รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจางบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1. บทนา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
การตรวจสอบภายในตามแผนงาน เป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดชุมแสง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กาหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขต แนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น
การตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
3. เพื่อให้ ผู้บ ริห ารได้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ
(1) หน่วยรับตรวจ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสวัสดิการสังคม
(2) เรื่องที่ตรวจสอบ
- การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการประกอบฎี ก าตามงบประมาณและฎี ก านอก
งบประมาณ
- การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายว่าได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน, เจ้าหนี้ตามข้อผูกพัน
- การบันทึกบัญชีเงินสดจ่าย ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

-2- การทารายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
- การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทาประกาศ เอกสารประกอบการสอบราคา ประกวดราคา การส่งเผยแพร่ หรือ
การปิดประกาศสอบราคา ประกวดราคา การจัดทาบันทึกข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง
- การรายงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน
(3) ปริมาณการตรวจสอบ
- การบันทึกบัญชีสมุดเงินสดจ่าย, การจ่ายเงิน
- ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบโดยการสอบทาน การสุ่มตรวจ และสอบถาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์
2. สรุปผลการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบการปฏิบั ติงาน ได้ ส รุปผลการรายงานผลการตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

-๓รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

สานักปลัด

๑. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป
๒๕๖๑
๒. การจัดทําแผนการใชจายเงิน
๓. การดําเนินงานและประเมินผลโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ๒๕๖๑
๔. การโอนงบประมาณและการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป
๕. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม
๖. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๑. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย
เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ ประจําป ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบเวลาที่
กําหนด
๒. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินครบถ้วน
ถูกต้องทุกส่วนงาน
๓. การดําเนินงานและประเมินผลโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ๒๕๖๑
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด ซึ่งโครงการส่วน
ใหญ่จะดําเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔
๔. มีการควบคุมการโอนงบประมาณและการแก
ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด โดยการการโอน
งบประมาณ ๖ ครั้ง และแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประกอบงบประมาณ ๕ ครั้ง

-๔-

หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ
๕. การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการส่งใช้เงินยืม
ครบถ้วน ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กําหนด
๖. มีการรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ครบทุก
ส่วนงาน

-๕-

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
๒. การเบิกจายเงิน
๓. การบัญชีและการจัดทํางบการเงิน
๔. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม
๕. การจัดซื้อจัดจาง
๖. การควบคุม การเก็บรักษา และการจําหนายพัสดุ
๗. การจัดเก็บรายได การพัฒนารายไดและเรงรัดราย
ได
๘. การจัดทําแผนการใชจ่ายเงิน
๙. การจัดทําและการบันทึกแบบการใชรถยนต์ และ
จัดทําเกณฑการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง
รวมถึงการดูแลรักษาซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง
๑๐. การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน เป็นไปตาม
เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๒. การเบิกจายเงิน มีเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายบางรายการไม่ครบถ้วน
๓. การบัญชีและการจัดทํางบการเงิน เป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๔. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม มีการส่งใช้
เงินยืมครบถ้วน มีการจัดทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
ยืมงบประมาณ ลงรายการคบถ้ว น ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและความถูกต้องของสัญญาเงิน
ยืมและส่งเงินยืมตามระยะเวลาที่กําหนด
๕. การจัดซื้อจัดจาง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
แต่เนื่องด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และรับผิดชอบในตําแหน่งพัสดุมีเพียงคนเดียว
และประกอบกับปริมาณงานมากจึงทําให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖. การควบคุม การเก็บรักษา และการจําหนาย
พัสดุ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

-๖หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ
๗. การจัดเก็บรายได การพัฒนารายไดและ
เรงรัดรายได ยังไม่มีข้าราชการรับผิดชอบใน
เรื่องนี้โดยตรง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการ
คํานวณการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้
๘. การจัดทําแผนการใชจ่ายเงิน ครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๙. การจัดทําและการบันทึกแบบการใชรถยนต์
และจัดทําเกณฑการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของ
รถยนตสวนกลาง รวมถึงการดูแลรักษาซอม
บํารุงรถยนตสวนกลาง ดําเนินการครบถ้วน
ถูกต้อง
๑๐. การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

-๗หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

กองช่าง

๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร
๒. การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
๓. การควบคุมวัสดุ
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง
เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ รื้อถอนอาคาร ถูกกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นไป
ตามมาตรฐานราคากลางของงานก่อสร้าง
๓. การควบคุมวัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

-๘หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑. การดําเนินงานและการประเมินผลโครงการ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑
๒. การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทําบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๔. การใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
๕. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๑. การดําเนินงานและการประเมินผลโครงการ
เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่
กําหนดทุกโครงการ
๒. การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เนื่องจากมี
บุคลากรที่รับผิดชอบในด้านนี้น้อยจึง การ
จัดระบบการศึกษายังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร
๓. การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทําบัญชี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วนถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๔. การใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
๕. การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

-๙หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

กองสวัสดิการ
สังคม

๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามคุณสมบัติ
๒. การดําเนินส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาสตรี
๓. การดําเนินงานและประเมินผลโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ๒๕๖๑
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

(ลงชื่อ)

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ
เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ และผูป้ ่วยเอดส์ตามคุณสมบัติ เป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด แต่เนื่องด้วยมีจํานวนผู้สูงอายุ
คนพิการ เพิ่มขึ้นจํานวนมากจึงทําให้การ
ดําเนินงานล่าช้าในบางส่วน
๒. การดําเนินส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนา
สตรี เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
๓. การดําเนินงานและประเมินผลโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ๒๕๖๑
ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ผู้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

(นางรินรดา วงษ์ชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

