
     บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม    โทร.  037 - 247940 
ที่ สก  61501/                                           วนัที่    16   มีนาคม  2564 
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 (งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเทศบาลต าบลท่าเกษม (ผ่านปลัดเทศบาล) 
 
        เรื่องเดิม 
 ตามท่ีได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 นั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับตรวจได้ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะประจ าปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสท่ี 1 (งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ 
            ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
(ข้อ ๘) วรรคสอง ความว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ีได้รับอนุมัติ
ให้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง
น้อยทุกสองเดือน  หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องตรวจพบเป็นเรื่องท่ีจะมีผลเสีย
หายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที และวรรคสาม ความว่าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.2/ว 123 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
ข้อ 16(2), 17(4) (6)   
  ข้อ 16 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
ดังนี ้
   (2)ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ(2)-(7)ให้รับผิดชอบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ นั้น 
  ข้อ 17 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าท่ีและความผิดชอบดังนี้ 
   (4) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
   (6) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันท่ีด าเนินการตรวจสอบทันท่ี  
  
 
 
 
 



 ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

   ผู้ตรวจสอบ 
 

(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม  

 

 
(นายวิบูลสุข  ตัณจักวรานนท์) 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
ทราบ 
     -เห็นควรก าชับหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนให้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

 
(นายวิบูลสุข  ตัณจักวรานนท์) 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 

(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 
หน่วยรับตรวจ งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด 
เรื่องที่ตรวจ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระเบียบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนตุลาคม  2563 – มกราคม 2564 
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ 5 – 15 กุมภาพันธ์  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564  
2. สอบถาม 

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
  ในระหว่างด าเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อได้ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 26 และหนังสือที่ มท. 0891/ว 118 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 เรียบร้อยแล้ว 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 

(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 
หน่วยรับตรวจ กองคลงั 
เรื่องที่ตรวจ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้ทราบว่าการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  เป็นไปตามระเบียบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  ประจ าเดือนตุลาคม  2563 – มกราคม 2564 
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ 10 – 25 กุมภาพันธ์  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจเอกสาร  
2. สอบถาม 

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
 การรับเงิน 
   การด าเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดท ารายงานสถานะ
การเงินเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ข้อ 26 สามารถจัดเก็บยอดคงเหลือได้ และ
มีการจัดท ารายงานสถานะการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข้อ 23 มีตู้นิรภัยไว้เก็บรักษาเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  ส่วนที่ 
1 (ข้อ 20 – ข้อ 21) และมีกุญแจคนละดอก ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าเกษม ท่ี  347/2563     ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
มีรายชื่อดังต่อไปน้ีนางศิริพร  ชาญชาติณรงค์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ถือกุญแจหมายเลข  73432  นางสาวจิตติมา ลึกลือ                                          
ผู้ถือกุญแจหมายเลข  73444  นายชูศักด์ิ   บุญมา     ผู้ถือรหัสเปิดตู้นิรภัย   โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินดังกล่าวได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยลงลายมือชื่อในรายงานคงเหลือประจ าวันถูกต้อง ณ วันเข้าตรวจสอบไม่เงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย 
 การจัดเก็บเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 

เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 
การออกใบเสร็จ ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 ส่วนที่ 2 
ใบเสร็จรับเงิน ข้อ8 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับชอบ เขียนใบเสร็จรับเงินได้
ถูกต้องตามท่ีระเบียบฯก าหนด 

มีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้
ช าระเงินทุกครัง้ 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 ส่วนที่ 1 การรับ
เงิน ข้อ9 

มีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุก
ครั้งที่มีการรับเงินตามระเบียบฯ ก าหนด 

การบันทึกรายงานรับเงินในระบบ 
e-laas 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวด 2 ส่วนที่ 1 
ข้อ 10 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ได้บันทึกรายงานรับ
เงินในระบบ ภายในวันที่ได้รับเงิน 

มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่
จัดเก็บและหลักฐานการส่งเงิน 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 ส่วนที่1   ข้อ12 

มีการตรวจสอบจ านวน และหลักฐานการส่ง
เงิน และรายงานที่บันทึกไว้ในระบบ และลง
ลายมือชื่อก ากับในส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้ายทุกวัน 

การจัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการรับเงิน 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 ส่วนที่1   ข้อ12 

การจัดท าค าสั่ง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงิน ที่ 368/2563  ลงวันที่ 26 
ตุลาคม 2563     



 
การน าส่งเงิน 

เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 
การจัดท าใบน าส่งเงิน/ใบสรุปใบน าสง่เงิน ระเบียบ กรมการปกครองว่าด้วย

การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน
และรายงานการเงินของ อปท.พ.ศ.
2543 

มีการจัดท าใบน าส่งเงินและใบสรุป
ใบน าส่งเงินในระบบ e-laas  
ถูกต้องครบถ้วน 

การน าเงินฝากธนาคาร ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 ส่วนที่1   
ข้อ11 

มีการน าเงินฝากธนาคารถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนด 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 
(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 

หน่วยรับตรวจ กองคลงั 
เรื่องที่ตรวจ การเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ  
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน รอบประจ าเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564   
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ 15 – 25 กุมภาพันธ์  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจเอกสาร  
2. สอบถาม 

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
 การเบิกจ่ายเงิน 

เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 
มีการย่ืนแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน
คลังทุกสามเดือน 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวดที่ 
4 การเบิกเงิน ข้อ 38 

ส่วนราชการยังไม่ได้จัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ย่ืนต่อหน่วยงานคลัง 
ทุกสามเดือน 

ฎีกาเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวดที่ 
4 การเบิกเงิน ข้อ 40-41 

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม้หมดให้
หน่วยงานผู้เบิกน าส่งคืนหน่วยงานคลัง 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวดที่ 
4 การเบิกเงิน ข้อ 42 

มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามวิธีการที่
ระเบียบก าหนด 

เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แบบและวิธีการที่ระเบียบก าหนด 
 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวดที่ 
4 การเบิกเงิน ข้อ 48-50 

เป็นไปตามแบบและวิธีการที่
ระเบียบก าหนด 

มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีสิทธิ 
เป็นเช็คกรณีจ าเป็นให้จัดท าใบถอนเงิน
ฝากธนาคาร เพ่ือให้ธนาคารออกต๋ัวแลก
เงินสั่งจ่ายให้เจ้าหน้ีหรือผู้มสีิทธิ ตาม
วิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองก าหนด 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวดที่ 
4 การเบิกเงิน ข้อ 68  หนังสือที่ 
มท 0808.4/ว 1088 ลว 4 มิ.ย.
48 เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีผ่าน
ธนาคารของ อปท. 

มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ี หรือผู้
มีสิทธิเป็นเช็ค ตามวิธีการที่ระเบียบ
ก าหนด ไม่มีการจัดท าใบถอนเงิน
ฝากธนาคารเพ่ือช าระหน้ีให้แก่
เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิ 

การเขียนเช็คสั่งจ่าย ให้ออกเช็คสัง่จ่ายใน
นามของเจ้าหน้ี ขีดฆ่าค าว่า “หรือตาม
ค าสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ”ออกและขีดคร่อม
ด้วย 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 หมวดที่ 
4 การเบิกเงิน ข้อ 69(1) 

มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ
ตามวิธีการที่ระเบียบก าหนด 

 
 
 
 



 
เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 

การจ่ายเงินกรณีที่มีวงเงินไม่เกินห้าพัน
บาท ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้า
หน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
คลัง 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561หมวดที่ 4 การเบิกเงิน ข้อ 
69(3) 

มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

กรณีเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่รับเช็ค
ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันสั่งจ่ายให้
ยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครัง้ต้อง
รายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561หมวดที่ 4 การเบิกเงิน ข้อ 
69(4) 

มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

การถอนเงินฝากธนาคาร เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระเบียบก าหนด 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561หมวดที่ 4 การเบิกเงิน ข้อ 
37 

มีค าสั่งแต่งต้ังบุคคลผู้มีอ านาจลง
นามถอนเงินฝากธนาคาร ที่  
037/2564 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

การจ่ายเงินทุกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายที่ต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย 
เพ่ือน าส่งส่วนราชการใด ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายน้ัน 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561หมวดที่ 4 การเบิกเงิน ข้อ 
71 

มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

การจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้อง
ครบถ้วน 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561หมวดที่ 4 การเบิกเงิน ข้อ 
73-76 

การจ่ายเงินมีใบเสร็จรับเงินและ
ใบส าคัญคู่จ่ายเป็นหลักฐานการ
จ่ายเงินถูกต้อง 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 
(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 

หน่วยรับตรวจ กองคลงั 
เรื่องที่ตรวจ การจัดท าบัญชี 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าบัญชี  เป็นไปตามระเบียบ  
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการจัดท าบัญชี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 –มกราคม 2564    
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ      11    มีนาคม  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจเอกสาร  
2. สอบถาม 

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
 การจัดท าบัญช ี

เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลได้
ยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือและด าเนินการ
จัดท าในระบบ e-laas 

หนังสือที่ มท 0808.4/ว 
5912 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 

ได้มีหนังสือยกเลิกการจัดท าบัญชีด้วยมือ
ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 5912 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เข้าใช้งานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน e-laas  อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย
ประกอบด้วยระบบการท างาน 4 ระบบ ดังน้ี 

1. ระบบงบประมาณ 
2. ระบบรายรับ 
3. ระบบรายจ่าย 
4. ระบบบัญชี 

หนังสือที่ มท 0808.4/ว 
5912 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 
-ระเบียบ มท ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ 
อปท.พ.ศ.2547 จนถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
4 พ.ศ.2561 

ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ใน
การเข้าใช้งานระบบทั้ง 4 ระบบ 

การเข้าใช้งานด้านบัญชีและรายงานการเงิน 
ระบบบัญชี มีการจัดท าบัญชีและทะเบียน
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน e-laas โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการ
บัญชีและรายงานการเงินกับเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือที่ มท 0808.4/ว 
5912 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 

ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
และได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทางการบัญชีและรายงานทางการเงิน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ให้ใช้เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรับเงิน
และการจ่ายเงินหรือหลักฐานการรับเงิน ใบ
น าส่งเงิน ใบส าคัญสรุป ใบน าส่งเงิน และ
รายงานจัดท าเช็ค/ใบถอนเงิน 

หนังสือที่ มท 0808.4/ว 
5912 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 

ได้ใช้เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่  
-ใบน าส่งเงิน 
-ใบส าคัญสรุปใบน าสง่เงิน 
-รายงานจัดท าเช็ค/ใบถอน 
-ใบเสร็จรับเงิน  ยกเว้นใบเสร็จค่าขยะ
รายวันยังใช้เป็นเล่มฉีก 



 
เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 

ทุกสิ้นเดือน จัดท างบทดลองและรายงานรับ
จ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ เพ่ือเสนอผ่าน
ปลัด อปท.น าเสนอให้ผู้ก ากับดูแล 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ 
อปท.พ.ศ.2547 จนถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
4 พ.ศ.2561 ข้อ 99 

มีการด าเนินการจัดท างบทดลองและ
รายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ
เสนอผ่านปลัด และเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
ตามท่ีระเบียบก าหนด 
  -หนังสือส่งรายงานงบเดือนให้ผู้ก ากับดูแล 
ที่ สก 61502/58 ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2564 
(เดือนที่เข้าตรวจสอบ) 
 

การจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2563 
เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 
งบแสดงฐานะการเงิน  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.4/ว 3822 ลว 20 กันยายน 
2562 
-งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
-งบทดลองหลังปิดบัญชีปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 

มีการด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 
2563  ตามหนังสือสั่งการก าหนด 
 

งบทรัพย์สิน -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 
มท 0808.4/ว 3822 ลว 20 กันยายน 
2562 
-งบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีการด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 
2563  ตามหนังสือสั่งการก าหนด 
 

งบเงินสะสม -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 
มท 0808.4/ว 3822 ลว 20 กันยายน 
2562 
-งบเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 
-งบรับจริง ปีงบประมาณ 2563 
-งบจ่ายจริง ปงีบประมาณ 2563 

มีการด าเนินการจัดท างบเงินสะสม  ณ 
วันสิ้นปี 30 กันยายน 2563  ตาม
หนังสือสั่งการก าหนด 

ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ ได้กัน
ยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อย
ละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
ส ารองเงินสะสม 

-ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน     การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจสอบเงินของ อปท. พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 87 
-งบเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 
-งบทดลองหลังปิดบัญชีปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 

มีการกันเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ 
15 เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม ตามท่ี
ระเบียบก าหนด 
-ยอดรายรับสูงกว่ารายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563   
จ านวน  2,149,019.71 บาท 



 
 

เรื่องที่ตรวจ เกณฑ์การตรวจ ผลการตรวจ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน และงบอื่น ๆตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดเพ่ือส่งให้ สตง.ตรวจสอบภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย
และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
 
 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 จนถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 
100 

มีการด าเนินการจัดท างบ
แสดงฐานะการเงินและงบ
อื่น ไ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
และส่งให้สตง.ตรวจสอบ
ภายใน 90 วัน ตามท่ี
ระเบียบก าหนด  
   -หนังสือส่ง สตง. 
 - หนังสือส่งคลังจงัหวัดที่ 
-หนังสือผู้ว่าราชการจงัหวัด 
ที่ สก 61502/261 28 
ตุลาคม 2563 

ให้อปท.ประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและ
งบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงาน อปท. ในเวลาอันควร 

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 จนถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 
72 และข้อ 101  

ประกาศเทศบาลต าบลท่า
เกษม  28  ตุลาคม 2563 
และฉบับลงวันที่ 5 
มกราคม 2564 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 
(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 

หน่วยรับตรวจ กองคลงั 
เรื่องที่ตรวจ การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  เป็นไปตามระเบียบ  
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 –มกราคม 2564    
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ      11    มีนาคม  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจเอกสาร  
2. สอบถาม 

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
 การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

เรื่องที่ตรวจ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ/กฏหมาย 
 

ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
หมวด เงินเดือน  (ฝ่าย
ประจ า) 
 
 
 
 

 - ฎีกาคลังรับเลขที่ 18 
,19,21,23,24/2564 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตรวจ
หน้าฎีกาพบว่าผู้มีอ านาจลงนาม
เซนต์ไม่ครบ 
-ฎีกาคลังรับ 0017/2564 ลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ไม่
ผ่านปลัดเทศบาล 
     

(1) ก าชับให้เจ้าหน้าที  ่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 
2561   ข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้รับมอบหมายให้ตรวจฎีกา 

  

ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับ
การบริการ 

ฎีกาคลังรับ 00014/64 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตรวจ
พบบันทึกความต้องการไปไม่
ผ่านผู้บริหาร 

(1) ก าชับให้เจ้าหน้าที  ่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 
2561   ข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้รับมอบหมายให้ตรวจฎีกา 

 
ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน   
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ฎีกาคลังรับ  00008/64 ลง
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พบว่า
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้ในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 
ส่วนที่ 2 ไม่ตรงกับ แบบ 
8708 ส่วนที่ 3 
และไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน 2 
ราย 

(1) ก าชับให้เจ้าหน้าที  ่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 
2561   ข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้รับมอบหมายให้ตรวจฎีกา 

 
 



เรื่องที่ตรวจ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ/กฏหมาย 
 

ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค  
ประเภท ค่าไฟฟ้า 
 
 
 
 

 - ฎีกาคลังรับเลขที่ 00010/64 และ
00011/64 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564  
พบว่า ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงหน้าฎีกา 
เบิกจ่ายเงิน 
     

(1) ก าชับให้เจ้าหน้าที  ่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
ดังน้ี - ฉบับที่ 1 ข้อ 60 ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจฎีกา 

ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ   

ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายเลขที่คลังรับ 
00045/64 ลงวันที่ 2 พ.ย.2563  
พบว่า 
1. ใบส าคัญรับเงิน จ านวน 4,200.-
บาทไม่มีผู้รับเงิน 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ เลขที่ 
335/2563 ไม่ผ่านผู้บริหาร 
3.การเสนอโครงการฯ ผู้บริหารไม่อนุมัติ 
4. ใบสั่งจ้างผู้รับจ้างไม่เซนต์ 

 1) ก าชับให้เจ้าหน้าที  ่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
ดังน้ี - ฉบับที่ 1 ข้อ 60 ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้รับมอบหมายให้
ตรวจฎีกา 

ตรวจรายงานการจัดท าเช็ค 
 

-รายงานจัดท าเช็คเลขที่ 2/64  เลขที่
เช็ค 10319506 ธ.กรุงไทยฯ จ านวน 
12,590.- ไม่มีผู้รับเช็ค 
-รายงานจัดท าเช็คเลขที่ 7/64  เลขที่
เช็ค 10319520 ธ.กรุงไทยฯ จ านวน 
198,640.- ไม่มีผู้รับเช็ค 
-รายงานจัดท าเช็คเลขที่ 8/64  เลขที่
เช็ค 10319521 ธ.กรุงไทยฯ จ านวน 
2,240.- ไม่มีผู้รับเชค็ 
เลขที่เช็ค 36629193 ธ.ธกส. จ านวน 
56,800.- ไม่มีผู้รับเช็ค 
  
 

1) ก าชับให้เจ้าหน้าที  ่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
หมวด 7 ส่วนที่ 1 การจ่ายเงิน ข้อ 69 
(๓) หากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็ค
ภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันสั่งจ่ายให้ยกเลิก
เช็คน้ัน หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสาม
ครั้งต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบ 

 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสที่  1 
(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด 
เรื่องที่ตรวจ งานบุคลากร 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑. เพ่ือให้ทราบว่าการบรรจ ุแต่งต้ัง และการโอน (ย้าย) ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

๒. เพ่ือให้ทราบว่าการเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 
๔. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานได้ปฏิบัติถูกต้อง 
๕. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเก่ียวกับงานบุคลากรไว้อย่างเหมาะสม 
๖. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๗. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ๑. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 

๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเก่ียวกับงานบุคลากรที่ได้จัดท าไว้ 
๓. ตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการบรรจ ุแต่งต้ัง และการโอน (ย้าย) 
๔. ตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
๕. ตรวจสอบการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานระยะเวลาท่ีตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน

ตุลาคม ๒๕๖3 –มกราคม 2564 
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ    11     มีนาคม  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

๑. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเก่ียวกับงานบุคลากรโดยการสอบถามและหรือใช้แบบสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การทดสอบรายการ โดยตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ ว่ามีการปฏิบัติ
ตามระบบ และการประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน 

๓. ตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการบรรจ ุแต่งต้ัง และการโอน (ย้าย) 
๔. ตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
๕. ตรวจสอบการจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน 
๖. ตรวจสอบการจัดท าสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวันลาจากการตรวจสอบการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้มีการ
จัดท าทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน 

๒. การตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการบรรจ ุแต่งต้ัง และการโอน (ย้าย)จากการตรวจสอบการ 
ด าเนินงานเก่ียวกับการบรรจ ุแต่งต้ัง และการโอน (ย้าย) ของพนักงานเทศบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้วเป็นต้น 

๓. การตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการเลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒, ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแก้ว, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและ
จ านวนเงินที่ปรับเพ่ิม ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรบัรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง (ฉบับที่ ๒) , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ ๒), ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องการก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล ได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ ๒) และพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕4 



๔. การตรวจสอบการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานจากการตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท าสัญญาจ้าง ของ
พนักงานได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสระแก้ว  

๕. การตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการจากการตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง มีการลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่มีการสรุปเป็นประจ าทุกวัน อาจท าให้มีการลงเวลาย้อนหลังได้ความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะเห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขดังน้ีควรมีการสรุปการลงเวลามาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเป็นประจ าทุกวัน เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือป้องกันการลงเวลาย้อนหลัง 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564  ไตรมาสที่  1 

(งวดเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) 
หน่วยรับตรวจ ส านักปลัดเทศบาล 
เรื่องที่ตรวจ   การตรวจสอบด้านผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือตรวจสอบ/สอบทานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ินว่าได้
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพ่ือตรวจสอบ/สอบทานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องหรือไม่ 

๓. สอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม ่
ขอบเขตการตรวจสอบ 
  โดยสุ่มตรวจเอกสารด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 และเอกสารการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระยะเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ       9-11    มีนาคม  2564  
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจเอกสาร  
2. สอบถาม  

สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีการจัดท าค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี
(พ.ศ.2561-2565)มีการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี มีการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ินและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ตามข้ันตอนที่
ก าหนด และมีการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มีการรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน การประกาศผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน และเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศ
ในเดือนเมษายน 2563 มีการจัดท าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(e-Plan)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามระเบียบฯ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

  



2. การจัดท าแผนด าเนินการประจ าปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอน
ด าเนินการ ดังน้ี (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน อื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปก ครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังน้ี ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” 
 ส าหรับเทศบาลต าบลท่าเกษมได้ประกาศใช้แผนด าเนินการ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3   

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

 
 

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก)           (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 

           รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม             ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม    โทร.  037 - 247940 
ท่ี สก  61501/                                           วันท่ี    16    มีนาคม  2564 
เรื่อง  แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสท่ี  1   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 ตามท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ไตรมาสท่ี 1/2564 (ห้วงเวลา ตุลาคม 
2563- มกราคม 2564) เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของกองคลัง ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ดังกล่าว นั้น 

 บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานกองคลังตามท่ีได้รับ
อนุมัติ ในด้านการเงิน บัญชี และรายงานสถานะทางการเงิน ท้ังนีไ้ด้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้ว จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1/2564 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม    โทร.  037 - 247940 
ที่ สก  61501/                                           วันที่    16    มีนาคม  2564 
เร่ือง  แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ไตรมาสท่ี  1   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เรียน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

 ตามท่ีหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ไตรมาสท่ี 1/2564 (ห้วงเวลา ตุลาคม 
2563- มกราคม 2564) เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของกองคลัง ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ดังกล่าว นั้น 

 บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของส านักปลัด ตามแผน
ท่ีได้รับอนุมัติในด้านผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าปี   ท้ังนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1/2564 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ลงช่ือ     ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก) 
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
 
 


