
  



รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบงบประมาณ 2562 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา ศาสนาและ 
         วัฒนธรรม 
 

เรื่องท่ีตรวจ จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด  
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระเบียบฯก าหนดหรือไม่ 
2. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสารการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายในตามค าสั่งที่ 053/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และ หน่วยรับตรวจได้จัดให้
มีการจัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสารและด้านการติดตามประเมินผล  
หน่วยรับตรวจได้มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน 4 ด้านประกอบด้วย 

 - ด้านการบริหารจัดการ 
 - ด้านการบริหารบุคคล 
 - ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
 - ด้านการบริการสาธารณะ 

 หน่วยรับตรวจได้มีการจัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)ครบถ้วน
ทุกส านัก/กอง และรายงานให้ผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 หน่วยรับตรวจได้มีการจัดท าแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5)  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและได้รายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยพบแผนการควบคุมจ านวน 
๑๗ กิจกรรม โดยมีวิธีการควบคุม ๑๐ วิธีการ คือ 

 1. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และแจ้งต าแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
สรรหา  และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

 ๒. ขออนุมัติก าหนดอัตราก าลังเพ่ิม  
 ๓. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานทั้งต าแหน่งที่มีคนครอง และที่ยังไม่มีคนครอง   

 ๔. จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การด าเนินตามระเบียบ หลักเกณฑ์  
วิธีการที่ก าหนด  

 ๕. ควบคุม  ก าชับ  ก ากับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ศึกษา ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 ๖. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งมอบหมายงาน และตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน 



-2- 

 ๗. ก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริการ 
 ๘. จัดท าโครงการ/กิจกรรม ประชาชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ระเบียบ/กฎหมาย  และแนวทางการปฏิบัติ
ที่เป็นหน้าที่ของภาคพลเมือง 
     ๙. ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
     ๑๐. ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ
ภายใน 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผลจากการสอบทานการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วงมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและได้มีการประเมินความเสี่ยงใน
ระดับส่วนงานย่อยและน าความเสี่ยงมาวางแผนการปรับปรุงตามมาตรฐานและรายงานให้ผู้บริหารทราบตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 
 

ลงชื่อ                  ผู้ตรวจสอบ 
(นายปวริศ  บุดศาเดช) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 

 
 

   ลงชื่อ                                                  ผู้สอบทาน 
(นายประทีป  เรืองเกษม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบงบประมาณ 2562 

หน่วยรับตรวจ     กองคลัง 
 

เรื่องท่ีตรวจ  1.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การจัดท าเอกสารประกอบฎีกาเบิก-จ่ายล่าช้า 
 - หน่วยงานผู้เบิกจัดท าเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
  ๒. กิจกรรมด้านงานพัสดุ 
 - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) โดยตรง 
  ๓. กิจกรรมด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยโปรแกรม LTAXGIS  และ LTAX 
3000) ไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนด 
 - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน หรือไม่ 
       2. เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ๓. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี  และเก็บภาษีได้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ระเบียบ  กฎหมายก าหนด (ไม่มีค่าปรับ) 
 ๒. การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด ไม่มีข้อทักท้วงจากการตรวจสอบ

ของหน่วยตรวจสอบภายนอก 
 ๓. รายได้จากการจัดเก็บเพ่ิมขึ้น  และครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  สามารถค้นหา และ

ตรวจสอบพิกัดที่ตั้งโรงเรือน  หรือสถานประกอบการได้ทันที 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 
       ๑. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ส านัก/กองอ่ืน (ยกเว้นกองคลัง) ไม่เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย   
       ๒. เจ้าหน้าที่หนึ่งคนรับภาระงานมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง  การปฏิบัติงานจึงยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่
ก าหนด หรือเกิดความล่าช้ากว่าก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
  เห็นควรแจ้งก าชับให้กองคลังถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้ทุกส านัก/กอง ให้
ความส าคัญกับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  และสรรหาบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งที่ว่างเพื่อมีบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงาน 
 
 

   
ลงชื่อ                  ผู้ตรวจสอบ 

(นายปวริศ  บุดศาเดช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

 
 
 

   ลงชื่อ                                                  ผู้สอบทาน 
(นายประทีป  เรืองเกษม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


