
 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

( 1 ตลุาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของหน่วย
ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) บทนํา  
(๒) ความสําคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน  
(๓) ข้อมูลหน่วยงาน  
(๔) ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(๕) แผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ทุกสํานัก/กองเป็นอย่างดี คณะผู้จัดทําหวังเป็น 
อย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป  
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  
      องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญั 
 

เรื่อง            หน้า 
  
บทนํา ความสาํคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน      ๔  
 
ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลหน่วยงาน  

วิสัยทัศน์         ๖  
พันธกิจ          ๖  
โครงสร้างและอัตรากาลัง        ๖  
หน่วยรับตรวจ         ๖  
 

ส่วนที่ ๒. ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
การตรวจสอบประจําปี        ๗  
สรุปผลการตรวจสอบ        ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. บทนํา  
การตรวจสอบภายใน  เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้คําปรึกษาอย่าง 

เป็นอิสระ ซึ่งจดัให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน 
ช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้   ด้วยการประเมิน    และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ 
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  

การตรวจสอบภายในตามแผนงาน เป็นการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๕   และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญทีแ่ทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กําหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังน้ัน หากตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง จะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม มี
ความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

 
2. ความสาํคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นการให้ข้อมลูแก่ฝา่ยบริหาร  และเป็นหลักประกันขององค์กร  ในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการเป็นที่
ปรึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสําเร็จดังกล่าว ดังน้ี  

(๑) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานปอ้งกันการประพฤติ 
มิชอบหรือการทุจริต เป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  จนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี  และรายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ     ทําใหอ้งค์กรได้ข้อมูลและ 
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานหลักของความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้  

(๓) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสทิธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร     เน่ืองจากการ 
ตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์ เปรียบเทยีบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่
สําคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทัง้เป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน ในการประสาน ลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย  

(๔) เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป 
อย่างเหมาะสม ตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

(๕) ให้สญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความ 
ร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 



คานา  
 
 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลหน่วยงาน 

      ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม กําหนดให้หน่วย 
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับส่วนใด แต่ขึ้นตรงต่อปลัดอบต. เป็นหน่วยงานที่
ตรวจสอบ รายงานผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสว่นตําบล
ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น และสนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการประเมิน
ความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 

   วิสัยทัศน ์[Vision]  
           “ติดตามและตรวจสอบ สนับสนุนข้อมูล ลดความเสี่ยงการทุจริต”   
           
พันธกิจ [Mission]  

๑. ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

๒. สนับสนุนขอ้มูลแก่ผ่ายบรหิาร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด  

๓. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือลด
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
 
หน่วยรับตรวจ  

๑. สํานักปลัดฯ  
๒. กองคลัง  
๓. กองช่าง  
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2  ผลการปฏบิตังิานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การตรวจสอบประจําป ี

แผนการตรวจสอบประจําปี 2564 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี 

รายงานสถานะการเงินและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจ (สํานัก/กอง)  
๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สํานัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ และมาตรการต่างๆตามที่กําหนด
หรือไม่  

๓. เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สํานัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอ 
เหมาะสม รัดกุมหรือไม ่โดยสามารถลดข้อบกพร่องความเส่ียงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่  

๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
(สํานัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามหลักการ
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง 
แก้ไข การปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมคิุ้มกัน ไม่ให้มกีารร่ัวไหล การสูญเสีย การทุจริต 
หรือไมใ่ห้เกิดความเสียหายกับการบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงามได้  

๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุดและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข
ข้อบกพร่องได้ทันเวลา ก่อนที่ สตง. ปปช. ผู้กํากับดูแล สภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและ
ประชาชน ตรวจสอบ  

๖. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี [Good Governance] และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  
ขอบเขตการตรวจสอบ  
๑. หน่วยรับตรวจ  

(๑) สํานักปลัดฯ  
(๒) กองคลัง  
(๓) กองช่าง  
(๔) กองการศึกษา  

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ  
(๑) งานบริหารงานทั่วไป 
(๒) งานบริหารการศึกษา 
(๓) งานนโยบายและแผน  
(๔) งานบริหารงานบุคคล  
(๕) การดําเนินการลงทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูป่้วยเอดส์  
(๖) ติดตามและประเมินควบคุมภายใน 
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(๗) งานเงินนอกงบประมาณ สปสช.  
(๘) การรับเงิน ใบเสร็จรับเงินและการเก็บรกัษาเงิน 
(๙) การเบิกจ่ายเงินและใบสําคัญคู่จ่าย 
(๑๐) เงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมและการส่งใช้เงินยืม  
(๑๑) การบัญชีและการจัดทาํงบการเงิน 
(๑๒) การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan) ยกเว้นเมนูการจัดทําแผน 
(๑๓) การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
(๑๔) การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่  
(๑๕) การบริหารพัสดุ  การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ  
(๑๖) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-GP)  
(๑๗) การควบคุมงานก่อสร้าง งานผังเมือง 
(๑๘) การอนุญาตขุดดินถมดิน  
(๑๙) การจัดทําโครงการต่างๆ  
(๒๐) การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  
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สรปุผลการตรวจสอบ 
 
สํานักปลดั 

1.การบนัทกึขอ้มูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   พบว่า : มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการนําเข้า ปรับปรุงข้อมูลสมบูรณ์ เช่น  

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของอปท.หรือ e–planมีรายละเอียด
ข้อมูลผลการดําเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ  

2. การจัดใช้ยานพาหนะ การเกบ็รกัษาและซ่อมบารุง  
พบว่า : มีการจัดทาบัญชีแยกประเภท ถูกต้อง ครบถ้วน มีการสํารวจกําหนดเกณฑ์การใช้

สิ้นเปลืองน้ามันเช้ือเพลิงของรถทุกคัน ถูกต้อง ครบถ้วน มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแบบที่กําหนด มีการบันทึกรายการซ่อมบํารุงรถส่วนกลาง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบที่กําหนด 
มีการจัดทําเคร่ืองหมายประจํา อบต. ให้มตีราเคร่ืองหมายประจําละอักษรย่อ ถูกต้อง ครบถ้วน มีการจัดทํา
บันทึกการใช้รถส่วนกลางครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   3. จัดทาํขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย  
    พบว่า : มีการดําเนินงานตามแนวทางและข้ันตอนตามระเบียบกฎหมาย โดยต้ังงบประมาณ

แบบสมดุล มีการจัดทําประมาณการรายรับ จํานวน 34,373,933 บาท  ประมาณการรายจ่าย จํานวน 
34,373,933 บาท มีการต้ังงบประมาณตามแผนงาน แต่การต้ังงบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย ยัง
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทําให้ต้องมีการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
บ่อยคร้ัง และไม่มีการจัดทาํรายละเอียดของโครงการในระดับกอง ก่อนเสนอขอต้ังงบประมาณ ทําให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้บรหิารไม่มีรายละเอียดสําหรับการวิเคราะห์งบประมาณและสภาฯไม่มีรายละเอียด
ประกอบกาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. การเลื่อนขัน้เงนิเดือน  
    พบว่า : มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล มีการกําหนดตัวช้ีวัด และ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการประปฏิบัติงาน และการประเมินผลตามเกณฑ์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองและพิจารณาการเลือนขั้นเงินเดือนและออกคําสั่งเลือนขั้นเงินเดือนตามท่ี ก.อบต.กําหนด 

5. การเบกิจ่ายวัสดุสาํนกังาน  
   พบว่า: มีการจัดทําบัญชีคุมวัสดุสํานักงาน แบบขอเบิก และมีการจัดทําเอกสารการเบิกจ่าย แต่ 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นเคร่ืองใช้ เครื่องมือ ยังไม่มีสถานทีจ่ัดเก็บที่ชัดเจน ไม่มีการกําหนดหรือมอบหมายผู้ดูแล 
ทําให้ชํารุด เสยีหายและไม่มกีารบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทําให้เกิดความไม่พร้อมในการนําไปใช้งาน 

6. การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
    พบว่า : มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประเมิลผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการ 

จัดทํารายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) รายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน(ตามแบบ ปค. 5) และจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการการประเมิลผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา และมีหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ถูกต้อง ครบถว้นและเป็นไปตามระเบียบฯ  
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กองคลัง 
1. การจัดทาํบญัชีและงบการเงิน  

พบว่า : มีการจัดทํางบแสดงสถานะการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน ครบถ้วน มีการจัดทํางบ 
ทรัพย์สิน มีงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ มีการจัดทําทะเบียนเงินสดรับ สดจ่ายด้วยระบบ
มือและระบบบันทึกบัญชี  มีการจัดทําขอ้มูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบบันทึกบัญชี  สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินสามารถตรวจสอบรายงานการเงินสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และรบัรองงบการเงินของ 
อบต.ศรีโนนงาม เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ด้านการเงินและบัญชี การรายงานสถานะการเงินประจําวัน ประจําเดือน มีการทําอย่างต่อเน่ือง 
และสม่ําเสมอ ทําให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการพิจารณาดําเนินงานด้านต่างๆ  

2. การยืมเงนิ การเบกิจ่ายและการเบกิใช้เงนิครุภณัฑ์  
พบว่า : มีการจัดทํารายการครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สิน มีการบันทึกขอ้มูลในระบบบันทึก 

บัญชี e-laas มีการกําหนดขั้นตอนการยืม การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ แต่ยังไม่มีสถานที่จัดเก็บที่มิดชิด 
3. การบนัทกึระบบบญัชคีอมพิวเตอร ์(E-LAAS)  

พบว่า : มีการบันทึกข้อมูลในระบบสมบูรณ์    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 105 ข้อ 105/1และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.4/ว1704 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

4. การดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
พบว่า : มีการจัดทําเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ในระบบบันทึกบัญชีและมีการลง 

ประกาศในระบบ egp ครบถ้วน 
5. การจัดเกบ็รายได ้ 

พบว่า : มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและเก็บรักษาใบเสร็จรบัเงิน เฉพาะใบเสร็จภาษี 
บํารุงท้องที่ ภาษี ป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่2 พ.ศ. 2548 การดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
แล้วเสร็จเรียบร้อย ทําให้มฐีานข้อมูลลูกหน้ีภาษี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 11 

6. การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
พบว่า : มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประเมิลผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน มี 

การจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค. 4) รายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน(ตามแบบ ปค. 5) และจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการการประเมิลผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา  
 
กองชา่ง 

1. การจัดทําประมาณงานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมงาน  
    พบว่า : การจัดทําโครงการก่อสร้างโดยมีการสํารวจ และตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนเสนอโครงการ 

การถอดแบบและจัดทําประมาณการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ 
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2. การอนญุาต อนุมัตติามกฎหมายระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 
พบว่า : มีผู้มารับบริการยืนคําร้องต่อ อบต.ศรีโนนงาม  เรือ่งการก่อสร้าง  ขุดดิน  ถมดิน  และขอ

เสนอให้ อบต.ศรีโนนงาม จัดทําหลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับบริการในเร่ืองต่างๆ และปิดประกาศให้ประชาชน
รับทราบ  

 
 กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ศรีโนนงาม 
พบว่า :  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 3  แห่ง  มวัีสดุ  อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์ฯ  

สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วประตูก้ันเด็ก ทําให้เกิดความปลอดภัย  ครูผู้ดูและเด็กมีประสบการณ์ 
ความรู้ทักษะในการบริหารงาน การจัดทําเอกสาร การจัดหาพัสดุ ซึง่ปัจจุบันกฎหมายกําหนดให้ศูนย์เป็น
หน่วยงานจัดหาพัสดุ จึงขอเสนอให้กองการศึกษาฯ กําหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กในการ
จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การจัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน วัสดุสื่อการเรียนการสอน  
พบว่า : มีการดําเนินการขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดหาอาหารกลางวัน เป็นการจ้างเหมาเอกชนจัดทําตามเมนูและ
ปริมาณที่ศูนย์กําหนดโดยใช้เกณฑ์จํานวนเด็กในการจัดหา จึงขอเสนอให้กองการศึกษาฯ ออกสุ่มตรวจ
อาหารเพ่ือให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและประมาณตามงบประมาณที่จัดหา 

3. การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
พบว่า : มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประเมิลผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน   มี 

การจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค. 4) รายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน(ตามแบบ ปค. 5) และจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการการประเมิลผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา  

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทาน โดยการสุ่มตรวจว่า
การดําเนินการตามหัวเรื่องที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคลอ้งกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผลของการตรวจสอบ
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุม กํากับดูแล และเป็นข้อมูลใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ 
อนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มี
อํานาจควรกําชับ ให้เจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตาม
กฎหมาย และระเบียบที่ เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

  ๑.  ทั้ง ๔ ส่วนต้องมอบหมายหน้าที่และภารกิจของแต่ละตําแหน่งให้เหมาะสม 
 ๒.  ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนต้องมีการกํากับดูแล เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 
และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปีได้ และควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้เพ่ือฝึกฝนความชํานาญใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทาง Website ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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๓.  คณะทํางานการจัดทําระบบควบคุมภายใน ต้องจัดให้มีการทบทวนระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ 

เพ่ือค้นหาความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรมท่ีสําคญั เพ่ือกําหนดมาตรการการควบคุมที่
สามารถลดความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ้มคา่ กับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการควบคุม 

๔.  กําชับใหม้ีการประเมินประสทิธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือใหม้ั่นในว่าระบบ
ควบคมุภายในที่จัดทําไว้มีการนําไปปฏิบัติจริง 

๕.  ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับรายงานผลการตรวจสอบและใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
เร่งรัดติดตามการดําเนินงาน และนําเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มตรวจสอบไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

6.การเบิกเงินงบประมาณไมว่ากรณีใด  ควรทําให้ถกูต้องตามระเบียบโดยมีการขออนุมัติจาก
เจ้าของงบประมาณให้เรียบรอ้ยก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งลงรายะเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการ
เบิกจ่ายและจา่ยเงินให้แก่บุคคลน้ันๆเพราะถ้าหากทําการเบิกจ่ายไปก่อนที่เอกสารจะครบถ้วนแล้วจะทาํให้
เกิดการติดตามเอกสารเป็นไปค่อนข้างยากทําให้ฎีกาที่เบิกจ่ายไปแล้วน้ันไม่สมบูรณแ์ละผิดต่อระเบียบได้ซึ่ง
อาจมีการเรียกเงินคืนหรือดําเนินการทางคดีได้ 

 
    *************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปุผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ 
 

 


