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สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ด้ านการเง ิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่ได้ แต่งตั้ งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน Company User Maker  แต่ งตั้ งผู้ ปฏิ บัติหน้ าที่แทน Company User Maker ในกรณี
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทีบ
่ ุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จานวน 1 คน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่ วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว109 ลงวันที่ 9
กั นยายน 2559 เรอื่ ง การก าหนดตั ว บุ คคลผู้ มี สิ ทธิเ ข้ า ใช้
งานในระบบ KTB Corporate Online

- ทุกสิ้นวันทาการส่ วนราชการผู้เบิกไม่ได้ ตรวจสอบการจ่ายเง ิน  ให้ ปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค
โดยว ธิ ีก ารโอนผ่ า นระบบ KTB Corporate Online เพื่ อ 0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรอื่ ง หลักเกณฑ์
เข้ าบั ญ ชีเ ง น
ิ ฝากธนาคารของผู้ มีสิ ทธิรบ
ั เง น
ิ แต่ ล ะรายการ

และว ธิ ป
ี ฏิ บัติในการจ่ายเง ิน การรับเง ิน และการนาเง ินส่ ง

จ า ก ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล การโอนเง น
ิ (Detail Report และ คลั ง หร ือฝากคลั งของส่ วนราชการผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e –
Summary Report/ Transaction History) รายการ ส รุ ป Payment)
ความเคลื่ อ นไหวทางบั ญ ชี (e – Statement/Account
Information) ที่เร ียกจากระบบ KTB Corporate Online
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเง ินให้ถูกต้องตรงกัน

- ทุกสิ้นวันทาการ ส่วนราชการไม่ได้ ตรวจสอบข้อมูลการรับเง ิน  ให้ ปฏิ บัติตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค
แต่ ละรายการจากรายงานการรับ ช าระเง น
ิ ระหว่ า งกั น

0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิ งหาคม 2563 เรอื่ งหลักเกณฑ์

(Receivable Information Online) กับรายงานสรุปความ และว ิธีปฏิบัติในการจ่ายเง ิน การรับเง ิน และการนาเง ินส่ งคลังหร ือ

เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ท า ง บั ญ ชี ( e – Statement/ Account หร ือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)
Information) ที่เร ียกจากระบบ KTB Corporate Online
ให้ ถูก ต้ องครบถ้ ว นและในวั นทาการถั ดไป ให้ ส่ ว นราชการ
ตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ จากรายงานสรุปรายละเอี ยด

การรับ เง น
ิ ของส่ ว นราชการ (Receivable Information

Download และ/หร ือ Download Miscellaneous) ก่ อน
การนาเง ินส่งคลังหร ือฝากคลัง

- การเบิกค่าใช้จา่ ยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงที่  เอกสารหร ือหลั กฐานประกอบการเบิ กจ่ายค่ าใช้จ่ายในการ
มีการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้ ขออนุมัติจด
ั
ประชุ มผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ถื อปฏิ บั ติตามประกาศคณะ
ประชุ ม หนั ง สื อเชิ ญประชุ มไม่ ระบุ ว่ าเชิ ญใครบ้ าง ไม่ ได้ ให้

ผู้เข้าร่วมประชุ มแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ก่ อนร่วมประชุ ม เพื่ อให้ ทราบว่ ามี ใครเข้ าร่วมประชุ มบ้าง และ

รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ประกาศ ณ วันที่ 4
กรกฎาคม 2557 เรอื่ ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไม่ได้จด
ั ทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน
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1. ด้ านการเง ิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกาหนด (ต่ อ)
ผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่ ได้ ด าเนิ นการหั กภาษี ณ ที่ จ่าย ในอั ตรา 1% เพื่ อน าส่ ง  ให้ หน่ วยงานถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบการเบิ กจ่ ายเง น
ิ จากคลั ง
กรมสรรพากร

การเก็บรักษาเง ิน และการนาเง ินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 19

และระเบียบ กฎ ข้ อบังคั บอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง และการบันทึก
บั ญชีขอเบิ กเง ินในระบบ GFMIS ตามหลั กการและนโยบายที่
กระทรวงการคลังกาหนดโดยเคร่งครัด

2. การเดินทางไปราชการ
ผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

- การเบิกค่าพาหนะเดิ นทางไปราชการโดยพาหนะส่ วนตั ว มีการขอ  การขออนุ ญาตเดิ นทางไปราชการหลายวั นในคราวเดี ยวกั น

อนุมัติถูกต้ อง แต่ เอกสารหลั กฐานที่ระบุ ระยะทางหลายรายการ ให้ ระบุวันที่และสถานที่ที่จะไปราชการในแต่ ละวันให้ ชด
ั เจน สาหรับ
มีระยะทางน้อยกว่าจานวนระยะทางที่ขอเบิก และระยะทางตาม การเบิกค่าพาหนะเดิ นทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตั ว ให้เบิกจ่าย
เอกสารหลั กฐานประกอบการเบิ กที่ มี เศษของกิ โลเมตร มี การ ตามระยะทางจร ิงที่ ปรากฏในหลั กฐานประกอบการเบิ กจ่าย
ปรับเศษของกิ โลเมตรให้ เป็ นตั วเลขจ านวนเต็ ม และการขอ ไม่ควรปรับเศษของกิโลเมตรขึ้นให้เป็นตัวเลขจานวนเต็ม
อนุญาตเดิ นทางไปราชการ ระบุวันที่และสถานที่ในแต่ ละวัน
ไม่ ชัด เจน ท าให้ ไ ม่ ท ราบว่ า วั น ไหนขออนุ ญ าตไปราชการที่
ไหนบ้าง

3. การตรวจสอบค่าเช่าบ้าน
ผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

- เอกสารประกอบแบบขอเบิกเง ินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

 ให้ดาเนินการให้ เร ียกคืนเง ินที่เบิกเกิ นสิ ทธิค่าเช่าบ้าน โดยนาส่ง

ของผู้มีสิทธิได้ รบ
ั เง ินค่าเช่าบ้าน พบว่า มีการเบิกค่าเช่าบ้านเกิน เป็นรายได้แผ่นดินให้ถูกต้องครบถ้วน
สิทธิ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

