แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารส"วนตําบลนาทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจําป%
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2557
--------------------------------------1. หลักการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององค$การบริหารสวน
ตําบลนาทรายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ทั้งยังชวยป,องกันหรือลดความเสี่ ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนถูกตอง ตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กําหนด โดยฝ6า ยผูบริ หารสามารถนํ า แผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค$ของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะ
งาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจั ด ทํา แผนการตรวจสอบภายในอยางมีม าตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบขอบังคับ
ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององค$ ก ารบริ ห ารสวนตํา บลนาทรายเปนไป
อยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค$ของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององค$กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2.1 เพื่อพิสูจน$ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงินการบัญชีและ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
2.5 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ$
3. ขอบเขตการตรวจสอบ
3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห$ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหนวย
รับตรวจ จํานวน 3 สวน ประกอบดวย
/1) สํานักงานปลัด...
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1) สํานักงานปลัด อบต.
2) กองคลัง
3) กองชาง
3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน
(1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห$และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย$สิน
รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ ขององค$การบริหารสวนตําบลนาทราย ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแดรักษาและความปลอดภัยของ
ทรัพย$สิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพื่อให
การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพฯล
(4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค$และสอดคลองกับ
นโยบาย
3.3 วิธีการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การตรวจนับ
3) การคํานวณ ทดสอบการบวกเลข
4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ)
5) ตรวจสอบการผานรายการ
6) การสอบทาน
7) การสังเกตการณ$ปฏิบัติงาน
3.4 ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบขอมูลปJงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
4. ผู4รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางนุชฉวี แกวขวัญ ตําแหนง รองปลัดองค$การบริหารสวนตําบล ไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบภายใน ตามคําสั่งองค$การบริหารสวนตําบลนาทรายที่ 432/2554 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
/5. งบประมาณ...
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5. งบประมาณที่ใช4ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงไมมีคาใชจายในการดําเนินการ
ลงชื่อ

ผูเสนอแผนการตรวจสอบ

(นางนุชฉวี แกวขวัญ)
ตําแหนง รองปลัดองค$การบริหารสวนตําบล
วันที่

ลงชื่อ

ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ$)
ตําแหนง นายกองค$การบริหารสวนตําบลนาทราย
วันที่

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2557
ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ใช/ในการตรวจสอบ

หนวยรับ
ตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สํานักงาน
ปลัด

1. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนของ อปท. (E-plan) เมนูการจัดทํา
แผนและอนุมัติ
3. การจัดทําแผนและงบประมาณรายจ6าย
4. ติดตามประเมินการควบคุมภายใน

1 ครั้ง/ป;

กองคลัง

1. ดานการเงิน บัญชี และการพัสดุ
2. การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนของ อปท. (E-plan)
3. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
4. ติดตามประเมินการควบคุมภายใน

2 ครั้ง/ป;
รอบที่ 1
2 ครั้ง/ป; (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)
รอบที่ 2
1 ครั้ง/ป; (1 เมษายน – 30 กันยายน 2557)

1. การดําเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. การโอนงบประมาณรายจ6าย
3. ติดตามประเมินการควบคุมภายใน

2 ครั้ง/ป;

กองชาง

(ลงชื่อ)

รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)
2 ครั้ง/ป;
รอบที่ 2
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2557)
2 ครั้ง/ป;
1 ครั้ง/ป;

1 ครั้ง/ป;
รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)
2 ครั้ง/ป;
รอบที่ 2
1 ครั้ง/ป; (1 เมษายน – 30 กันยายน 2557)

ผูจัดทําแผนตรวจสอบ

(นางนุชฉวี แกวขวัญ)
ตําแหน6ง รองปลัดองคการบริหารส6วนตําบล

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติแผนตรวจสอบ

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ)
ตําแหน6ง นายกองคการบริหารส6วนตําบลนาทราย

รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน

ประจําปงบประมาณ
2557

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ 2557

รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2557

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
อบต.นาทราย

๑
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช
รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
หนวยรับตรวจ :
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจนความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านตาง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
5. เพื่อให!หัวหน!าสวนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาตาง ๆ ได!อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
หัวขอ/เรื่องที่ตรวจสอบ
1. ด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ
2. การบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (E-plan)
3. ด!านการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. สอบทานการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. วามีการ
บันทึกข!อมูลถูกต!อง ครบถ!วน หรือไม
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (ข!อมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31
มีนาคม 2557)
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ
หลักฐาน (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข!อมูล หรือ ข!อเท็จจริงตางๆ ที่ได!จากวิธีการตางๆ ที่
รวบรวมขึ้นเพื่อใช!เป.นข!อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบด!วย 4 คุณลักษณะ ได!แก
1. ความเพียงพอ
2. ความเชื่อถือได!
3. ความเกี่ยวพัน
4. ความมีประโยชน

๒
เทคนิคการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การคํานวณ
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข!อง)
4) การสอบทาน
5) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
6) การสัมภาษณ
7) การยืนยัน
แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ
นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแตงตั้งให!ปฏิบัติหน!าที่เป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปXงบประมาณ 2557 โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข!อง
สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานการเงิน (สุมตรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556)
1.1 การใช! แ บบพิ ม พและใบเสร็ จ รั บ เงิ น เป. น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด! ว ยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 6 และมีการใช!ใบเสร็จรับเงินผานทางระบบการบันทึก
บัญชีด!วยคอมพิวเตอร (E-Laas) ควบคูกับระบบมือ
1.2
มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให! แ กผู! ชํ า ระเงิ น ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารรั บ เงิ น เป. น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 9 ซึ่งการออก
ใบเสร็จรับชําระคาภาษีบํารุงท!องที่ ภาษีป_าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีการใช!ใบเสร็จรับเงินผานทางระบบ
การบั น ทึ กบั ญ ชี ด! ว ยคอมพิ ว เตอร (E-Laas) ควบคู กั บ ระบบมื อ สํ า หรั บ รายได! จ ากการรั บโอนภาษี จั ด สรร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และคาปรับผิดสัญญาจะออกใบเสร็จรับเงินในระบบ (E-Laas) เทานั้น
1.3 ผู!อํานวยการกองคลังได!มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจ!าหน!าที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐาน และ
รายการที่บันทึกไว!ในสมุดเงินสด วาถูกต!องครบถ!วนแล!ว โดยผู!อํานวยการคลังจะแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้น
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได!รับในวันนั้นไว!ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท!ายและลงลายมือชื่อกํากับไว!ด!วย
ซึ่งเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
ข!อ 12 ทั้งนี้เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ออกในระบบมือเทานั้น
1.4 เมื่อสิ้นเวลารับเงินผู!มีหน!าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินที่ได!รับพร!อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดสงตอนักวิชาการเงินและบัญชีเพื่อนําฝากธนาคาร เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 11 และเป.นไปตาม
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท!องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2397 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง
ซักซ!อมการจัดเก็บเอกสารการรับ – จายเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น ข!อ 1
1.5 มีตู!นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินคงเหลือ โดยตั้งไว!ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสํานักงานขององค
ปกครองสวนท!องถิ่น ซึ่งเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
2 พ.ศ. 2548 ข!อ 20
1.6 มีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก ซึ่ง
เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 21
- 22 , 24
1.7 การถอนเงินฝากธนาคารได!มีการแจ!งเงื่อนไขการสั่งจายตอธนาคารเป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 37
1.8 มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับสงเงิน และปฏิบัติหน!าที่เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 35
1.9 จากการตรวจทะเบียนเงินยืม มีการอนุมัติให!ยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการ และพบวามีผู!ยืม จํานวน 1
ราย ไมสงใช!ภายในเวลาที่กําหนด ได!แก ใบยืมที่ B00020/57 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 เป.นเงิน 3,600
บาท ซึ่งไมเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 ข!อ 84
2. ดานการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน
2.1 มีการจัดทําสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย บัญชีแยกประเภท ถูกต!อง เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 ข!อ 98
2.2 มีการจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ได!แก งบทดลอง และรายงานรับ – จายเงินสด เป.นป;จจุบัน
เสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําเสนอผู!บริหารท!องถิ่นเพื่อทราบและสงสําเนาให!นายอําเภอ
เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่นพ.ศ. 2547 ข!อ 99
2.3 จากการตรวจสอบงบการเงินในระบบมือกับระบบการบันทึกบัญชีด!วยคอมพิวเตอร (E-Laas)
ปรากฏวามียอดเงินสะสมและเงินสํารองเงินสะสม ยังไมตรงกัน
2.4 มีการจัดทํารายงานสถานะการเงินเป.นประจําทุกวันที่มีการรับจายเงิน เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวน-ท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 26 โดยจัดทําใน
ระบบการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร (E-laas) เอกสารพิมพจากระบบ
3. ดานการพัสดุ
3.1 มีการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ!างตามระเบียบพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก!ไขเพิ่มเติม
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3.2 มีการจายคืนเงินประกันสัญญาให!แกผู!รับจ!างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการพัสดุของ
หนวยการบริ ห ารราชการสวนท! องถิ่ น พ.ศ. 2535 และหนั ง สื อกรมสงเสริ ม การปกครองท! องถิ่ น ที่ มท
0808.3/ว 686 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2546 เรื่ องซักซ!อมแนวทางการรับเงินและการบันทึกบัญชีของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น
4. การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (e-plan)
4.1 มีการมอบหมายให!นักวิชาการเงินและบัญชีเป.นผู!บันทึกข!อมูล และผู!อํานวยกองคลังเป.นผู!ติดตาม
การบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (e-plan) ในหัวข!อด!านการคลัง เมนูลงนาม
สัญญา เบิกจาย สถานการณดําเนินการ รายรับ รายจาย เงินอุดหนุนยาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาทรายที่ 195/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
4.2 มีการบันทึกข!อมูลในระบบ (e-plan) ที่มีความก!าวหน!าของการดําเนินโครงการในทุกขั้นตอนของ
ระเบียบพัสดุฯ แตไมได!รายงานผลการเบิกจายฯ เงินอุดหนุนทั่วไปในระบบสารสนเทศฯ (e-plan) ของเดือน
ตุลาคม 2556
5. ดานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
5.1 ได!มีการตั้งงบประมาณไว!ในข!อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปXงบประมาณ 2557 สําหรับ
เป.นคาใช!จายในโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เป.นเงิน 400,000 บาท ตั้ง
งบประมาณไว!ในกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย แตไมได!ใช!งบประมาณ
5.2 ได!มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน/และคําสั่ง
แตงตั้งเจ!าหน!าที่เพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ ตามโครงการแผนที่ภาษีฯ
5.3 จากการตรวจสอบข!อมูล ปรากฏวาปXที่ผานมาได!มีการดําเนินการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีฯ
จนถึงขั้นตอนจัดทําแผนที่แมบทและในปXงบประมาณ 2557 จัดทําโครงการฝfกอบรมและศึกษาดูงาน ณ
เทศบาลตําบลสิชล (อปท.ต!นแบบ) และได!ดําเนินเตรียมการในขั้นตอนสํารวจข!อมูลภาคสนาม โดยประกาศรับ
สมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อจ!างปฏิบัติงานตามโครงการฯ แตปรากฏวาไมมีผู!มีคุณสมบัติตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด จึงยังไมได!จัดทําข!อมูลภาคสนามให!แล!วเสร็จตามโครงการได!
5.4 มีการรายงานผลการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ให!จังหวัดทราบภายใน
วันที่ 15 ของทุกเดือน
ขอเสนอแนะ
1. องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ควรกําชับเจ!าหน!าที่ผู!รับผิดชอบติดตามการสงใช!เงินยืม เพื่อให!
มีการสงใช!เงินยืมให!ทันภายในเวลาที่ระเบียบกําหนด
2. ควรกําชับเจ!าหน!าที่ผู!รับผิดชอบงานการบันทึกข!อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) บันทึกข!อมูลให!
เป.นป;จจุบัน
3. เห็นควรให!มีการตรวจหาสาเหตุของยอดเงินสะสมและเงินสํารองเงินสะสมในงบการเงินทั้งใน
ระบบมือและระบบ (e-laas) ที่ยังไมตรงกันและทําการแก!ไขให!ถูกต!องตรงกัน
-------------------------------------------------------------------------

๕
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช
รอบที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2557

หนวยรับตรวจ :
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจนความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านตาง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
5. เพื่อให!หัวหน!าสวนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาตาง ๆ ได!อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
หัวขอ/เรื่องที่ตรวจสอบ
2. ด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ
2. การบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (E-plan)
3. ด!านการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. สอบทานการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. วามีการ
บันทึกข!อมูลถูกต!อง ครบถ!วน หรือไม
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
4. ตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของสวนงานยอยที่จัดทําไว! ปXงบประมาณ 2557
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ : รอบที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (ข!อมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
2557)
เทคนิคการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การคํานวณ
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข!อง)
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4) การสอบทาน
5) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
6) การสัมภาษณ
7) การยืนยัน
แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ
นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแตงตั้งให!ปฏิบัติหน!าที่เป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปXงบประมาณ 2557 โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข!อง
สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานการเงิน
1.1 มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เฉพาะใบเสร็จภาษีบํารุง
ท!องที่ ภาษีป_าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก!ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 14, 19 สําหรับรายได!ประเภทอื่น ซึ่งรับชําระโดยการออก
ใบเสร็จรับเงินจากระบบ e-laas ไมได!ทําทะเบียนคุมใบเสร็จไว!
1.2 เมื่อสิ้นปXเจ!าหน!าที่ผู!รับชําระเงินได!แจ!งให!หัวหน!าหนวยงานคลังทราบวามีใบเสร็จรับเงินอยูใน
ความรับผิดชอบเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได!ใช!ใบเสร็จรับเงินไปแล!วเลมใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยางช!าไม
เกินวันที่ 31 ตุลาคมของปXถัดไป โดยใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไมได!ใช! ได!คงติดไว!กับเลม และทําการปรุ เจาะ
รู เพื่อให!เป.นที่สังเกตมิให!นํามาใช!รับเงินได!อีกตอไป และหัวหน!าหนวยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผานปลัด
องคกรปกครองสวนท!องถิ่นเพื่อนําเสนอผู!บริหารท!องถิ่นทราบ (เฉพาะใบเสร็จภาษีบํารุงท!องที่ ภาษีป_าย และ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ซึ่งเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 14
1.3 จากการตรวจทะเบียนเงินยืม มีการอนุมัติให!ยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการ และพบวามีผู!ยืม จํานวน
6 ราย ไมสงใช!ภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งไมเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 ข!อ 84
รายละเอียดดังนี้
ที่
เลขที่ใบยืม
รายการ
จํานวนเงินที่ยืม
1 B00022/57
คาลงทะเบียนฝfกอบรม
4,458
2 B00027/57
คาใช!จายตามโครงการแขงขันกีฬา
25,000
3 B00034/57
คาใช!จายในการเดินทางไปราชการ
5,580
4 B00038/57
คาลงทะเบียนฝfกอบรม
4,500
5 B00040/57
คาใช!จายในการเดินทางไปราชการ
6,000
6 B00041/57
คาใช!จายในการเดินทางไปราชการ
6,000
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2. ดานการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน
2.1 มีการจัดทําสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย บัญชีแยกประเภท ถูกต!อง เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 ข!อ 98 และบันทึกบัญชีด!วยระบบ (e-laas) ควบคูกับระบบมือเป.น
ป;จจุบัน
2.2 มีการจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ได!แก งบทดลอง และรายงานรับ – จายเงินสด เป.นป;จจุบัน
เสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําเสนอผู!บริหารท!องถิ่นเพื่อทราบและสงสําเนาให!นายอําเภอ
เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท!องถิ่นพ.ศ. 2547 ข!อ 99
3.4 มีการประกาศสําเนางบการเงิน ได!แก งบทดลอง และรายงานรับ – จายเงินสด โดยเปkดเผยให!
ประชาชนทราบ ณ สํ า นั ก งานองคการบริ ห ารสวนตํ า บลในเวลาที่ กํ า หนด เป. น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2547 ข!อ 101
3. ดานการพัสดุ
4.1 มีการจัดทํารายงานขอซื้อขอจ!าง ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ!าง บัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพยสิน
ทะเบียนคุมครุภัณฑได!ครบถ!วนและเป.นป;จจุบัน
4.2 มีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปX และดําเนินการตรวจสอบพัสดุพร!อมรายงาน
สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดินเรียบร!อยแล!ว ผลการตรวจสอบพัสดุ พบวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ อยูระหวาง
การจําหนายตามระเบียบฯ
4.3 มีการกําหนดเกณฑการใช!สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคันไว!
4.4 มีการแตงตั้งรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งทําหน!าที่เป.นผู!ปฏิบัติหน!าที่ผู!ตรวจสอบ
ภายในเป.นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ!าง ซึ่งเห็นวาไมเป.นไปตามมาตรฐานของระบบการควบคุมภายในที่ดี
4. การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (e-plan)
มีการบันทึกข!อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) ที่มีความก!าวหน!าของการดําเนินโครงการในทุก
ขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ พร!อมทั้งบันทึกผลการเบิกจายฯ ได!ครบถ!วน ถูกต!องและเป.นป;จจุบัน
5. ดานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
5.1 ได!ดําเนินประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อจ!างปฏิบัติงานตามโครงการฯ (ครั้งที่2) เพื่อ
สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แตปรากฏวาไมมีผู!มีคุณสมบัติ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด จึงยังไมได!จัดทําข!อมูลภาคสนามให!แล!วเสร็จตามโครงการได!
5.2 มีการรายงานผลการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ให!จังหวัดทราบภายใน
วันที่ 15 ของทุกเดือน
6. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
6.1 ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ภายในเวลาที่กําหนด
6.2 เห็นควรให!นํากิจกรรม“ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0805/ว 194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553

๘
ขอเสนอแนะ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ควรกําชับเจ!าหน!าที่ผู!รับผิดชอบติดตามการสงใช!เงินยืม เพื่อให!สง
ใช!เงินยืมภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกลาวข!างต!น เป.นเพียงการสอบทาน โดยการสุมตรวจ วาการ
ดําเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได!ปฏิบัติให!เป.นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข!อง เพื่อให!
มั่นใจได!ว าเจ!า หน! าที่ ผู!รั บผิด ชอบสามารถปฏิบั ติงานให!เ ป.น ไปตามวั ตถุ ประสงคและสอดคล!องกั บระเบีย บ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข!อง ตลอดจนเป.นเพียงข!อเสนอแนะเพื่อให!ผลของการตรวจสอบสามารถใช!เป.น
เครื่ องมื อในการควบคุ ม กํากั บดู แล และเป. นข! อมูล ให! ผู!บริ หารท!องถิ่ นตัด สิน ใจในการอนุมัติ อนุญ าต เพื่ อ
บริหารกิจการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนท!องถิ่นตามอํานาจหน!าที่ ผู!บังคับบัญชา หรือผู!มีอํานาจควร
กําชับให!เจ!าหน!าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต!อง ความครบถ!วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข!อง อยางเครงครัด
-------------------------------------------------------------------------

๑
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารส2วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช
รอบที่ 1 ระหว2างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ผูรับตรวจ : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจนความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านตาง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
5. เพื่อให!หัวหน!าสวนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาตาง ๆ ได!อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
หัวขอ/เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การดําเนินการขออนุญาตกอสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. การโอนงบประมาณรายจาย ประจําป>งบประมาณ 2557
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
2. ตรวจสอบเอกสารการโอนงบประมาณรายจายวาจะปฏิบัติถูกต!องตามระเบียบหรือไม
ระยะเวลาเขาตรวจ : รอบที่ 1 ตรวจสอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (ข!อมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556
– 31 มีนาคม 2557)
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข!อง
2. ตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาต
แนวทางการปฏิบัติงาน
นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแตงตั้งให!ปฏิบัติหน!าที่เป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป>งบประมาณ 2557 โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข!อง

๒
สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้
1. การดําเนินการขออนุญาตก2อสรางอาคาร
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ได!มีการออกอนุญาตกอสร!างอาคาร สําหรับใช!เป.นที่อยู
อาศัย จํานวน 3 ราย ได!ดําเนินการขั้นตอนและเป.นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. การโอนงบประมาณรายจ2าย
กองชาง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาทราย มี ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจํ า ป> งบประมาณ
2557 จํานวน 3 ครั้ง จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจายมีทั้งกรณีตั้งไว!ไมพอจายและขอ
โอนตั้ ง เป. น รายการใหมเพื่ อ แก! ไ ขป; ญ หาความเดื อ ดร! อ นของประชาชน ซึ่ ง เป. น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด!วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก!ไขเพิ่มเติม
------------------------------------------------------------------------------------------------

๓
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารส2วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช
รอบที่ 2 ระหว2างวันที่ 24 ธันวาคม 2557
ผูรับตรวจ : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจนความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านตาง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
5. เพื่อให!หัวหน!าสวนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาตาง ๆ ได!อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
หัวขอ/เรื่องที่ตรวจสอบ
3. การดําเนินการขออนุญาตกอสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. การโอนงบประมาณรายจาย ประจําป>งบประมาณ 2557
3. การติดตามประเมินการควบคุมภายใน
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
2. ตรวจสอบเอกสารการโอนงบประมาณรายจายของกองชาง
3. ตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของสวนงานยอย ที่จัดทําไว!ในป>งบประมาณ 2557
ระยะเวลาเขาตรวจ : รอบที่ 2 ตรวจสอบวันที่ 24 ธันวาคม 2557 (ข!อมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30
กันยายน 2557)
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข!อง
2. ตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาต
3. ตรวจสอบเอกสารการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในที่จัดทําไว!

๔
แนวทางการปฏิบัติงาน
นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแตงตั้งให!ปฏิบัติหน!าที่เป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป>งบประมาณ 2557 โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข!อง
สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้
1. การดําเนินการขออนุญาตก2อสรางอาคาร
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ได!มีการออกอนุญาตกอสร!างอาคาร สําหรับใช!เป.นที่อยู
อาศัย จํานวน 4 ราย และออกใบอนุญาตกอสร!างอาคารสํานักงานประกอบกิจการค!า จํานวน 1 ราย ได!
ดําเนินการขั้นตอนและเป.นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. การโอนงบประมาณรายจ2าย
กองชาง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาทราย มี ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจํ า ป> งบประมาณ
2557 จํานวน 5 ครั้ง จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจายมีทั้งกรณีตั้งไว!ไมพอจายและขอ
โอนตั้งเป.นรายการใหมเพื่อแก!ไขป;ญหาความเดือดร!อนของประชาชนเนื่องจากเกิดสาธารณภัย ซึ่งเป.นไปตาม
ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด!วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก!ไข
เพิ่มเติมจนถึงป;จจุบัน
3. การติดตามประเมินการควบคุมภายใน
3.1 ในป>งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในภายในเวลาที่กําหนด
3.2 เห็นควรให!นํากิจกรรม “ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0805/ว194 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกลาวข!างต!น เป.นเพียงการสอบทาน โดยการสุมตรวจ วาการ
ดําเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได!ปฏิบัติให!เป.นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข!อง เพื่อให!
มั่นใจได!ว าเจ!า หน! าที่ ผู!รั บผิด ชอบสามารถปฏิบั ติงานให!เ ป.น ไปตามวั ตถุ ประสงคและสอดคล!องกั บระเบีย บ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข!อง ตลอดจนเป.นเพียงข!อเสนอแนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อให!ผล
ของการตรวจสอบสามารถใช!เป.นเครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแล และเป.นข!อมูลให!ผู!บริหารท!องถิ่นตัดสินใจ
ในการอนุ มั ติ อนุ ญ าต เพื่ อ บริ ห ารกิ จ การตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนท! อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน! า ที่
ผู!บังคับบัญชา หรือผู!มีอํานาจควรกําชับให!เจ!าหน!าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต!อง ความครบถ!วนในการ
ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข!อง อยางเครงครัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------

3
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารส0วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช
รอบที่ 1 ระหว0างวันที่ 21พฤษภาคม 2557

ผูรับตรวจ :

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจนความถูกต#องและเชื่อถือได#ของข#อมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางด#านการเงินการบัญชีและ
ด#านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให#ข#อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก#ไข
การปฏิบัติงานด#านตาง ๆ ให#มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
5. เพื่อให#หัวหน#าสวนราชการได#ทราบป:ญหาการปฏิบัติงานของผู#ใต#บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก#ไขป:ญหาตาง ๆ ได#อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
หัวขอ/เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การดําเนินการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ
2. การบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (E-plan)
3. การจัดทําแผนและงบประมาณรายจาย ประจําปGงบประมาณ 2557
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพวาเป.นไปตามระเบียบ ถูกต#อง
หรือไม
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. วามีการ
บันทึกข#อมูลถูกต#อง ครบถ#วน หรือไม
3. ตรวจสอบการจัดทําแผนและเอกสารการโอนงบประมาณรายจายวาจะปฏิบัติถูกต#องตามระเบียบ
หรือไม
ระยะเวลาเขาตรวจ : รอบที่ 1 ตรวจสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (ข#อมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556
– 31 มีนาคม 2557)
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ
หลักฐาน (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข#อมูล หรือ ข#อเท็จจริงตางๆ ที่ได#จากวิธีการตางๆ ที่
รวบรวมขึ้นเพื่อใช#เป.นข#อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบด#วย 4 คุณลักษณะ ได#แก
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1. ความเพียงพอ
2. ความเชื่อถือได#
3. ความเกี่ยวพัน
4. ความมีประโยชน
เทคนิคการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การคํานวณ
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข#อง)
4) การสอบทาน
5) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
6) การสัมภาษณ
7) การยืนยัน
แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ
นางนุชฉวี แก#วขวัญ ได#รับการแตงตั้งให#ปฏิบัติหน#าที่เป.นผู#ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข#อเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปGงบประมาณ 2557 โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด#านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข#อง
สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้
1. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู#สูงอายุที่ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2557
1.2 เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบประสานขอข#อมูลรายชื่อผู#สูงอายุที่มีอายุ 60 ปG บริบูรณ จากสํานัก
ทะเบียนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อใช#เป.นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู#สูงอายุและการ
ดํารงอยูของผู#สูงอายุ เป.นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด#วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู#สูงอายุขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 3 การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู#มี
สิทธิ ข#อ 10 วรรคสอง ในกรณีที่ผู#มีสิทธิได#รับเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุไมได#ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให#องคกร
ปกครองสวนท#องถิ่นตรวจสอบการดํารงชีวิตอยูของผู#สูงอายุดังกลาวจากฐานข#อมูลทะเบียนราษฎรหรือ
หลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได# และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท#องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
2824 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุและ
เบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.3 เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ ให#ประชาชนได#รับ
ทราบอยางทั่วถึง เชน การจัดทําป[ายประชาสัมพันธ โดยป\ดประกาศในสถานที่ชุมชนตามความเหมาะสม มี
หนังสือประชาสัมพันธถึงประธานหอกระจายขาวทุกหมูบ#าน
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เป.นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท#องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2824 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2555
เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององคกร
ปกครองสวนท#องถิ่น ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.4 เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบจัดทําประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู#มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุของ
องคการบริหารสวนตําบลเวียง ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการจัดให#มีการ
ลงทะเบียนและป\ดประกาศให#สาธารณชนทราบ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
1.5 เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบดําเนินการบันทึกข#อมูลผู#มีสิทธิได#รับเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ (รายใหม)ที่มา
ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข#อมูลเบี้ยยังชีพผู#มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น พร#อมทั้งปรับปรุงข#อมูลให#ถูกต#องกับข#อเท็จจริงจํานวนผู#มีสิทธิได#รับ
เบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป.นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท#องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2824 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุและเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557
และหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0037.3/ว 42871 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555
1.6 เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบ รายงานยอดจํานวนผู#สูงอายุที่มีสิทธิได#รับเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุที่มีสิทธิ
ได#รับเงินทั้งหมด ตามแบบสรุปงบหน#าข#อมูลจํานวนผู#สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ ผส.1) พร#อมสําเนารายชื่อผู#มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลเวียง ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด จัดสงให#สํานักงานสงเสริมการปกครองท#องถิ่น
อําเภอ ในวันที่ 8 มกราคม 2556 เป.นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท#องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 2824 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู#สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (e-plan)
2.1 มีการมอบหมายให#เจ#าหน#าที่วิเคราะหนโยบายและแผนเป.นผู#บันทึกข#อมูล และหัวหน#าสํานักงาน
ปลัดเป.นผู#ติดตามการบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (e-plan) ในหัวข#อด#านการ
วางแผน เมนูข#อมูล อปท. ข#อมูลประชากร วิสัยทัศน ยุทธศาสตร อปท. จัดทําแผน เปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติ
งบประมาณ นโยบายเรงดวน ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาทรายที่ 195/2556 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2556
2.2 มีการบันทึกข#อมูลในระบบ (e-plan) มีการบันทึกข#อมูลตามแผนเสร็จ
3. การจัดทําแผนและการโอนงบประมาณรายจ0าย
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปGงบประมาณ
2557 จํานวน 5 ครั้ง จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจายมีทั้งกรณีตั้งไว#ไมพอจายและขอ
โอนตั้งเป.นรายการใหม ซึ่งเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด#วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท#องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก#ไขเพิ่มเติม
--------------------------------------------------------------------------------------------
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สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารส0วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช
รอบที่ 2 ระหว0างวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ผูรับตรวจ :

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจนความถูกต#องและเชื่อถือได#ของข#อมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางด#านการเงินการบัญชีและ
ด#านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให#ข#อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก#ไข
การปฏิบัติงานด#านตาง ๆ ให#มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
5. เพื่อให#หัวหน#าสวนราชการได#ทราบป:ญหาการปฏิบัติงานของผู#ใต#บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก#ไขป:ญหาตาง ๆ ได#อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
หัวขอ/เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การดําเนินการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ
2. การบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (E-plan)
3. การจัดทําแผนและงบประมาณรายจาย ประจําปGงบประมาณ 2557
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพวาเป.นไปตามระเบียบ ถูกต#อง
หรือไม
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. วามีการ
บันทึกข#อมูลถูกต#อง ครบถ#วน หรือไม
3. ตรวจสอบการจัดทําแผนและเอกสารการโอนงบประมาณรายจายวาจะปฏิบัติถูกต#องตามระเบียบ
หรือไม
4. ตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของสวนงานยอยที่จัดทําไว# ปGงบประมาณ 2557
ระยะเวลาเขาตรวจ : รอบที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 (ข#อมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน
2557)
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เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ
หลักฐาน (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข#อมูล หรือ ข#อเท็จจริงตางๆ ที่ได#จากวิธีการตางๆ ที่
รวบรวมขึ้นเพื่อใช#เป.นข#อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบด#วย 4 คุณลักษณะ ได#แก
1. ความเพียงพอ
2. ความเชื่อถือได#
3. ความเกี่ยวพัน
4. ความมีประโยชน
เทคนิคการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การคํานวณ
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข#อง)
4) การสอบทาน
5) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
6) การสัมภาษณ
7) การยืนยัน
แนวทางการปฏิบัติงาน
นางนุชฉวี แก#วขวัญ ได#รับการแตงตั้งให#ปฏิบัติหน#าที่เป.นผู#ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข#อเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปGงบประมาณ 2557 โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด#านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข#อง
สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้
1. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1.1 จากตรวจสอบการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ ผู#ป^วยเอดสและผู#พิการ พบวามีการจายเงินเบี้ย
ยังชีพให#แกผู#สูงอายุและคนพิการ โดยจายเป.นเงินสดและบางสวนจายโดยการโอนเงินเข#าบัญชีให#แกผู#รับเบี้ยยัง
ชีพภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งได#ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด#วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น พ.ศ. 2552 และตามแนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร#างหลักประกันด#านรายได#ให#แกผู#สูงอายุ งบประมาณรายจายปGงบประมาณ พ.ศ.
2557
1.2 มีการสํารวจการมีชีวิตของผู#รับเบี้ยยังชีพ กอนดําเนินการเบิกจายเงินคาเบี้ยยังชีพทุกเดือน
1.3 มีคําสั่งแตงตั้งให#เจ#าหน#าที่ทั้งหมดในองคการบริหารสวนตําบล เข#าไปรับผิดชอบในการจายเบี้ย
ยังชีพแตละเดือน แบงรับผิดชอบการจายแตละหมูบ#าน
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2. การบันทึกขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท. (e-plan)
เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบมีการบันทึกข#อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) กรณีมีการปรับแผนเพิ่มเติม ได#
ครบถ#วน ถูกต#องและเป.นป:จจุบัน
3. การจัดทําแผนและการโอนงบประมาณรายจ0าย
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปGงบประมาณ
2557 จํานวน 4 ครั้ง จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจายมีทั้งกรณีตั้งไว#ไมพอจายและขอ
โอนตั้งเป.นรายการใหม ซึ่งเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด#วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท#องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก#ไขเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะ
1. เห็นควรชี้แจงเหตุผลความจําเป.นในการโอนงบประมาณแตละครั้งให#ชัดเจน
2. เห็นควรให#จัดทําแฟ[มประวัติผู#สูงอายุทุกคนที่ได#ขึ้นทะเบียนในการรับเบี้ยยังชีพไว#
การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกลาวข#างต#น เป.นเพียงการสอบทาน โดยการสุมตรวจ วาการ
ดําเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได#ปฏิบัติให#เป.นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข#อง เพื่อให#
มั่นใจได#ว าเจ#า หน# าที่ ผู#รั บผิด ชอบสามารถปฏิบั ติงานให#เ ป.น ไปตามวั ตถุ ประสงคและสอดคล#องกั บระเบีย บ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข#อง ตลอดจนเป.นเพียงข#อเสนอแนะเพื่อให#ผลของการตรวจสอบสามารถใช#เป.น
เครื่ องมื อในการควบคุ ม กํากั บดู แล และเป. นข# อมูล ให# ผู#บริ หารท#องถิ่ นตัด สิน ใจในการอนุมัติ อนุญ าต เพื่ อ
บริหารกิจการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนท#องถิ่นตามอํานาจหน#าที่ ผู#บังคับบัญชา หรือผู#มีอํานาจควร
กําชับให#เจ#าหน#าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต#อง ความครบถ#วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข#อง อยางเครงครัด
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