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เรื่อง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 
  ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการสอบทานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่และสามารถลด
ข้อบกพร่อง  ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงหรือ
เสนอกิจกรรมควบคุม และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งการรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ (ข้อ 6)   เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน  
การบัญชีและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ(ส านัก/กอง) ว่าเปนนไปตามกหหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัด 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

6. เพ่ือลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง ของหน่วยรับตรวจ  (ส านัก/กอง) 
7. เพ่ือป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบหรือทุจริต 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  จะด าเนินการตรวจสอบและด้าน 

การเงินการบัญชี  และการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Financial&Compliance)  ด้านการบริหาร (Management)  
ด้านการด าเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน  รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษา และงานด้าน
อ่ืนๆ โดยที่หน่วยรับตรวจ และกิจกรรม/โครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 

 หน่วยรับตรวจ  จ านวน   4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย 
   - ส านักงานปลัด อบต. 
   - กองคลัง 
   - กองช่าง 
   - กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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  บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการสอบทานตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ  2560  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ผู้บริหารทราบ
และแจ้งเวียนให้แต่ละส านัก / กองทราบและด าเนินการติดตามประเมินผลต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        (นายชวลิต  สุมะล)ิ 
              นักวิเคราะหน์โนบายและแผน     
 
 
          (นางสาวกนิษฐา  บุญมี) 
      หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี
 
 
       (นายธัชยุทธ   ทองเล็ก) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 
 
       (นายมณฑล   มีลาภ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
       



 
สรุปรายงานผลการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

 
การตรวจสอบภายในเปนนปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านชีเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนนส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างมีข้ันตอนถูกต้องตามระเบียบ กหหมายที่ก าหนดโดยฝ่าย
บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเปนนส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการเพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  อีกทั้งยังเปนนการก าหนดให้มีลักษณะงานวิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต แนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกหหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชีเปนนไปอย่างถูกต้อง  และเปนนไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
  นอกจากนี้การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในในยังเปนนการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546  

  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่  และสามารถลด 
ข้อบกพร่อง  ข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงหรือ
เสนอกิจกรรมควบคุม และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งการรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ (ข้อ 6)   เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล  และตัวเลขต่าง ๆ  ทางด้านการเงิน  
การบัญชีและด้านอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ  (ส านัก/กอง) ว่าเปนนไปตามกหหมาย  
ระเบียบ   ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ  หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  และประหยัด 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

6. เพ่ือลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่อง ของหน่วยรับตรวจ  (ส านัก/กอง) 
7. เพ่ือป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ  หรือทุจริต 

 
 
 
 



-2- 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  จะด าเนินการตรวจสอบและด้าน 
การเงินการบัญชี  และการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Financial&Compliance)  ด้านการบริหาร (Management)  
ด้านการด าเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน  รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษา และงานด้าน
อ่ืนๆ โดยที่หน่วยรับตรวจ และกิจกรรม/โครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้ 

1.  หน่วยรับตรวจ  จ านวน   4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย 
   - ส านักงานปลัด อบต. 
   - กองคลัง 
   - กองช่าง 
   - กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

2.  เรื่องที่ตรวจสอบและติดตาม 
                         2.1 งานตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 

       ส านักงานปลัด     
   ด้านงานบริหารทั่วไป 

- การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่าเช่าบ้าน 
- การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
- งานธุรการ 
- การเบิกจ่ายพัสดุและควบคุม 

ด้านงานนโยบายและแผน 
            -   การจัดท าข้อบัญญัติ 

                                 -   การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
                      กองคลัง     

   ด้านงานการเงินและบัญชี 
- จ านวนเงินคงเหลือ ณ วันที่เข้าตรวจสอบ 
- การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ตรวจสอบการรับเงิน 
- การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
- การน าส่งเงินและการน าฝากธนาคาร 

ด้านการเบิกจ่ายเงิน 
- การเบิกจ่ายเงิน 
- การเขียนเช็คสั่งจ่าย 
- การยืมเงินงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   
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ด้านงานจัดเก็บรายได้ 
      -   การใช้ใบเสร็จรับเงิน 

        -   การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
                           -   การรับเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        -   ลูกหนี้ภาษีค้างช าระและการจ าหน่ายหนี้สูญ 

ด้านงานพัสดุ 
1. การควบคุมพัสดุและการจ าหน่วยพัสดุ 

- การควบคุมพัสดุ 
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- การจ าหน่วยพัสดุ 

2. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
3. หลักประกันสัญญา 
4. การจัดซือ้/จัดจ้าง 

- วิธีการซื้อ / จ้าง 
- ใบสั่งซื้อ / จ้าง การท าสัญญาซื้อ/จ้าง 
- การตรวจรับพัสดุ  ตรวจการจ้าง 

  กองช่าง     
- การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา 
- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร 
- การควบคุมงานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร  การขุดดิน  ถมดิน  และการควบคุมกิจการ

น้ ามันเชื้อเพลิง 
- การขออนุญาตขุดดิน  ถมดิน 

           กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
- การบริหารจัดการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
-   รายรับ 
-  การจัดท ารายงานจัดท าเช็ค 
-  การบันทึกบัญชี 
-  การจัดซื้อจัดจ้าง 
-  หีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ 
-  การเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม 
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2.2 ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เปนนการติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ  ว่าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการรายงานผล 

ตรวจสอบเพียงใด  พร้อมเสนอรายงานผลการปฏิบัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีได้รับทราบ และการ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6)  

2.3. งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  -  สอบทานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชี 
  -  จัดท ารายงานประเมินความเสี่ยง (แบบ ปส.) 

2.4. งานให้ค าปรึกษาแนะน า 
  ให้ค าปรึกษาแนะน าหน่วยรับตรวจในด้านการเงิน  บัญชี พัสดุ การปฏิบัติตามระเบียบ กหหมาย 
ข้อบังคับ 
 
ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ   

   ข้อมูลปีงบประมาณ  2560   (1 ตุลาคม  2559  -  30  กันยายน  2560) 
 

สรุปประเด็นที่ตรวจพบ  โดยแบ่งแตล่ะด้านได้ดังนี ้
ส านักงานปลัด   

1.กิจกรรมตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ 
จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการหมู่บ้านคัดแยก 

ขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ านวน  2  โครงการ  รวมเปนนเงินทั้งสิ้น  50,000  บาท และตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จ านวน  7 โครงการ  รวมเปนนเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท  
และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวน  7 โครงการ  รวมเปนนเงินทั้งสิ้น 
175,000 บาท  จากการสอบทานหีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะพบว่ายังมีข้อบกพร่องส่วน
ใหญ่โครงการทุกหมู่บ้านที่ขอมาไม่ได้ระบุวิธีการด าเนินงานหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน คืองานหรือ
ภารกิจซึ่งต้องปฏิบัติในการด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะเวลา  การเตรียมโครงการจะต้องรวบรวม
กิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วจัดล าดับว่าท าสิ่งใดก่อน – หลัง หรือพร้อมๆ กันแล้วเขียนไว้ตามล าดับจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการมีแต่รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินตามโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้  แต่ไม่มีสรุปผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ว่าได้ด าเนินการมีความส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  และได้รับประโยชน์
อย่างไรตามที่โครงการได้เสนอขอมา  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการไม่ได้แสดงรายละเอียดแยก
เปนนรายการ    ไม่มีการรายงานผลตามติดตามจากคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
หลังจากด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ  ในส่วนของเอกสารประกอบหีกาเบิกจ่ายเงิน
ยังพบว่าขาดเอกสารประกอบใบส าคัญการรับเงินของคณะกรรมการรับเงิน  บิลเงินสดบางบิลไม่ได้ใส่เลขที่  เล่มที่ 
วันที่   การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการไม่มีเอกสารรูปถ่ายประกอบแนบรายงาน  เช่นค่าถ่ายเอกสาร
คู่มือ  วัสดุ อุปกรณ์ แนบรายงานผลการเบิกจ่าย 
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กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายเงินด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
จากการสอบทานพบว่ายังมีข้อบกพร่องคือแบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้ 

พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนในส่วนของคณะกรรมการ
พิจารณายังไม่สมบูรณ์  เนื่องจากขั้นตอนการยื่นและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่ได้ลงลายมือชื่ อในการตรวจคุณสมบัติ  และยังไม่ได้
เสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในการรับขึ้นทะเบียน  และจาก
การสอบทานการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่องคือ การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์รับเงินในแต่ละเดือนยังเกิดข้อผิดพลาดในการ
ยืมเงินอยู่ และในส่วนการลงลายมือชื่อผู้รับเงินในใบส าคัญรับเงิน  ผู้ที่รับเงินแทนไม่มีส าเนาหนังสือมอบอ านาจให้
ด าเนินการรับเงินแทนในการเอกสารประกอบหีกาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งปกติต้องแนบส าเนาหนังสือมอบอ านาจเงินทุก
ครั้งที่มีการมอบอ านาจ 

กิจกรรมการตรวจการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน  
จากการตรวจสอบพบว่าส านักงานปลัดมีการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเปนนปัจจุบัน  มีการ 

ลงรายละเอียดการเบิกจ่ายและมีการจัดท าใบเบิกวัสดุ  เพ่ือใช้เปนนหลักฐานในการตรวจสอบได้เปนนปัจจุบัน  วัสดุ
ส านักงานคงเหลือในทะเบียนคุมตรงกับวัสดุส านักงานคงเหลือที่มีอยู่จริง  มีการจัดเก็บวัสดุไว้อย่างเปนนระเบียบ
เรียบร้อย 
  จากการรายงานผลตรวจสอบแต่ละงวด  หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งข้อบกพร่องได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานส านักงานปลัดไปแล้วนั้น  ส านักงานปลัดได้รายงานผลการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้เสนอแนะไปแล้วคือ  

1. การตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการหมู่บ้านคัด 
แยกขยะประจ าปี คือ ทางส านักงานปลัดได้ด าเนินการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.
บ้านช ี โดยได้เน้นย้ าให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลง
วันที่  8 มกราคม  2553  และได้ชี้แจงให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้แลว้เสร็จ  และหากมีเงินเหลือจ่ายซึ่งเข้าลักษณะลาภมิ
ควรได้ตามกฏหมาย  ให้ส่งคืน อบต.หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการด าเนินการ  อบต.จะ
ไม่พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในครั้งต่อไป 

2. กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายเงินด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับการรายงานผลจากส านักงานปลัดว่าได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  
แต่อย่างใด 
  หน่วยตรวจสอบภายในเห็นว่าหน่วยงานผู้รับตรวจยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าถึง
เอกสารข้อมูลได้ดีเท่าที่ควร  และไม่ได้สนใจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจไม่ได้ให้
ความสนใจและสั่งก าชับให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการได้  จึง
แสดงให้เห็นถึงการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ 
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กองคลัง 
กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ   
จากการตรวจสอบงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุประจ าปี  เจ้าหน้าที่ 

ได้มีการควบคุมพัสดุและมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเปนนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2553  ข้อ 148  และการ
รายงานผลอยู่ในห้วงระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  แต่ยังมีข้อบกพร่อง  ด้านการควบคุมพัสดุ  เรื่องการยืมพัสดุไปใช้
นอกสถานที่หรือนอกที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรค านึงถึงกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.เปนน
ส าคัญ 

กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเบิกใช้วัสดุส านักงาน   
1. มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงานของกองคลังได้เปนนปัจจุบัน  และมีการลง 

รายละเอียดตรงตามใบเบิกจากหน่วยงานพัสดุกลาง  
2. วัสดุส านักงานคงเหลือในทะเบียนตรงกับวัสดุส านักงานคงเหลือที่มีอยู่จริง 
กิจกรรมการตรวจสอบด้านหลักประกันสัญญา   

   จากการสอบทานหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา เจ้าหน้าที่ได้จัดท าทะเบียนคุมเงิน
หลักประกันสัญญาได้ครบถ้วน   ยอดบัญชีแยกประเภทตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินหลักประกัน
สัญญา  มีการแยกหลักประกันที่เปนนเงินสดออกจากหลักประกันที่เปนนหนังสือค้ าประกัน  และได้ระบุวันครบ
ก าหนดจ่ายเงินคืนไว้ในทะเบียนคุมครบถ้วน  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงาน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติในการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา โดยก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาประกันความช ารุด
บกพร่องภายใน 15 วัน  ส าหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน  
ส าหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน  โดยให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องของพัสดุแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ  ก่อนคืนหลักประกันสัญญาเรียบร้อยแล้ว   

กิจกรรมการตรวจสอบการตรวจใบเสร็จรับเงิน 
จากการสอบทานจ านวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือตรงกับยอดทะเบียนคุม  และมีการจ่ายออกจาก 

ทะเบียนคุมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดเก็บแล้ว  มีต้นขั้วให้ตรวจสอบเรียบร้อยดี  แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานพัฒนา
จัดเก็บรายได้มีการควบคุมภายในที่ดีและมีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จและปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547  ส่วนที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน ข้อ 13 – ข้อ 19 อย่างเคร่งครัดแล้ว และขอให้
ปฏิบัติตามระเบียบฯต่อไป 

กิจกรรมการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างช าระ 
     จากการสอบทานไม่มีลูกหนี้ค้างช าระ  และมีการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีเปนนไปตามระเบียบฯ

แล้ว    แต่การจัดเก็บภาษียังไม่ได้น าการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้งานให้เปนนปัจจุบัน  จึงท าให้
ไม่สามารถน ามาใช้เปนนข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ให้เปนนปัจจุบันได้ 
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กิจกรรมการตรวจสอบการจัดท าใบน าส่งและใบสรุปการน าส่งเงิน 
  1.การปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบน าส่งเงิน ได้มีการน าส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือน าฝากธนาคาร
และบันทึกบัญชีถูกต้องตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
  2. การบันทึกบัญชี จากใบน าส่งเงินไปยังสมุดเงินสดรับถูกต้อง ครบถ้วน  
  3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันท างานอย่างชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่
อย่างรอบคอบ  
   จากการสอบทานใบน าส่งเงินและการน าเงินฝากธนาคาร  ตรวจสอบแล้วพบว่าในการน าส่งเงินมี
การจัดท าหลักฐาน  การบันทึกส่งเงินครบถ้วน  มีการน าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันนั้น  หากน าฝากไม่ทันได้ส่ง
มอบเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพ่ือเก็บไว้ในตู้นิรภัย  และมีการน าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันท าการ
ถัดไป   

กิจกรรมการตรวจสอบงานการเงินและบัญชี 
  จากการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548  เปนนอย่างดีแล้ว  ถือว่ามีการควบคุมภายในที่ดีท าให้ทราบ
สถานะความเคลื่อนทางการเงินการคลังว่ามีเสถียรภาพที่เพียงพอใช้จ่ายต่อหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ  และขอให้
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป 

กิจกรรมการตรวจสอบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
     จากการตรวจสอบกองคลังตามแบบ ปย.1, ปย.2  มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ 

ครอบคลุมและเปนนไปตามระเบียบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว และได้น ามาปฏิบัติในการก าจัดความเสี่ยงได้ดีใน
ระดับหนึ่ง ขอให้กองคลังมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายอย่างต่อเนื่อง 

กิจการการตรวจการเขียนเช็คสั่งจ่าย 
จากการตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายและรายงานการจัดท าเช็คพร้อมหีกาประกอบ  พบว่าไม่ 

ข้อบกข้อบกพร่อง จากการสุ่มตรวจรายงานการจัดท าเช็คได้จัดท าเปนนปัจจุบัน  และมีการสั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้
และผู้มีสิทธิถูกต้องตรงตามหีกาเบิกจ่ายเงินและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  จึงท าให้ไม่พบช้อบกพร่องที่เปนน
สาระส าคัญ   จากการสอบทานรายงานการจัดท าเช็คเปรียบเทียบกับต้นขั้วเช็คและฏีกามีรายละเอียดเจ้าหนี้และ
ผู้มีสิทธิและจ านวนเงินถูกต้อง การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน การจ่ายเงินกรณีซื้อหรือเช่าหรือจ้างท าของ  เจ้าหนี้ที่
ผู้รับผิดชอบเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยไม่ได้ขีดฆ่า “หรือตามค าสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ”  ได้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ 

กิจกรรมการตรวจสอบการยืมเงินงบประมาณ 
จากการสุ่มตรวจหีกาเบิกจ่ายเงินยืมเงินงบประมาณและหีกาส่งใช้เงินยืมงบประมาณทั้งหมด  

24 หีกา ไม่พบข้อบกพร่องที่เปนนสาระส าคัญไม่มียอดเงินยืมคงค้าง และไม่มีการยืมแทนกัน และในการยืมทุกครั้งมี
การอนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาเงินยืมโดยผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติทุกครั้ง   ในการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมได้
ปฏิบัติตามห้วงเวลาที่ก าหนดทุกสัญญาเปนนไปตามระเบียบฯ ดีแล้ว สัญญาการยืมเงินเปนนไปตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด มีการน าการน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนทุกครั้งที่มีการส่งใช้เงิน
ยืม    เจ้าหน้าทีไ่ดป้ฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
เปนนอย่างดีแล้ว และขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดต่อไป 
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กิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
  จากการสุ่มตรวจการเบิกจ่ายเงิน  กองคลังได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว685 ลงวันที่  2  
พฤษภาคม  2557  เรื่องการก าหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท.อย่าง
เคร่งครัดดีแล้ว  แต่ยังมีข้อบกพร่องที่ไม่ค่อยมีสาระส าคัญเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนการจัดท าหีกาเบิกจ่ายเงินได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบภายในระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด การรับเงินฯ (ข้อ 47)  คือการวางฏีกาการ
เบิกจ่ายอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว   จึงเห็นควรให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯอย่างเคร่งครัดต่อไป    

  กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลางการใช้และรักษารถส่วนกลาง 
   ติดตามการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ กองคลัง ปีงบประมาณ  2559  ซึ่งยังไม่ได้
รับการรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน า และปีงบประมาณ  2560  การสุ่มตรวจรถยนต์พาหนะ
ส่วนกลางจ านวน 5 รายการ  (รายละเอียดตามกระดาษท าการที่แนบ)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
ที่ 434/2560  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  ดังนี้ 

1.  รถกระบะ FORD RANGER  ทะเบียน กจ. 1980 ลพบุรี  ผู้รับผิดชอบ ตามค าสั่ง  434/2560  
คือ   นายวิเชียร  พรมธาดา  เปนนผู้รับผิดชอบ 

2. รถกระบะ FORD RANGER  ทะเบียน  กย 2196 ลพบุรี ผู้รับผิดชอบ ตามค าสั่ง 434/2560  คือ 
นายภูวดล  ผ่องใส  เปนนผู้รับผิดชอบ 

3. รถกระบะ  มิตซูบิชิ   ทะเบียน  บน 2150 ลพบุรี  ผู้รับผิดชอบ ตามค าสั่ง  434/2560    คือ 
นายวิทูรย์  นามรัตน์สี   เปนนผู้รับผิดชอบ 

4. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม  ทะเบียน   ขงษ 311   ผู้รับผิดชอบ ตามค าสั่ง 434/2560  คือ  
นายชนะศักดิ์   แสงสุข  เปนนผู้รับผิดชอบ 

5. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเซ้าไฟฟ้า  ยี่ห้อ ฮีโน่  ทะเบียน   81-8128 ลพบุรี   
ผู้รับผิดชอบ ตามค าสั่ง 434/2560  คือ  นายภูบรรณ  มีธรรม เปนนผู้รับผิดชอบ 
โดยมีหน้าที่ ลงรายการในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางตามความเปนนจริงเพื่อเสนอขออนุมัติ 

ตามระเบียบ  และเก็บรักษารถส่วนกลางในสถานที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ทุกเย็นหลังเลิกงาน  
ตลอดจนบ ารุงดูแลให้รถส่วนกลางสะอาด  และสามารถใช้การได้ดีอยู่เปนนประจ าโดยเคร่งครัด   
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   จากการสุ่มตรวจแล้วสอบทานพบว่ามีการจัดท าบัญชีแยกประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลางครบทุกคันและมีค าสั่ง ที่ 434/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงส่วนกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และตามค าสั่งที่ 435/2559  เรื่อง  การ
ก าหนดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมีข้อบกพร่องหลายรายการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบการ
ควบคุมภายในไม่ดีเท่าที่ควร  ยังไม่รัดกุมเพียงพอต่อการดูแล และเหมาะสม  เจ้าหน้าที่ ที่น ารถส่วนกลางไปใช้ใน
ราชการส่วนใหญ่ไม่ขออนุญาตการใช้รถ (ตามแบบ 3) ก่อนน ารถออกไปปฏิบัติราชการ  และไม่ลงบันทึกการใช้รถ
ส่วนกลาง (ตามแบบ 4) หรือลงแต่ไม่แสดงละเอียดให้ครบถ้วน  บางครั้งก็มีการขออนุญาตการใช้รถแล้ว  แต่ไม่ได้
มีการเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้รถก่อนมีการน ารถออกไปใช้  เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่มีการขออนุญาตน ารถ
ออกไปใช้แต่มีการบันทึกการใช้รถโดยไม่ระบุผู้ใช้ว่าเปนนใครน ารถออกไปใช้  ซึ่งเปนนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558  (รายละเอียด
ตามกระดาษท าการเลขท่ี21/2559)  ส่วนเรื่องการส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถ
ทุกคัน เพื่อเปนนหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือไม่นั้น  จากการสอบทานเอกสารเจ้าหน้าที่ได้จัดท าตาม
ระเบียบฯเรียบร้อยแล้ว 
  จากการรายงานผลตรวจสอบแต่ละงวด  หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งข้อบกพร่องได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานกองคลังไปแล้วนั้น  กองคลังได้รายงานผลการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ได้เสนอแนะไปแล้วคือ  

1. การรายงานผลการด าเนินการตามค าแนะน ารอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560   
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  การจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  การควบคุม
พัสดุ  การเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน  ใบเบิกวัสดุ  การท าสัญญา และหลักประกันสัญญาจากการตรวจสอบ
พบว่ายังมีข้อบกพร่องด้านการควบคุมพัสดุ  การยืมพัสดุไปใช้นอกสถานที่หรือนกที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ควรค านึงถึงกิจการตามอ านาจหน้าที่ อปท.เป็นส าคัญ  และให้เจ้าหน้าที่พัสดุถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด  และได้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยง และให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ป้องกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแก่ทางรายการ 

2.  การรายงานผลการด าเนินการตามค าแนะน ารอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
เรื่องการเงินและบัญชี  การเบิกจ่ายเงิน  การยืมเงินงบประมาณ  การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  การตรวจสอบ
พบว่าไม่มีข้อบกพร่องเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถือว่ามีการควบคุมภายในที่ดี     

3. การรายงานผลการด าเนินการตามค าแนะน ารอบท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
เรื่องการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง การตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ท่ีน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในราชการ
ส่วนใหญ่ไม่ขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตามแบบ 3) ก่อนออกไปปฏิบัติราชการ  และไม่ลงบันทึกการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตามแบบ 4)  หรือลงแต่แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนบางครั้งก็มีการขออนุญาตการใช้
รถแล้ว  แต่ไม่ได้เสนอให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้รถก่อนมีการน ารถออกไปใช้  เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่มีการขอ
อนุญาตน ารถออกไปใช้แต่มีการบันทึกการใช้รถโดยไม่ระบุผู้ใช้ว่าเป็นใครน ารถออกไปใช้  ซ่ึงเป็นการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถ  และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 นั้น  ทางกองคลัง  งานทะเบียนทรัพย์สินและงานพัสดุได้ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
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ผู้รับผิดชอบ  พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่น ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้  ก่อนน ารถออกไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  อย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงให้การปฏิบัติงาน  และป้องกัน
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแก่ทางราชการ 
 
                                                          กองช่าง 
                กิจกรรมการตรวจสอบการควบคุมกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง    
                กิจกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,  ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร  
                กิจกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตขุนดิน  ถมดิน 

      กองช่างปฏิบัติงานเปนนไปตามข้ันตอนและได้ปฏิบัติตาม พรบ. กหหมาย หนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้อย่าง 
เคร่งครัดแล้วตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พรบ.ควมคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุม 
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ,พรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543,พรบ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542  และ  
พรบ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) 2550  แต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อย ๆ มีเพียงไม่ก่ีรายที่ผิดพลาด   
               กิจกรรมการตรวจการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน  

จากการตรวจสอบพบว่ากองช่างมีการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเปนนปัจจุบัน  มี 
การลงรายละเอียดการเบิกจ่ายและมีการจัดท าใบเบิกวัสดุ  เพ่ือใช้เปนนหลักฐานในการตรวจสอบได้เปนนปัจจุบัน   
วัสดุส านักงานคงเหลือในทะเบียนคุมตรงกับวัสดุส านักงานคงเหลือท่ีมีอยู่จริง  มีการจัดเก็บวัสดุไว้อย่างเปนนระเบียบ 
เรียบร้อย ไม่พบข้อบกพร่อง 
              กิจกรรมการการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนต าบลบ้านชี 
              กิจกรรมเพื่อตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลบ้านช ี 
               จากการสุ่มตรวจฏีกาเบิกสวัสดิการด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล,ด้านการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน, ด้านการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชี  ไม่พบข้อบกพร่องแต่อย่างใด มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วนและเปนนผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ และเปนนไปตามระเบียบฯหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการ แสดงให้
เห็นว่ากองช่างมีการควบคุมภายในทีดี  ไม่พบข้อบกพร่อง       
             กิจกรรมเพื่อตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนต าบลบ้านชี 
    - ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน- 
       

การรายงานผลการด าเนินการตามค าแนะน ารอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560   
กองช่างได้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสาร
ก่อนน าส่งทุกครั้งเพื่อลดจุดบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านช่างเรียบร้อยแล้ว  
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กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเอกสารประกอบ 

  -ไม่มีการเบิกจ่าย 
2.  กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและเอกสารประกอบ 

-ไม่มีการเบิกจ่าย 
3.  กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเอกสาร

ประกอบ 
  -ไม่มีการเบิกจ่าย 

4.  กิจกรรมการตรวจสอบงบการเงินและบัญชี ณ วันสิ้นปีของส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  จากการตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
แล้ว แต่ยังพบข้อผิดพลาดในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซึ่งงบที่น ามาใช้จ่ายบางรายการไม่ตรงกับจ านวนที่
ได้รับจัดสรร ท าให้งบประมาณคลาดเคลื่อนหรือมีการเบิกเงินเกินไป 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมงาม มี
การเบิกจ่ายเงินเกินงบประมาณ 340 บาทและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนา มีการเบิกจ่ายเงินเกิน
งบประมาณ   360  บาท  เห็นสมควรแจ้งให้น าเงินมาคืนเพ่ือตกเปนนเงินสะสมต่อไป  ในส่วนที่เกิดความผิดพลาด
ต่อไปนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตรวจสอบงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งและให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์ให้ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ในการจะน าเงินรายได้สถานศึกษามาเบิกจ่ายพลางก่อนที่งบประมาณเงินอุดหนุนจะเข้า 
เห็นควรท ายืมเงินไปก่อนหากเงินเข้าก็ท าการส่งใช้เงินยืมตามระเบียบฯ  จึงเห็นควรให้นักวิชาการศึกษา ซึ่งฐานะ
เปนนหน่วยงานผู้เบิกได้ตรวจสอบเอกสารประกอบหีกาก่อนวางหีกาเบิกจ่ายเงินต่อกองคลังทุกครั้งโดยละเอียดและ
รอบคอบ  งานพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    โดยให้มีการสอบทานตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยความละเอียด
รอบคอบก่อนเสนอรายงานและเบิกจ่าย  และก่อนการจัดเก็บหีกาเบิกจ่ายเงิน  เพ่ือเปนนการลดความผิดพลาดให้
น้อยที่สุด  และขอให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้เรียบร้อย  และจะได้ตรวจติดตามในครั้งต่อไป  

กิจกรรมการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ 
จากการสอบสอบทานหีกาการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบหีกา ทุกหีกาการเบิกจ่ายเงินมีการ 

บรรจุไว้ในข้อบัญญัติของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การเบิกจ่ายเงินได้ปฏิบัติตามกหหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องเปนนอย่างดีแล้ว  และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.    

ข้อสังเกตคือจากการสุ่มตรวจหีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้าประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทั้ง 3 ศูนย์   
ทุกๆ เดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีการอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงเปนนประจ าทุกๆเดือนสูงกว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมงามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนามาก  จึงเห็นควรให้แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ จัดท ามาตรการประหยัดพลังของแต่ละศูนย์ขึ้นเพ่ือเปนนการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
และปฏิบัติให้เปนนไปตามนโยบายของรัฐบาล  จึงเห็นควรให้ทุกศูนย์ฯให้ความส าคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน
ดังนี้ 
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  การประหยัดไฟฟ้า 

1. ตรวจตราดูแลปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากส านักงาน 
2. ปิดสวิสซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งานเช่น ในเวลาช่วงพักกลางวันหรือในเวลาเด็กหลับ 
3. ส ารวจและเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่นใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัล

ลาสด์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ าแทนบัลลาสต์ขดลวด
แกนเหล็กแบบธรรมดา 

4. เปิดพัดลมตั้งแต่เวลา 10.00 น. และปิดระหว่าง 12.00 น. – 13.00 น.และก่อนเลิกงาน 30 
นาที  หากมีห้องละหลายตัวให้ลดจ านวนการใช้ลง 

5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน 
6. ก าหนดเวรยามรักษาการณ์ส านักงานตรวจและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเปนนในแต่

ละวัน 
กิจกรรมการตรวจการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 
จากการสอบทานกองการศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 146 – 147   มี
การจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ  และใบเบิกวัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายวัสดุ แต่ยังมีบางรายการที่ยังไม่เปนนปัจจุบัน  ใน
ส่วนที่ยังบกพร่องนี้ แสดงให้เห็นว่ากองการศึกษาฯ ยังมีการควบคุมภายในที่ยังไม่ค่อยดีพอ  เพ่ือเปนนการลด
จุดอ่อนและความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ควรยึดถือปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัดต่อไป 
  กองการศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน
เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและ
ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และจะถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อที่ 146-147 เพื่อเป็นการลดความผิดพลาดเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
          จากการตรวจสอบและสอบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  2560  หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบครบทุกส านัก / กอง  โดยมีการแจ้งผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจเพื่อแนะน าเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วนั้น   ซึ่งหน่วยรับตรวจบางส านัก /กอง ก็ได้ให้
ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะไว้เป็นอย่างดี  แต่ยังมีบางหน่วยรับตรวจที่ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการเข้ารับการตรวจสอบและรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทุก
หน่วยรับตรวจยังไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญกับหน่วยตรวจสอบภายใน  และยังขาดการควบคุมภายในที่ดี  
จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  ทั้ง  1  ส านัก  3  กอง  ต้องมอบหมายหน้าที่และภารกิจของแต่ละต าแหน่งให้เหมาะสม
เปนนไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ๒.  ผู้บริหารหรือผู้อ านวยการกองแต่ละกอง / ส่วน ต้องมีการก ากับดูแล เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงาน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีได้ และควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้เพ่ือฝึกฝนความ
ช านาญในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทาง Website ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  ๓.  คณะท างานการจัดท าระบบควบคุมภายใน ต้องจัดให้มีการทบทวนระบบควบคุมภายในที่มี
อยู่ เพื่อค้นหาความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดมาตรการการควบคุมที่สามารถ
ลดความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ้มค่า กับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการควบคุม 
  ๔.  ก าชับให้มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นในว่าระบบ
ควบคุมภายในที่จัดท าไว้มีการน าไปปฏิบัติจริง 
  ๕.  ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับรายงานผลการตรวจสอบและใช้เปนนเครื่องมือในการ
บริหารงาน เร่งรัดติดตามการด าเนินงาน และน าเสนอแนะที่เปนนประโยชน์ของกลุ่มตรวจสอบไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เปนนรูปธรรม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบภายใน  
                                                             (นายชวลิต   สุมะล)ิ 

                 นักวิเคราะห์นโนบายและแผน 
  

ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัด อบต.บ้านชี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (นางสาวกนิษฐา   บุญม)ี 
หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี
 

ความเห็นของปลัด อบต.บ้านช ี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (นายธัชยุทธ   ทองเล็ก) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 

การสั่งการของของนายก อบต. บ้านชี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (นายมณฑล   มีลาภ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 
   



 
      

 



  

 
 


