
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก                                                                      น                            
ที่  สฎ. 71801/                           วันที่     28  กันยายน 2562                                            . 
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              .  

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

เรื่องเดิม 
ตามที่ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ข้อ 6 แนวทางการ
ตรวจสอบภายใน (1) (2) (3) (4) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการ จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบนั้น 

 ข้อเท็จจริง 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจงานต่างๆ ที่ผ่านมาของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จักได้ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2545 ข้อ 8 วรรคสอง ความว่า ให้ผู้ตรวจสอบภายในตามแผนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง
น้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสีย
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที่ และวรรคสาม ความว่าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้นายอ าเภอทราบด้วย 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ข้อ 16(2) , 17(4) (4)(7) 

ข้อ 16 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้  

       (2) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (2) -(7) ให้รับผิดชอบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

         ข้อ 17 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

         (4) จัดท าแผนและเสนอแผนการตรวจประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

   

                 /(6) จัดท าและ.... 

 



 

                          (6) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบและเสร็จตามแผน
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที่ 

     (7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากพิจารณาเห็นชอบ จักได้ส าเนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ต่อไป 

   

                                           (ลงชื่อ)        
    
(นางสาวสุภัทษา ใจรังษี) 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ....................................................................................................... . 

 

                                           (ลงชื่อ)       
(นายสุทัศนะ จินวงค์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................................ .... 
 
 

                                             (ลงชื่อ) 
           (นายปราโมทย์ เพชรรัตน์) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 



 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. บทน า 

 การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกบรรลุถึง
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล     ของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการด าเนินงานภายใต้ ระเบียบข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 

 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ
ภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรทีมีอย่างจ ากัด นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ยัง
เป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ข้อ 16(2) , 17 (4)(6)(7) 

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

 2.1 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ และสามารถลดข้อบกพร่อง 
ข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงหรือเสนอกิจกรรม
ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ6) เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 2.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและ
ด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 2.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้อง และสอดคล้องกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่ก าหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

 2.4 เพ่ือติดตาม และประเมินผลการบริหารงาน และการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และเป็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

2.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

 

                  /3.ขอบเขตการ... 

 

 



 

3. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก จะด าเนินการตรวจสอบด้านการเงินการ
บัญชี และการปฏิบัติตามข้อก าหนด ด้านการบริหาร ด้านการด าเนินงาน  การประเมินผลการควบคุมภายใน 
รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษา และงานด้านอื่น ๆ โดยมีหน่วยรับตรวจ จ านวน 1 ส านัก 3 กอง ประกอบด้วย 
 3.1 ส านักปลัด 
 3.2 กองคลัง  
 3.3 กองช่าง 
 3.4 กองการศึกษา 

4. วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธี การสังเกตการณ์ การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสาร การสอบถาม การตรวจทาน 
 การตรวจสอบการผ่านรายการ การสุ่มตรวจ และเทคนิคส าหรับการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

5. เรื่องท่ีตรวจสอบ 

    1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
    2. ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

6. สรุปผลการตรวจสอบ 
  จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

ส านักปลัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
หน่วยรับตรวจ :  ส านักงานปลัด 

เรื่องท่ีตรวจสอบ :  1. การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร ภาคเรียนที่ 1/61 
   2. การใช้และดูแลรักษารถยนต์ 
        - การก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน 
        - ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง และบันทึกการใช้รถ (แบบ 3, แบบ 4) 
   3. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่ 
   1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรเป็นไปตามระเบียบฯ   
  2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
  3. เพ่ือให้ทราบว่า อปท.ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ 
   4. เพื่อให้ทราบว่า มีการจัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สามารถใช้ได้
ทันในวันที่ 1 ตุลาคม หรือไม่ 
   5. เพื่อให้ทราบว่า อปท. มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS )หรือไม่ 
   6. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ 
   7. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการสุ่มตรวจ 

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่     พฤศจิกายน  2561 –  เมษายน  2562 

วิธีการตรวจสอบ : 1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2. สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
สรุปผลการตรวจสอบ :   
  1. จากการตรวจสอบการการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร  พบว่ามีการปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๙   
  2. การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 813 ลงวันที่  10  มีนาคม  2553  เรื่อง ขอให้ด าเนินการวางระบบการ
ควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ของ
กระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรมภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ข้อ (2) การด าเนินการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง (2.1) กรณีจัดซื้อจากสถานีน้ ามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ  
 
 



 
  ๓. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พบว่ามี การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 
และ 3) พ.ศ. 2543 
  4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดท าแผนการปรับปรุงไว้ มีการ
ควบคุมและน าไปปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามควรมีการด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท าไว้อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ :   

1. ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงแผนการปรับปรุงงานเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงที่ก าหนดไว้ และต้องมีการติดตามการปรับปรุง
งานตามแผนที่ก าหนดไว้และประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ต่อไป   
 
  
 
 
 
 
 
     
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
หน่วยรับตรวจ :  กองคลัง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  : 1. ด้านการเงินและบัญชี 
   2. ด้านการควบคุมพัสดุ 
   3. ด้านยานพาหนะ 
   4. ด้านการจัดเก็บรายได ้
   5. การจัดซื้อจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :  ได้แก่ 
  1. เพ่ือให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันเป็นปัจจุบัน
หรือไม ่
  2. เพ่ือให้ทราบว่า คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 
ข้อ 35 และข้อ 36 ปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่ 
  3. เพื่อให้ทราบว่า น าเงินฝากธนาคารครบถ้วยตาจ านวนตรงกับวันจัดเก็บ หรือไม่ 
  4. เพื่อให้ทราบว่า ปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ 99 ข้อ 100 หรือไม่ 
  5. เพื่อให้ทราบว่า การใช้ใบเสร็จ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 
  6. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ณ วันสิ้นปี หากมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ มีการด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบพัสดุ
หรือไม ่
  7. เพ่ือให้ทราบว่ารายการที่จัดซื้อครุภัณฑ์ระหว่างปี มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและมีการพ่นรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ครบถ้วนทุกรายการ 
  8. เพ่ือให้ทราบว่าครุภัณฑ์มีตัวตนอยู่จริงและตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สอนหรือไม่ มีสภาพ
อย่างไร 

9. เพ่ือให้ทราบว่ามีการบันทึกบัญชีวัสดุถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดท าใบ
เบิกจ่ายวัสดุ 

10. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารจัดการรถราชการเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
11. เพ่ือประเมินการควบคุมภายในว่า การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง การ

เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ของรถราชการถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่ราชการก าหนด 
12. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการ

ใช้รถราชการ 
13. เพ่ือให้ทราบว่าการรับช าระค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ว่ามียอดเงินที่ช าระถูกต้องหรือไม่

อย่างไร 
14. เพื่อให้ทราบว่ามีการแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และใบเสร็จ (ภ.ร.ด.12) หรือไม่อย่างไร 
 15. เพ่ือให้ทราบว่ามีการประกาศก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเป็นตารางเมตรเฉลี่ย และ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดสอดคล้องระหว่าง พรบ.ภาษีโรงเรือนและทีดิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือไม่
อย่างไร 

 
 



 
 
16. เพ่ือให้ทราบว่าได้ท าตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 หรือไม่ 
17. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หรือไม ่

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ 

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ  : เข้าตรวจสอบระหว่าง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

สรุปผลการตรวจสอบ  :  
   จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบ
ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบบัญชีและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการตรวจออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ตรวจสอบการจัดท าบัญชี ต่าง ๆ และท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ตรวจสอบการจัดท างบการเงินประจ าเดือน และ
ตรวจสอบการจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ตรวจพบ โดยเฉพาะการ
จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจพบดังต่อไปนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบที่ก าหนด มีการจัดท าบัญชีผ่านทางระบบ      E-
Laas  ตามหนังสือสั่งการที่ก าหนด 
 2. มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พัสดุที่เสื่อมสภาพมีการร
จ าหน่ายตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
 3. การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง พบว่า มีการปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 813 ลงวันที่  10  มีนาคม  2553  เรื่อง ขอให้ด าเนินการวางระบบการ
ควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ของ
กระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรมภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ข้อ (2) การด าเนินการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง (2.1) กรณีจัดซื้อจากสถานีน้ ามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ 
 4. จากการตรวจสอบด้านจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่มีการจัดท า แบบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด)และ แบบ
แจ้งการประเมินภาษีป้าน (ภ.ป.3) ได้มีการจัดท าแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และทะเบียนที่ดิน (ภ.บ.ท.6) 
ตามระเบียบ มีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดิน โดยอิงจากค าสั่งจากกรมที่ดิน  จากการตรวจสอบการรับ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) ตรวจสอบกับแบบแจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9) และ (ภ.บ.ท.10) มียอดตรงกันทุกรายการ 

5. จากการสุ่มตรวจกีฏาเบิกจ่ายจ านวน 23 ฎีกา กองคลังได้ส่งเอกสารให้ตรวจผลปรากฏว่า การจัดท า
ฎีกาเรียบร้อยลายเซ็นต์ครบ เอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน 
  
ข้อเสนอแนะ : .ให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 255๒ 

 
หน่วยรับตรวจ :   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่องท่ีตรวจสอบ :  ๑. การเบิกจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียนบุตร ภาคเรียนที่ 1/61 
๒. การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
๓. ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน ฎีกาเบิกจ่าย การจัดท าบัญชี และการพัสดุของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
๔. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 / หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่ 
1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือค่าเล่า เรียนบุตร 

เป็นไปตามระเบียบฯ 
2. เพื่อให้ทราบว่าการยืมเงินและส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระเบียบฯ 
๓. เพ่ือให้ทราบว่าการรับเงิน การจ่ายเงิน ฎีกาเบิกจ่าย การจัดท าบัญชี และการ พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เป็นไปตามระเบียบฯ 
๔. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการขอตรวจเอกสาร สอบถาม สอบทาน สุ่มตรวจ 

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : ตรวจสอบระหว่าง ปีงบประมาณ 25๖๒ 

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

สรุปผลการตรวจสอบ : 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบตลอดจนข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้ ดังนี้ 

1. จากการตรวจสอบการการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร  พบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๙   

๒. จากการตรวจสอบการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม งบประมาณ พ.ศ. 255๒ มีการส่งใช้เงินยืมครบถ้วน
แล้ว ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ ๓๖ (ให้ยกเลิกความในข้อ 84....และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน......) และ 
ข้อ ๓๖ (ให้ยกเลิกความในข้อ 8๖....และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน......) 

 
 



 
 
๓. จากการตรวจสอบการการรับเงิน การจ่ายเงิน ฎีกาเบิกจ่าย การจัดท าบัญชี และการพัสดุของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พบว่า การรายงานการเงินประจ าเดือน ด าเนินการรายงานเป็นประจ าทุกเดือน ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินการตรวจและรายงานพัสดุประจ าปี ๒๕๖๒ ให้
หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๔. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดท าแผนการปรับปรุงไว้ มีการควบคุม
และน าไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท าไว้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ : 
1. ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงแผนการปรับปรุงงานเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุงงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงที่ก าหนดไว้ และต้องมีการติดตามการปรับปรุง
งานตามแผนที่ก าหนดไว้และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และวางแผน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานการเงิน
เป็นประจ าทุกเดือน การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และการตรวจและรายงานพัสดุประจ าปี ให้
หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

กองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ 255๒ 

หน่วยรับตรวจ :  กองช่าง 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ :  
1. การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร ภาคเรียนที่ 1/61 
2. การใช้และดูแลรักษารถยนต์ 
    - การก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน 
    - ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง และบันทึกการใช้รถ (แบบ 3, แบบ 4) 
3. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
4. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

    

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่  
1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรเป็นไปตามระเบียบ ฯ   

   2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ 
     
   4. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบฯ 

5. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ 
 

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่  พฤษภาคม -   มิถุนายน  2562 
 

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

สรุปผลการตรวจสอบ :   
   จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้สรุปผลการตรวจสอบ 
ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้   ดังนี้ 
   1. จากการตรวจสอบการการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร  พบว่ามีการ
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   2. การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง พบว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 813 ลงวันที่  10  มีนาคม  2553  เรื่อง ขอให้ด าเนินการวางระบบการ
ควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ของ
กระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรมภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ข้อ (2) การด าเนินการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง (2.1) กรณีจัดซื้อจากสถานีน้ ามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ 
   3. มีการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดท าแผนการปรับปรุง 
ไว้ มีการควบคุมและน าไปปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามควรมีการด าเนินการตามแผนที่ได้จัดท าไว้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ข้อเสนอแนะ : ให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


