
รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  

   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

หน่วยรับตรวจ กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    การรับเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจ าวัน  
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการรับเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจ าวัน  ถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือให้ทราบว่าเงินสดมีอยู่จริงและครบถ้วน 
๓. เพ่ือให้ทราบว่าการรับเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจ าวัน  มีการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม  
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการรับเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน

ประจ าวัน  ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบรายการรับเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงินและการเก็บรักษาเงินประจ าวัน ตามระเบียบฯ และ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
๒. ตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการรับเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงิน 

และการเก็บรักษาเงินประจ าวัน  
๓.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับใบน าส่งเงิน  และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 
๒. ตรวจสอบใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินกับใบน าฝากเงินและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
๓. ตรวจสอบการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ทดสอบการบวกตัวเลข ยืนยันยอด 
๔. ตรวจสอบเงินสดคงเหลือในมือว่ามีการจัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือไม่ 
๕. ตรวจสอบการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ ว่าถูกต้องหรือไม่ 
๖. ตรวจสอบ  ทดสอบการบวกตัวเลข  ยืนยันยอดและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องว่าถูกต้อง  ครบถ้วน  ตรงกันหรือไม่ 
๗. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่ 

 



- ๒ - 
 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๑. การรับเงินและการน าส่งเงิน  

     -    มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน แต่การจัดท าใบน าส่งเงินและใบส าคัญสรุป 
          ใบน าส่งเงินล่าช้ากว่าการน าส่งเงิน  เกิดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการน าส่งเงินและ 

การฝากเงิน  และเกิดผลกระทบต่อการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
 ๒. การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน  

     -  มีการน าเงินฝากธนาคารภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และได้เก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัยทุกครั้งที่มีเงินสด 
คงเหลือในมือ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การน าส่งเงิน  การฝากเงิน 
และการเก็บรักษาเงินฯ 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
 ๑. การรับเงินและการน าส่งเงิน  

     -    ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ให้น าส่งเงินพร้อมจัดท าใบน าส่งเงินและใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน   
ทุกสิ้นวันท าการ  เพ่ือให้ผู้รับเงินและผู้ตรวจสอบการรับเงินประจ าวันสอบทานการปฏิบัติงาน 
เพ่ือความถูกต้อง  ครบถ้วน  ตามระเบียบฯ ต่อไป 

 ๒. การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน  
     -  ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินของทางราชการต่อไป   
 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 



-๓- 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  

   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    งานสารบรรณ 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ – ส่ง  ครบถ้วน 
๒. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมประกาศ  ค าสั่ง ครบถ้วน 
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ  ครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา 
๔. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้อย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๖. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานสารบรรณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง 
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณท่ีได้จัดท าไว้ 
๓. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมประกาศ  ค าสั่ง 
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 

 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง 
 ๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณ  โดยการสอบถามและสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
              การทดสอบรายการ  โดยตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ  ว่ามีการปฏิบัติตามระบบ และการประเมิน 
              ความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน 
 ๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมค าสั่ง  ประกาศ 

๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง 
    ด้านทะเบียนคุมหนังสือส่ง  พบว่าการลงเลขหนังสือส่งส่วนใหญ่เจ้าของเรื่องเป็นผู้ลงเลขเอง 
            ไม่ให้เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขให้ท าให้เกิดความเสี่ยงในการลงเลขผิดหรือซ้ า 



- ๒ - 
 
 
 ๒. การตรวจสอบทะเบียนคุมค าสั่ง  ประกาศ 
     ๒.๑ ทะเบียนคุมค าสั่งบางเลขไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องไว้ ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร 
     ๒.๒ การเก็บรักษาค าสั่ง  บางค าสั่งไม่ได้มีการน ามาเก็บไว้ในแฟ้ม  ท าให้เอกสารสูญหาย 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
 ๑. ด้านทะเบียนคุมหนังสือรับ – ส่ง   
     การออกเลขหนังสือส่ง เจ้าของเรื่องควรให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นคนออกเลขส่งให้เพ่ือให้การออกเลขต่อเนื่อง
และป้องกันการออกเลขผิดหรือซ้ า และเป็นการตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 ๒. ด้านทะเบียนคุมค าสั่ง  ประกาศ 
     ๒.๑ การลงเลขค าสั่งในทะเบียนคุม  ควรระบุชื่อเรื่องให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร 
     ๒.๒ การเก็บรักษาค าสั่ง  หลังจากนายก อบต.  เซ็นต์ลงนามค าสั่งแล้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการควรติดตามเรื่อง
มาเก็บในแฟ้มเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย และสะดวกต่อการติดตามเรื่องในภายหลัง 
 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  

   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
หน่วยรับตรวจ กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
เรื่องท่ีตรวจสอบ    การควบคุมงานก่อสร้าง  
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือให้ทราบว่าการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
๒. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ในสัญญา 
๓. เพ่ือให้ทราบว่าการควบคุมการก่อสร้าง มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม  
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

๑. ตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบฯ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง 

ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
๓.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง 

 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
วิธีการตรวจสอบ 

๑. ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 
๒. ตรวจสอบสัญญาจ้าง  แบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 
๓. ตรวจสอบและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
๔. ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
๕. ตรวจสอบการจัดท ารายงานประจ าสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
๖. ตรวจสอบวันก าหนดลงมือท าการ  วันก าหนดส่งมอบงานและผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง   
๗. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่ 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๑. การควบคุมงานก่อสร้าง  

     -    ผู้ควบคุมงานก่อสร้างออกไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทุกวัน แต่การจัดท าบันทึกการ 
          ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และการจัดท ารายงานประจ าสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า 
          แต่จะเสนอตอนส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตาม

สัญญาจ้าง  แบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาจ้าง ท าให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้บังคับบัญชาไม่ทราบถึงปัญหาการก่อสร้าง ซึ่งท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปรับปรุงแก้ไขงาน
ก่อสร้างที่ทันท่วงที 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
 ๑. การควบคุมงานก่อสร้าง  

     -    ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการควบคุมงานก่อสร้าง  ให้จัดท าบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
          และจัดท ารายงานประจ าสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์  และเสนอต่อคณะกรรมการ 
          ตรวจการจ้างและผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงปัญหาการก่อสร้างที่เกิดขึน้ เพ่ือจะได้หาทางแก้ไข 
          ปรับปรุงข้อบกพร่องของงานก่อสร้างได้ทันท่วงที   
 
 

 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 



-๓- 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  

 
หน่วยรับตรวจ ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    งานสารบรรณ 
  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ – ส่ง  ครบถ้วน 
๒. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมประกาศ  ค าสั่ง ครบถ้วน 
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ  ครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา 
๔. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้อย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๖. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานสารบรรณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง 
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณท่ีได้จัดท าไว้ 
๓. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมประกาศ  ค าสั่ง 
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 

 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง 
 ๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานสารบรรณ  โดยการสอบถามและหรือใช้แบบสอบทานระบบ 

   การควบคุมภายใน  สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  การทดสอบรายการ  โดยตรวจสอบเอกสารประกอบ 
   รายการ  ว่ามีการปฏิบัติตามระบบ และการประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน 

 ๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมค าสั่ง  ประกาศ 
๔. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง 
    ด้านทะเบียนคุมหนังสือส่ง  พบว่าการลงเลขหนังสือส่งส่วนใหญ่เจ้าของเรื่องเป็นผู้ลงเลขเอง  ไม่ให้
เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขให้ท าให้เกิดความเสี่ยงในการลงเลขผิดหรือซ้ า 
  



- ๒ - 
 
๒. การตรวจสอบทะเบียนคุมค าสั่ง  ประกาศ 
     ๒.๑ ทะเบียนคุมค าสั่งบางเลขไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องไว้ ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร 
     ๒.๒ การเก็บรักษาค าสั่ง  บางค าสั่งไม่ได้มีการน ามาเก็บไว้ในแฟ้ม  ท าให้เอกสารสูญหาย 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
 ๑. ด้านทะเบียนคุมหนังสือรับ – ส่ง   
     การออกเลขหนังสือส่ง เจ้าของเรื่องควรให้เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นคนออกเลขส่งให้เพ่ือให้การออกเลขต่อเนื่อง
และป้องกันการออกเลขผิดหรือซ้ า และเป็นการตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 ๒. ด้านทะเบียนคุมค าสั่ง  ประกาศ 
     ๒.๑ การลงเลขค าสั่งในทะเบียนคุม  ควรระบุชื่อเรื่องให้เรียบร้อยเพ่ือจะได้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร 
     ๒.๒ การเก็บรักษาค าสั่ง  หลังจากนายก อบต. เซ็นต์ลงนามค าสั่งแล้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการควรติดตามเรื่องมา
เก็บในแฟ้มเพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย และสะดวกต่อการติดตามเรื่องในภายหลัง 
 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 



รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  

   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

หน่วยรับตรวจ  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    งานบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการบรรจุ  แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย) ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
๒. เพ่ือให้ทราบว่าการเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 
๔. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานได้ปฏิบัติถูกต้อง 
๕. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานบุคลากรไว้อย่างเหมาะสม 
๖. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๗. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานบุคลากรที่ได้จัดท าไว้ 
๓. ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย) 
๔. ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
๕. ตรวจสอบการจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน 

 

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 
 ๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานบุคลากร  โดยการสอบถามและหรือใช้แบบสอบทานระบบ 

    การควบคุมภายใน  สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  การทดสอบรายการ  โดยตรวจสอบเอกสารประกอบ 
    รายการ  ว่ามีการปฏิบัติตามระบบ และการประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน 

 ๓. ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย) 
๔. ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
๕. ตรวจสอบการจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน 
๖. ตรวจสอบการจัดท าสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 

๑. การตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมวันลา 
    จากการตรวจสอบการลาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ได้มีการจัดท าทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน 
๒. การตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย) 

     จากการตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง และการโอน (ย้าย) ของพนักงานส่วนต าบล 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  ที่เก่ียวข้อง   เช่น  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เป็นต้น 

๓. การตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
         จากการตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน ของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง   เช่น  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ , ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ , ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพ่ิม ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
(ฉบับที่ ๒) , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) , 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องการก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบต. ได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ ๒) และพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔. การตรวจสอบการจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน 
     จากการตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง ของพนักงานได้ปฏิบัติตามระเบียบ  
กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง   เช่น  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 

๕. การตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
    จากการตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีการลงเวลา

ปฏิบัติราชการ แต่ไม่มีการสรุปเป็นประจ าทุกวัน อาจท าให้มีการลงเวลาย้อนหลังได้ 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
 ควรมีการสรุปการลงเวลามาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือป้องกัน
การลงเวลาย้อนหลัง   
 
 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 



-๓- 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  
   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

หน่วยรับตรวจ  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    งานนโยบายและแผน 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สามารถประกาศใช้ได้ทัน ภายใน  

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
๒. เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรม/โครงการพัฒนา ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายน ามาจากแผนพัฒนา อปท.   
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ ส านักงาน อปท. และส่งส าเนา 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ ผวจ. หรือนายอ าเภอทราบ แล้วแต่
กรณีภายใน ๑๕ วัน 

๔. เพ่ือให้ทราบว่ามีการน าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชน 
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

๕.  เพ่ือให้ทราบว่ามีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีที่ผ่านมา 
๖.  เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนไว้อย่างเหมาะสม 
๗.  เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๘.  เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานนโยบายและแผนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนที่ได้จัดท าไว้ 

 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๒. สอบทานระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  โดยการสอบถามและหรือใช้แบบสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน  สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  การทดสอบรายการ  โดยตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ  
ว่ามีการปฏิบัติตามระบบ และการประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๑ . การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑                        
สามารถประกาศใช้ได้ทนั  ภายใน วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒. มีการประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และส่งส าเนา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติแล้วให้นายอ าเภอทราบ  ภายใน ๑๕ วัน 
 ๓. มีการน าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี 
 ๔. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีที่ผ่านมาเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาของปีต่อไป 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
 เห็นควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนให้มากที่สุด  เพ่ือจะได้ทราบปัญหาที่
แท้จริงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  
   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

หน่วยรับตรวจ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    งานสังคมสงเคราะห์ 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑.   เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
๒.   เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
๓.  เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
๔. เพ่ือให้ทราบว่าผู้ขอรับเบี้ยยังชีพมีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน 
๕. เพ่ือให้ทราบว่าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
๖. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
๗. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๘. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑.  สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
๒. ประเมินระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่าถูกต้อง  ครบถ้วน หรือไม่ 
๔. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 
๕. ตรวจสอบข้อมูลของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  - กันยายน  ๒๕๖๑ 
๖. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี 

-   การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญต่าง ๆ 
-   ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ 
 

 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

วิธีการตรวจสอบ 
๑.    การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญต่าง ๆ 
๒.    ตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ 
 



- ๒ - 
 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 ได้ตรวจสอบโดยทดสอบรายการ  ปรากฏดังนี้ 
 ๑. จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ พบว่าจะมีการโอนเงิน
เข้าบัญชีให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ ,ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
, การจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินหรือไม่ นั้น  
พบว่า มีการท าหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและมีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติของผู้ขอรับเบี้ย  
ยังชีพ แต่บางรายมีแค่ส าเนาทะเบียนบ้านแต่ขาดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเอกสารไม่มีการรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 ๓. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ    พบว่าไม่ได้ท าการส ารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ถ้าผู้รับเบี้ยยัง
ชีพเสียชีวิตแต่ญาติไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่  ก็จะท าให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นสมควรสั่งการ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นควรให้จัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 ๒. ควรมีการส ารวจการมีชีวิตอยู่จริงของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบัน และสม่ าเสมอ ถ้ากรณีเสียชีวิต
แล้วญาติไม่ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่  ก็จะไม่ทราบ ถ้าไม่มีการส ารวจ  จะท าให้มีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ 
 

สรุปผลการติดตามการตรวจสอบของครั้งก่อน 
 มีการส ารวจการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน  ท าให้ลดปัญหาการจ่ายเงินให้ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 



- ๓ - 
 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  (งวดเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒)  

   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
เรื่องท่ีตรวจสอบ    1. การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร  

   2. เอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน อบต. 
   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

     4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรเป็นไปตามระเบียบ ฯ   
  2. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่าเป็นไปตามระเบียบฯ 

3. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการว่าเป็นไปตามระเบียบฯ  
4. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร ตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 
4. ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
 ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
วิธีการตรวจสอบ 

๑. ตรวจสอบจากฎีกาเบิกจ่ายเงินกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๒. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องว่าถูกต้องหรือไม่ 
3.  ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

     4.  ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 จากการตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้สรุปผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบในครั้งนี้   ดังนี้ 
   1. จากการตรวจสอบการการเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร  พบว่ามีการปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   2. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

   3. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจได้จัดท าแผนการปรับปรุงไว้    
แต่ไม่น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
    
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
  1. ให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2. กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  ให้หน่วยรับตรวจส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน   
เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินงาน
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าทราบ พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  
 

 
 

           (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบภายใน 
   ( นางปฏิณญา     คลังกลาง ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
 
 

-  ความเห็นปลัด อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 



-๓- 
 
 

- ความเห็นนายก อบต. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

( นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า ) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


