.

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เสนอ
1. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชา

โดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. บทนำ
1.1 ข้อมูลทั่วไป
การตรวจสอบภายในตามแผนงาน เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
การตรวจสอบภายใน เป็ นปั จจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้ การดำเนิ นงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดำเนิ น งานผิ ด พลาดและลดความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง การตรวจสอบภายในนั้ น ยั ง ถื อ เป็ น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวั ตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มี
ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต แนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ ชั ดเจน ดั งนั้ น การตรวจสอบภายในอย่ างมี ม าตรฐานประกอบกั บ มี ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ท ราบว่า การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ าที่ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ
และหนังสือสั่งการที่เกีย่ วข้อง
2. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่ อให้ คำปรึ กษา แนะนำ รวมทั้ งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับ ปรุงการปฏิ บั ติงานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
(1) หน่วยรับตรวจ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) เรื่องที่ตรวจสอบ
- การตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการประกอบฎีก าตามงบประมาณและฎีกานอก
งบประมาณ
- การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายว่าได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน, เจ้าหนี้ตามข้อผูกพัน
- การบันทึกบัญชีเงินสดจ่าย ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

-2- การทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ, วิธีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
- การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำประกาศ เอกสารประกอบการสอบราคา ประกวดราคา การส่งเผยแพร่
หรือการปิดประกาศสอบราคา ประกวดราคา การจัดทำบันทึกข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง
- การรายงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
(3) ปริมาณการตรวจสอบ
- การบันทึกบัญชีสมุดเงินสดจ่าย, การจ่ายเงิน
- ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบโดยการสอบทาน การสุ่มตรวจ และสอบถาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์
2. สรุปผลการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
สำนักปลัด
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยรับตรวจ :

สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ :

1. การใช้และดูแลรักษารถยนต์
- การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน
- ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง และบันทึกการใช้รถ (แบบ 3, แบบ 4)
2. เอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
3. การจัดทำประเมินผลการควบคุมภายในระดับย่อย
4. จัดทำประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
5. เอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนอบต.

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่
1. เพื่อให้ทราบถึงการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ
2. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามระเบียบ ฯ
ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 – 26 มกราคม 2561
วิธีก ารตรวจสอบ :

1. การตรวจสอบเอกสารการเบิ กจ่ายเงิน อุด หนุน เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
2. สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สรุปผลการตรวจสอบ : 1. การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 813
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการ
ติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
2. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนการปรับปรุง
ไว้ แต่ไม่นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
3. การตรวจสอบเอกสารการเบิ ก จ่ า ยเงิน อุ ด หนุ น เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ :

1. ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงแผนการปรับปรุงงาน
เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนการ
ปรับปรุงที่กำหนดไว้ และต้องมีการติดตามการปรับปรุงงานตามแผนที่กำหนดไว้
และประเมินผลด้วย
2. กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้หน่วยรับตรวจส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ให้
รายงานผลการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ทราบ พร้อมคืนเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี)

หน่วยรับตรวจ :
เรื่องที่ตรวจสอบ :

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
กองคลัง
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองคลัง
1. การจัดทำประเมินผลการควบคุมภายในระดับย่อย
2. การเบิกจ่ายเงิน
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
4. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่
1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบฯ
2. เพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำ รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2561
วิธีการตรวจสอบ :

1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สรุปผลการตรวจสอบ : จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบ
ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้
1. จาก ก ารต รวจส อ บ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบ ป ระม าณ เป็ น ไป ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน
และการตรวจสอบเงิน ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิม่ เติม
2. จากการตรวจสอบการยืมเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการส่งใช้เงินยืมครบถ้วน
แล้ ว มี ก ารจั ด ทำทะเบี ย นคุ ณ ลู ก หนี้ เงิ น ยื ม งบประมาณ ลงรายการครบถ้ ว น
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความถูกต้องของสัญ ญายืมเงิน ส่งใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ ก ำหนด พบว่ า เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 84 และ ข้อ 86
3. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนการปรับปรุง
ไว้ แต่ไม่นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

หน่วยรับตรวจ :
เรื่องที่ตรวจสอบ :

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
กองช่าง
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองช่าง
1. การจัดทำประเมินผลการควบคุมภายในระดับย่อย
2. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่
1. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ 4 มกราคม – 27 มิถุนายน 2561
วิธีการตรวจสอบ :

1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สรุป ผลการตรวจสอบ : จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบ
ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้
1. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนการปรับปรุง
ไว้ แต่ไม่นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ : ให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยรับตรวจ :

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจสอบ :

1. เอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
2. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่
1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบฯ
2. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561
วิธีการตรวจสอบ :

1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

สรุปผลการตรวจสอบ :
จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบ
ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้
1. การตรวจสอบเอกสารการเบิ กจ่ายเงิน อุดหนุ น เป็น ไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิ่มเติม
2. การติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน หน่ ว ยรั บ ตรวจได้ จั ด ทำแผนการ
ปรับปรุงไว้ แต่ไม่นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ : 1. ให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้หน่วยรับตรวจส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
เรื่องการใช้จ่ายเงิน อุดหนุ น ให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนั งสื อสั่ งการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ทราบ พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี)

