงานของโรงฆ่าสัตว์และงานเก็บขยะ ซึ่งได้มีการ
คำสั่งในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้งถูกต้องตามระเบียบ
2.จากการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน พบว่า มีการจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนทุกรายการ จาก
การสอบถามเจ้าหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบงานโรงฆ่าสัตว์ จะทำการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เฉพาะวันอาทิตย์และวันหยุดราชการเท่านั้น และในส่วนของคนงานเก็บขยะจะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเฉพาะวันหยุดราชการ และจากการตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการจะมีการเบิกในวันดังกล่าว
ถูกต้องทุกรายการ
3.จากการตรวจสอบการบันทึกรายการในฎีกาเบิกจ่ายเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเลือกรายการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบบัญชีไม่ตรงกับรายการเบิกจ่ายในฎีกาเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าล่วงเวลา) โดยบันทึก
รายการบัญชีสลับกับรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน จึงทำให้ยอดเงินรวมในฎีกาค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและยอดเงินในบัญชีแยกประเภทและในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไม่ตรงกัน แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่
ทำการแก้ไขโดยการปรับปรุงรายการบัญชีให้ตรงกับค่าใช้จ่ายจริง
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

35
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามระเบียบฯ
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ตรวจสอบคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบการบั น ทึกรายการในฎีกาเบิ กจ่ายเงิน พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเลื อกรายการเบิ ก
จ่ า ยเงิ น ในระบบบั ญ ชี ไม่ ต รงกั บ รายการเบิ ก จ่ า ยในฎี ก าเงิ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวล าราชการ
(ค่าล่วงเวลา) โดยบัน ทึกรายการบัญชีสลับ กับรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน จึงทำให้ ยอดเงินรวมในฎีกา
ค่าตอบแทนการปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการและยอดเงินในบัญชีแยกประเภทและในงบทดลอง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 ไม่ตรงกัน แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขโดยการปรับปรุงรายการบัญชีให้ตรงกับค่าใช้จ่ายจริง
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้มีการตรวจทานการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและตรงกันกับฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ชื่อผู้รับตรวจ
1.นางโยษิตา ไชยสุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
2.นางสุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

36
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามระเบียบฯ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ตรวจสอบคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
3. ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

37
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

วิธีการตรวจสอบ

1

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
ตรวจสอบ
9 ก.ค.64

รหัสกระดาษ
ทำการ
09/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน นางเจนจิรา อินนา
เรื่องการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2 ตรวจสอบฎี ก าการเบิ ก เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ราชการว่ามีเอกสารประกอบว่าครบถ้วน หรือไม่
3 ตรวจสอบคำสั่งที่ให้ที่ให้เดินทางไปราชการว่ามีหรือไม่และ
ถูกต้องหรือไม่
4 ตรวจสอบการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการว่า
ถูกต้องหรือไม่
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการตรวจสอบคำสั่งในการเดินทางไปราชการ พบว่าในการเดินทางไปราชการทุกครั้งมีคำสั่งให้เดินทางไป
ราชการประกอบถูกต้องครบถ้วน
2.จากการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พบว่ามีการจัดทำฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน
3.จากการตรวจสอบอัตราการจ่ายทั้งค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน พบว่ามีการเบิกจ่าย
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ
4.จากการตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พบว่ามีการบันทึกบัญชีผิด โดย
เป็นการเลือกรายการบัญชีผิด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงแต่บันทึกรายการบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วต้องบันทึกรายการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ เป็นต้น แต่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุง
รายการบัญชีเรียบร้อยแล้วเพื่อให้รายการในฎีกาเบิกจ่าย บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง ตรงกัน
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามระเบียบฯ
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ตรวจสอบคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
3. ตรวจสอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พบว่ามีการบันทึกบัญชี
ผิด โดยเป็นการเลือกรายการบัญชีผิด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงแต่บันทึกรายการบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ใน
ประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องบันทึกรายการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ เป็นต้น แต่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้
ทำการปรับปรุงรายการบัญชีเรียบร้อยแล้วเพื่อให้รายการในฎีกาเบิกจ่าย บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
ตรงกัน
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้มีการตรวจทานการบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการบันทึกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ชื่อผู้รับตรวจ
1.นางโยษิตา ไชยสุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
2.นางสุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ
e-LAAS
๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
และนโยบายที่กำหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
5. สุ่มตรวจสอบการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณทุกรายการโดยใช้ข้อมูล จากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องในเดือนตุลาคม 2563 และเดือนพฤษภาคม 2564 และข้อมูลจากระบบ eLAAS ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

1

วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
รหัสกระดาษ
ตรวจสอบ
ทำการ
12 ก.ค.64 10/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องใน นางเจนจิรา อินนา
เรื่องการเบิกจ่ายเงิน
.
2 ตรวจสอบฎีกาเบิ กจ่ายเงิน ว่าหน่ วยงานผู้เบิกเป็นผู้จัดทำ
และจัดทำในระบบ e-LAAS หรือไม่
3 ตรวจสอบทะเบี ย นคุม การขอเบิ ก เงิน รายงานการจัด ทำ
เช็ค/ใบถอน ต้นขั้วเช็ค มีจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่
4 ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทมีเอกสาร
หลั ก ฐานประกอบฎี ก าถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดหรือไม่
5 ตรวจสอบการขอเบิกเงินได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน
ทุกครั้ง
6 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของฎีกาเบิกจ่ายเงิน เช่น
การลงลายมื อชื่ อ ของผู้ ข อเบิ ก ผู้ ต รวจฎี ก า ผู้ อ นุ มั ติ ฎี ก า
ผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน ครบถ้วนหรือไม่
7 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต้องประทับตรา “จ่ายแล้ว” ลง
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและผู้รับรองความถูกต้องด้วยตัวบรรจง
พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ทุกฉบับ
8 สุ่ ม ตรวจสอบรายงานการจั ด ทำเช็ ค /ใบถอน ผู้ รับ เงิน ลง
ลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่
9 ตรวจสอบการจัดเก็บ ฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทำเช็ค
หรือไม่
10 สังเกตการณ์ สอบถาม สั มภาษณ์ การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สรุปผลการตรวจสอบ
1.จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน พบว่าหน่วยงานคลังเป็นผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท และมีการจัดทำในระบบ e-LAAS
2.จากการตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ พบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
งบประมาณในระบบ e-LAAS ถูกต้องเรียบร้อยทุกรายการ
3.จากการตรวจสอบสมุดคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน พบว่ามีการจัดทำเป็นปัจจุบัน
4.จากการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ พบว่ารายละเอียดฎีกาเบิกจ่ายครบถ้วนทุกรายการ
ในส่วนของใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินมีประทับตราข้อความว่า “จ่ายแล้ว” และลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย แต่
บางฎีกาพบว่าหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ด้วย
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5.จากการตรวจสอบการจัดเรียงฎีกา พบว่ามีการจัดเรียงฎีกาตามรายงานการจัดทำเช็ค ถูกต้องตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 659 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่องการกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้จัดเก็บฎีกาเบิกเงินพร้อมเอกสารโดยเรียงลำดับตาม
รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน
6.จากการตรวจสอบรายงานการจัดทำเช็ค และต้นขั้วเช็ค พบว่ามีการลงลายมือชื่อรับเช็คถูกต้องตรงกันทั้ง
รายงานจัดทำเช็คและต้นขั้วเช็ค และมีการทำรายงานจัดทำเช็คในระบบ e-LAAS ที่มีการจ่ายเช็คทุกรายการ มีการจัดทำ
สมุดคุมเช็คเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการในระบบ
e-LAAS
๒. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
และนโยบายที่กำหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
6. สุ่มตรวจสอบการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณทุกรายการโดยใช้ข้อมูล จากฎีกาเบิกจ่ายเงิน เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องในเดือนตุลาคม 2563 และเดือนพฤษภาคม 2564 และข้อมูลจากระบบ
e-LAAS ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ พบว่าใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินมี
ประทับตราข้อความว่า “จ่ายแล้ว” แต่บางฎีกาพบว่าหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
กำกับไว้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของฎีกาและเสนอ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน
ก่อนทำการจัดเก็บฎีกาเข้าแฟ้ม
ชื่อผู้รับตรวจ
1.นางโยษิตา ไชยสุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
2.นางสุนันธา จีนา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

43

44
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
กองช่าง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบว่ามีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
2. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
3. ตรวจสอบรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
4. ตรวจสอบใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5. ตรวจสอบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
6. ตรวจสอบบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน และตาราง Factor F
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่
31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่

1

วิธีการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

วันที่
ตรวจสอบ
4 ส.ค.64

รหัสกระดาษ
ทำการ
11/2564

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
2 ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางว่ามี
องค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนดหรือไม่
3 ตรวจสอบรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างว่ามี
การลงลายมื อ ชื่ อ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามคำสั่งที่แต่งตั้งหรือไม่
4 ตรวจสอบใบสรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อ สร้าง (แบบ
ปร.5) ว่ามี ก รรมการลงลายมื อ ชื่ อ ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งตาม
คำสั่งหรือไม่
5 ตรวจสอบราคาค่าวัสดุก่อสร้างในรายการสรุปและรวบรวม
ผลการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในงานก่อสร้าง
(แบบ ปร.4) ว่าเป็ น ราคาปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ ใช้ ราคาตามที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่
6 สอบทานว่ า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ น ำ
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในการดำเนิ น การ
ก่อสร้าง มาเป็ น ค่างานต้น ทุน หรือไม่ ตรวจสอบตารางค่า
Factor F
สรุปผลการตรวจสอบ
1. จากการตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พบว่า มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างทุกโครงการ ซึ่งคณะกรรมการหนึ่งชุดประกอบด้วย ประธาน 1 คน และคณะกรรมการ 3 คน
และแต่งตั้งผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการประมาณราคา เป็นคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน
2. จากการตรวจสอบรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พบว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลง
ลายมือชื่อถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายชื่อคณะกรรมการในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุกโครงการ
3. จากการตรวจสอบใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) พบว่ามีการจัดทำใบสรุปผลการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยมีการสรุปราคาค่าก่อสร้างได้ถูกต้องตามประมาณการราคา (แบบ ปร.4) และลงลายมือ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางครบทุกโครงการ
4. จากการตรวจสอบราคาค่าวัสดุก่อสร้างในรายการประมาณการราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) ได้มี
การกำหนดราคาได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบกับการสืบ
ราคาจากร้านในพื้นที่อย่างน้อย 3-5 ร้าน เนื่องจากอำเภอแม่อายห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มากทำให้มีค่า
ขนส่งที่สูงจึงไม่สามารถใช้ราคาตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้จึงใช้วิธีการสืบราคา โดยมีการเลือกใช้ราคาที่
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เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด แต่เนื่องจากมีการจัดทำรายการประมาณการราคา (แบบ ปร.4)
ด้วยระบบมือ จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้
5.จากการตรวจสอบการใช้ตารางค่า Factor F พบว่ามีการใช้ค่า Factor F ถูกต้องตามประเภทงานและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทุกโครงการ

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ
กองช่าง
เรื่องที่ตรวจสอบ
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบว่ามีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
2. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
3. ตรวจสอบรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
4. ตรวจสอบใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
5. ตรวจสอบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)
6. ตรวจสอบบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน และตาราง Factor F
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่พบข้อบกพร่องแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของกระทรวงการคลัง
แต่มีความเสี่ยงในการจัดทำประมาณการราคาวัสดุและค่าแรงงาน (แบบ ปร.4) เนื่องจากมีการจัดทำในระบบมือ
โดยใช้โปรแกรมคำนวณ Excel ซึง่ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดของตัวเลขได้
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในประมาณการราคาวัสดุและค่าแรงงาน
(แบบ ปร.4) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการคำนวณผิดพลาด และเห็นควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคา
กลางอย่างเคร่งครัดต่อไป
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ชื่อผู้รับตรวจ
1. นายธวัชชัย บุษดี นายช่างโยธาอาวุโส
2. นางวาสนา สายหยุด ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

49

50
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ

กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

การดำเนินงาน การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อตรวจสอบว่าการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่อายเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่
3. เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายครบตามยอดเงินที่จ่ายทุกรายการหรือไม่
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
7. ตรวจสอบการจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
8. ตรวจสอบทะเบียนคุมงบประมาณ
9. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
10. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่
31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ

ที่

1

2

3
4
5

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา
การดำเนินงานการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตรวจสอบการจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายได้ แ ละการจ่ า ยเงิ น ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือไม่
ตรวจสอบการเบิ กจ่ายเงิน เป็น ไปตามแผนการดำเนินงาน
หรือไม่
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายว่าถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม่
ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลแม่อายว่าถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการหรือไม่

วันที่
ตรวจสอบ

รหัสกระดาษ
ทำการ

17 ส.ค.64

12/2564

สรุปผลการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาล
ตำบลแม่อาย พบว่า มีสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
จำนวน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่น
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก
โดยการจัดทำบัญชีและการจัดเก็บเอกสารแยกเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)
จำนวน 1 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จำนวน 1 คน รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
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1.จากการตรวจสอบการจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หรือไม่ พบว่ามีการจัดสรรเงินรายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามระเบียบฯ
2.จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ พบว่า มีการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ พบว่าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมีครบถ้วน ตามระเบียบ แต่มีบางรายการไม่ถูกต้องกรณีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
แม่อาย(บ้านเด่น) เนื่องจากไม่มีประทับตรา “จ่ายแล้ว” และหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน จึงมีใบเสร็จรับเงินบางรายการไม่ถูกต้อง
4.จากการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อายว่าถูกต้อง
ครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ พบว่าการบันทึกรายการบัญชีมีการจัดทำในโปรแกรม Excel ซึ่งมีการบันทึกรายการ
ในใบผ่านรายการผิดทำให้รายละเอียดจำนวนเงินในงบทดลองผิดพลาดด้วย การตรวจสอบเช็ค รายงานการ
จัดทำเช็ค ถูกต้องทุกรายการ เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีคู่ฝาก

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ

กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

การดำเนินงาน การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อตรวจสอบว่าการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่อายเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่
3. เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายครบตามยอดเงินที่จ่ายทุกรายการหรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

ตรวจสอบการจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตรวจสอบทะเบียนคุมงบประมาณ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
1. จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ พบว่าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมีครบถ้วน ตามระเบียบ แต่มีบางรายการไม่ถูกต้องกรณีของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) เนื่องจากไม่มีประทับตรา “จ่ายแล้ว”
และหัวหน้าหน่วยงานคลังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน จึงมี
ใบเสร็จรับเงินบางรายการไม่ถูกต้อง
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2. จากการตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย
ว่าถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ พบว่าการบันทึกรายการบัญชีมีการจัดทำใน
โปรแกรม Excel ซึ่งมีการบันทึกรายการในใบผ่านรายการผิดทำให้รายละเอียดจำนวนเงิน
ในงบทดลองผิดพลาดด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
โดยให้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2. เห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขใบผ่านรายการ และบัญชีงบทดลองให้ถูกต้อง ซึ่งหน่วย
ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการที่ผิดและให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ชื่อผู้รับตรวจ
1. นางสาววันวิสา หน่อรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ธิสูง

ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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56
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลแม่อาย
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ

การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อตรวจสอบแบบคำร้องขอใบอนุญาตและคำขอต่อใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและคำขอต่อใบอนุญาตว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
3. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบการออกเอกสารใบอนุญาตว่าถูกต้องตามแบบคำร้องหรือไม่
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
11. ตรวจสอบแบบยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแต่ละประเภท
12. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแต่ละประเภท
13. ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแต่ละประเภทถูกต้องหรือไม่
14. ตรวจสอบการออกเอกสารใบอนุญาตว่าถูกต้องตามแบบคำร้องหรือไม่
งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่ม-ี
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่
31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ.2564
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ
(นางเจนจิรา อินนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ

ที่

1
2
3
4

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ นางเจนจิรา อินนา
การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ตรวจสอบแบบคำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาต
หรือต่อใบอนุญาต
ตรวจสอบหลั ก ฐานการชำระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการขอ
ใบอนุญาต
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการฯ

วันที่
ตรวจสอบ

รหัสกระดาษ
ทำการ

1 ก.ย.64

13/2564

5
สรุปผลการตรวจสอบ
1. จากการตรวจสอบแบบคำร้องขอใบอนุญาต พบว่าแบบคำร้องขอใบอนุญาตแต่ละประเภทถูกต้องตาม
ระเบียบ และมีการกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนทุกราย
2. จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต พบว่าบางรายมี
เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ซึ่งส่วนมากจะขาดเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
3. จากการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการชำระ
ค่าธรรมเนียมถูกต้องตามอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ พ.ศ.2543
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อลดภาระจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 จึงไม่มีการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว จึงไม่มีในส่วนเอกสารใบเสร็จรับเงินประกอบแบบคำร้องขอใบอนุญาต แต่
ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ยังคงมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติและมีเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน
4. จากการตรวจสอบการออกใบอนุญาต พบว่ามีการออกใบอนุญาตแต่ละประเภทถูกต้องตรงกับคำร้องขอทุก
ราย
ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางเจนจิรา อินนา
วันที่

6 กันยายน 2564

58
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับตรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ

การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพือ่ ตรวจสอบแบบคำร้องขอใบอนุญาตและคำขอต่อใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่
2. เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและคำขอต่อใบอนุญาตว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
3. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบการออกเอกสารใบอนุญาตว่าถูกต้องตามแบบคำร้องหรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

ตรวจสอบแบบยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแต่ละประเภท
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแต่ละประเภท
ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแต่ละประเภทถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบการออกเอกสารใบอนุญาตว่าถูกต้องตามแบบคำร้องหรือไม่

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ.2564
วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ
1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต พบข้อบกพร่องคือ เอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต บางรายมีเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ซึ่งจะขาด
เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาต ก่อนทำการออก
ใบอนุญาต หากเอกสารไม่ครบควรเรียกเอกสารจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ชื่อผู้รับตรวจ
1. นางสาวน้ำฟ้า แก้วสวัสดิ์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

2. นางกาญจนา โปธิ

จ้างเหมาบริการรายวัน

3. นายปิยะณัฐ มูลขำ

คนงานทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจสอบ
นางเจนจิรา อินนา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

