
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

ที่  76901/                              วันที ่ 31   พฤษภาคม  ๒๕๖4 

เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖๔ 

เรียน  นายกองค์องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

 ต้นเรื่อง 
 ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นการสอบทาน ทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ เพ่ือให้เกิดผลงานที่เป็น
ประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรนั้น   

  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้การตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 – 31 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้สรุปสาระส าคัญในการสอบทานที่
ตรวจสอบตามแบบรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้ 

  ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545  
  2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2546 
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
ข้อ 28 และมาตรฐาน (ฉบับที่ 4) มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ 

      ข้อเสนอ 
  หน่วยตรวจสอบภายในขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ลงชื่อ                                        

                                (นางสุภารัตน์   อัคพิน) 
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  
รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

-เห็นควรก าชับหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนให้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

ลงชื่อ                                       
                 (นายชาญวิทย์  กิณเรศ) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

- ทราบ 
- ก าชับหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนให้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด                 

                 ลงชื่อ                                         
                                  (นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 



 
 
 

ที ่๗๖๙๐๑/0324      องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
        อ าเภอพรรณานิคม ๔๗๑๓๐ 

      31   พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖๔  

เรียน  นายอ าเภอพรรณานิคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖๔ จ านวน ๑ ฉบับ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านัก/กอง 
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การใช้พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านต่าง ๆ               
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าหรับการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/๒๕๖๔            
1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

เพ่ือถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด อบต. 
โทรศัพท์. 0-4216-5607 
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“อยูบ่้าน หยุดเชื้อ เพือ่ชาต”ิ 

ร่าง/พิมพ์.........................วันท่ี...................... 

ตรวจ................................วันที่...................... 

ทาน..................................วันท่ี..................... 



 

 

 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
คร้ังท่ี 2  

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2563 – 31 พฤษภาคม 2564 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 

 



 
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

๑. บทน า 

         องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีเขต
อ านาจในพ้ืนต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง              
เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีส่วนราชการในสังกัดจ านวน ๔ กอง และ ๑ หน่วย ประกอบด้วย 

  ๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  
  ๒.  กองคลัง 

 ๓.  กองช่าง 
๔.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง มีหน้าที่และภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมภายใต้อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุการ
จัดเก็บรายได้ การงบประมาณ การปฏิบัติราชการอนุมัติ/อนุญาต/รับแจ้ง/รับค าร้อง/รับค าขอ ตลอดจนกิจการ
พิเศษหรือกิจการอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย               
มีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ว่าการด าเนินงาน                      
ไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง              
ในการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วย
ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงสิทธิผล              
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ  

          นอกจากนี้การตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

           ๓.๑  เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การบัญชีและการพัสดุ มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
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         ๓.๒  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปด้วยตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
                   ๓.๓  เพ่ือสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ก ากับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 

         ๓.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

         ๓.๕  เ พ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา                   
และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

         ๓.๖  เพ่ือให้ค าปรึกษาในการสร้างคุณค่าเพ่ิม 

๔.  ขอบเขตการตรวจสอบและการให้ค าปรึกษา 

 ๔.๑  ควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการสร้างคุณค่าเพ่ิม
แก่หน่วยรับตรวจ ด าเนินการกับหน่วยรับตรวจ จ านวน ๔ กอง ประกอบด้วย 

  ๔.๑.๑  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  
   ๔.๑.๒  กองคลัง 

 ๔.๑.๓  กองช่าง 
๔.๑.๔  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔.๒  แนวทางการตรวจสอบภายในและการให้ค าปรึกษา 
         ๔.๒.๑  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

         ๔.๒.๒  ตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษา
ทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

         ๔.๒.๓  ประมวลผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

         ๔.๒.๔  สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค าสั่ง ที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู้การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบาย  

         ๔.๒.๕  ให้ค าปรึกษา แนะน าให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยรับตรวจ โดยด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ 

(๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ / การอบรมสัมมนา / การประชุม 
(๒) การให้ค าปรึกษา แนะน าเมื่อได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

 
/ผู้บริหาร... 
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ผู้บริหาร ซึ่งการประสานขอค าปรึกษา ค าแนะน าตามแต่กรณี 
๔.๓  วิธีการตรวจสอบ 
 ๔.๓.๑ การสุ่มตัวอย่าง 

๔.๓.๒  การตรวจนับ 
๔.๓.๓  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
๔.๓.๔  การสอบทาน 
๔.๓.๕  การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
๔.๓.๖  การทดสอบการบวกเลข 
๔.๓.๗  การสัมภาษณ์ 
๔.๓.๘  การสอบถาม 

 ๔.๔  เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  ๔.๔.๑  ส านักปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เปลี่ยนเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

          ๔.๔.๒  กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

          ๔.๔.๓  กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
          ๔.๔.๔  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔.๕  รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 ปรากฏตามเอกสารแนบ  

๕.  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบและการให้ค าปรึกษา 
 ๕.๑  ตรวจสอบข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 31 มกราคม ๒๕๖๔) 

๕..2  ตรวจสอบข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 - 31 พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
5.3 ตรวจสอบข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 3 (๑ มิถุนายน ๒๕๖4 - 30 กันยายน ๒๕๖๔) 

๖.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางสุภารัตน์  อัคพิน ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ตามค าสั่งเลขที่ 883/2563           
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

๘.  ผลที่คาดจะได้รับ 
 ๑.  ผู้บริหารระดับสูง ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี จากผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

 ๒.  ผู้บริหารหน่วยรับตรวจทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี จากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๓.  ระบบการตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา และสามารถด าเนินงานตรวจสอบภายใน ได้อย่าง
ทันสมัยและสามารถสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

/สรุปรายงาน... 
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สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

หน่วยรับตรวจ : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. งานบริหารทั่วไป 
     1.1 มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี โดยท าการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจังจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 
     1.2 มีการขออนุญาตการใช้รถยนต์ตามแบบฟอร์มทุกครั้ง และต้องรับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ก่อนเสมอ  
     1.3 มีการตรวจสภาพรถยนต์และซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางเป็นประจ า และรถทุกคันมีเจ้าหน้าที่

ดูแล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
                1.4 มีจัดท าทะเบียน รับ - ส่ง การเก็บรักษา การยืม หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  
รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 

       1.5 การปฏิบัติงานด้านโครงการมีการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                
และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทราบ 

        1.6 ในการประชุมสภาอบต. มีการจัดท ารายงานการประชุมสภาอบต. เสร็จเรียบร้อยครบถ้วน 

๒. งานนโยบายและแผน 
    2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน และการจัดท าแผน 
    2.2 มีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    2.3 มีการโอนงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ 
    2.4 มีการเสนอข้อบัญญัติต่อสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
     2.5 มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
     2.6 มีการด าเนินงานโครงการตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด 
    2.7 การใชรายจายแตละหมวดของแตละงาน หรือโครงการเปนไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    3.1  มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงาน  มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
    3.2  มีการออกค าสั่งจัดชุดปฏิบัติการเวร เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย ตลอด  24  ชั่วโมง 
    3.3  มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกอบรมและทบทวนศักยภาพ อปพร. 

๔. การสอบทานการควบคุมภายใน 
   มีการประเมินผลและรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในองค์กร                
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     
/การรายงาน... 
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              การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจ              
ว่าการด าเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือให้ผล
ของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจ
ในการอนุมัต ิอนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน            
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปรายงาน 
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สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. งานการเงิน  

    1.1 การจัดท าบัญชีรับ - จ่าย บัญชีแยกประเภท ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจรับเงิน  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 98  

    1.2 มีการจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน การจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน และมีการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Laas) 

    1.3 การส่งมอบเงินให้กรรมการ รับ – ส่ง เงินไปฝากธนาคาร มีการท าหลักฐานเป็น                       
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

    1.4  การจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    1 .5 ใบเสร็จรับ เงินฉบับสุดท้ายมีการลงลายมือก ากับไว้  และสรุปยอดเงินด้ านหลั ง                       

ส าเนาใบเสร็จรับเงินเป็นประจ าวัน และเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    1.6 การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ตั้งไว้             

ในข้อบัญญัต ิเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
    1.7 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน                

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจรับเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

 ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     2.1 มีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ซึ่งการออก
ใบเสร็จรับช าระค่า ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีการใช้ใบเสร็จรับเงินผ่านทางระบบการบันทึกบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์  (E-Laas) ควบคู่กับระบบมือ 
     2.2 ผู้อ านวยการกองคลังได้มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐาน 
และรายการที่บันทึกไว้ในสมุดเงินสด ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยผู้อ านวยการคลังจะแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อ   
ก ากับไว้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ทั้งนี้เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ออกในระบบมือเท่านั้น 

      2.3 เมื่อสิ้นเวลารับเงินผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน น าเงินที่ได้รับพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อนักวิชาการเงินและบัญชีเพ่ือน าฝากธนาคาร เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 11  

/และเป็นไป… 
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และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2397 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 
เรื่อง ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1  

      2.4 การควบคุมเบิกจ่าย และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน             
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      2.5 มีการท าแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
      2.6 มีการประกาศเชิญชวนและแจ้งก าหนดการการช าระภาษีให้กับผู้ เข้าข่ายเสียภาษี                  

(ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น) 
      2.7 การจัดเก็บ การคิดค่าปรับ การคิดเงินเพ่ิมต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

  ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      3.1 มีการจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ ์การตรวจสอบพัสดุประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุ  
      3.2 การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
      3.3 มีการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
      3.4 มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานงบประมาณ 
      3.5 มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ

ที่ก าหนด 
      3.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง

เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
      3.7 คณะกรรมการได้ตรวจรับตามปริมาณ คุณภาพ ถูกต้องตามสัญญา และตามระยะเวลา

เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด 
      3.8 ระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง  

  ๔. การสอบทานการควบคุมภายใน 
     มีการประเมินผลและรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในองค์กร                
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ข้อเสนอแนะ  
       -   ควรมีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งโดยตรง  
       -   ควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  

           การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจ 
ว่าการด าเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการ               
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

/หนังสือ… 
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หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือให้ผลของการ
ตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการ
อนุมัต ิอนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้
มีอ านาจควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปรายงาน... 
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สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

หน่วยรับตรวจ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. งานก่อสร้าง 
     1.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้าง ซึ่ ง ใช้ งบประมาณจากงบลงทุน                       

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล มีการปฏิบัติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง                  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     1.2 มีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละคณะ ตามประเภทของโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
และแต่งตั้งผู้ควบคุมงานส าหรับโครงการก่อสร้าง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

     1.3 การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ไม่พบข้อสังเกตที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแต่
อย่างใด 

     1.4 มีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ลงนามครบถ้วน ก่อนเบิกจ่าย 

     1.5 มีการถ่ายภาพก่อนการด าเนินการ ขณะด าเนินการ และด าเนินการแล้วเสร็จ ภาพกรรมการ
การตรวจการจ้าง ภาพป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ประกอบการเบิกจ่ายทุกโครงการ 

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    2.1 มีการยื่นค าร้องในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามแบบที่ทาง

ราชการก าหนด และมีการตรวจสอบเอกสารประกอบครบถ้วน 
    2.2 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาก าหนด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย               

ที่เกี่ยวข้อง 
     2.3 มีการจัดท าแบบการประมาณราคา รายละเอียดรูปแบบปริมาณงาน และสถานที่ก่อสร้าง มีรายมือ

ชื่อผู้ตรวจสอบ ผู้เห็นชอบ และผู้อนุมัติแบบ ครบถ้วน 

๓. งานประสานสาธารณูปโภค (น้ าประปา) 
   3.1 มีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 9  
   3.2 ผู้อ านวยการกองคลังได้มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐาน 
และรายการที่บันทึกไว้ในสมุดเงินสด ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยผู้อ านวยการคลังจะแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อ   
ก ากับไว้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ทั้งนี้เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่ออกในระบบมือเท่านั้น 
 

/3.3 เมื่อหมดเวลา… 
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      3.3 เมื่อหมดเวลารับเงินผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงิน น าเงินที่ได้รับพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อนักวิชาการเงินและบัญชีเพ่ือน าฝากธนาคาร 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน              
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)                            
พ.ศ. 2561 ข้อ 11 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2397                                     
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1  

     3.4 มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จ และทะเบียนคุมบัญชีรายรับ และมีการบันทึกบัญชี                 
ด้วยคอมพิวเตอร์  (E-Laas) 

     3.5 มีการมอบหมายให้พนักงานออกเก็บค่าน้ าประปา เพ่ือความสะดวกแก่ประชาชน             
และมีการติดตั้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

๔. การสอบทานการควบคุมภายใน 
   มีการประเมินผลและรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในองค์กร                
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ข้อเสนอแนะ  
       -   ควรมีข้าราชการบุคลากรของกองช่างผู้รับผิดชอบต าแหน่งโดยตรง  

                  -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และล่าช้า  

           การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจ 
ว่าการด าเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือให้ผล
ของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจ
ในการอนุมัต ิอนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน            
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปรายงาน... 
 



 
-11- 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

หน่วยรับตรวจ : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. งานบริหารการศึกษา 
              1.1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              1.2 การจัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน วัสดุสื่อการเรียนการสอน มีด าเนินการตาม
ขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     1.3 การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ไม่พบข้อสังเกตที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแต่
อย่างใด 

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
    2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมต่างๆ  
    2.2 มีการจัดท าโครงการเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาในวันพระ (ท าบุญวันพระเดือนละ 1 ครั้ง) 

              2.3 มีการจัดกิจกรรมงานคริสต์มาส (งานเห่ดาว) เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสืบไป 

๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     3.1 มีการด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
    - มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    - มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร  
    - มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    - มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
    - มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน  
    - มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    3.2 มีการจัดท าแฟ้มสถิติการมาเรียน และมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน 
    3.3 มีการจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๔. การสอบทานการควบคุมภายใน 
   มีการประเมินผลและรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในองค์กร                
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ข้อเสนอแนะ  
                  - ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตรงตามสาขาวิชา และผ่านการอบรม
หลักสูตรตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

 
/ควรมีการ… 
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        -  ควรมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ร่วมกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอ่ืนๆ                   
ทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งอยู่ 
                  - ควรพัฒนาอาคารและสถานที่ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เหมาะสม มีความเป็นเอกเทศ 
ปลอดโปร่ง ปลอดภัย และเหมาะสม กับเด็ก ควรมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ที่มีอยู่เดิม              
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

         การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจ ว่า
การด าเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือให้ผล
ของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจ
ในการอนุมัต ิอนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน            
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/สรุปรายงาน... 
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สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

หน่วยรับตรวจ : งานอ่ืนๆ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
      1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สูงอายุที่ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
      1.2 มีการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

ทั่วถึง  
      1.3 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

อย่างถูกต้อง 
                  1.4  มีประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพแทนการรับเงิน
สดล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย และวันที่เงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชี 

      1.5 การจัดเจ้าหน้าที่น าจ่ายเบี้ยทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
      1.6 มีการจ่ายเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาที่ก าหนด       

 2. การบริหารจัดการขยะ 
      2.1 มีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ            

ในครัวเรือน และรู้จักวิธีการคัดแยกขยะและมีการแยกขยะก่อนทิ้ง 
      2.2 มีการส่งเสริมและเพ่ิมแรงจูงในให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยการเพ่ิมมูลค่า 

ขยะหรือดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ 
      2.3 มีการส่งเสริมให้เครือข่ายธนาคารขยะทราบถึงแนวทาง และรูปแบบการรณรงค์บริหาร        

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

3. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
       3.1 มีการด าเนินจัดตั้งศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
       3.2 มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างทันท่วงที เพ่ือด าเนิน               

ไกล่เกลี่ย ยุติปัญหา 

๔. การสอบทานการควบคุมภายใน 
       มีการประเมินผลและรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน การบริหารจัดการภายในองค์กร                

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุ่มตรวจ ว่า
การด าเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามมาตรฐานก าหนด  

/เพ่ือให้ผล… 
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เพ่ือให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม  ก ากับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 


