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ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส าหรับงวดการตรวจประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
1. บทน า  

  การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากแพรกบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล     ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการด าเนินงาน
ภายใต้ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 

  การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรทีมีอย่างจ ากัด นอกจากนี้ การจัดท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 

 2.1 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ และสามารถลดข้อบกพร่อง 
ข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้หรือไม่ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงหรือเสนอกิจกรรม
ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ6) เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 2.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและ
ด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 2.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้อง และสอดคล้องกับ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่ก าหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

 2.4 เพ่ือติดตาม และประเมินผลการบริหารงาน และการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และเป็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

2.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

 

                  /3.ขอบเขตการ... 

 

 



3. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก จะด าเนินการตรวจสอบด้านการเงินการ
บัญชี และการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Financial & Compliance) ด้านการบริหาร (Management) ด้านการ
ด าเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษา และงานด้านอ่ืน ๆ 
โดยมีหน่วยรับตรวจ จ านวน 1 ส านัก/4 กอง ประกอบด้วย 
 3.1 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 3.2 กองคลัง  
 3.3 กองช่าง 
 3.4 กองการศึกษา 

4. วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธี การสังเกตการณ์ การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสาร การสอบถาม การตรวจทาน 
 การตรวจสอบการผ่านรายการ การสุ่มตรวจ และเทคนิคส าหรับการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

5. กิจกรรมหรือโครงการที่ตรวจสอบ 

รายการที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ 
1. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา ,การลงบัญชีในทะเบียนคุม ,การเบิก-
จ่าย (วัสดุส านักงาน) 

ส านักงานปลัด อบต. 

2. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ- ส่ง ส านักงานปลัด อบต. 
3. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมค าสั่งและแฟ้มคุมค าสั่ง ส านักงานปลัด อบต. 
4. สอบทานการด าเนินการเก่ียวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2551 และถูกต้องตามด้านแผนงาน งาน งบ หมวด 
ประเภท รายการ หรือไม่ 

ส านักงานปลัด อบต. 

5. สอบทานการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน(สุ่มตรวจ) กองคลัง 
6. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่งเงิน และทะเบียนรายรับเพื่อ
พิสูจน์การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ การน าส่งเงินเข้า
ทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 1¸3 เพ่ือผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท
และทะเบียนรายรับหรือไม่ 

กองคลัง 

7. การเบิก-จา่ยใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน กองคลัง 
 

6. ผลการตรวจสอบ 
6.1  หน่วยรับตรวจ : ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
1. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา ,การลงบัญชีในทะเบียนคุม , การเบิก-จ่าย (วัสดุ

ส านักงาน)  
2. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ- ส่ง  
3. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมค าสั่งและแฟ้มคุมค าสั่ง 
4. สอบทานการด าเนินการเก่ียวกับข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
                     /ความเห็น... 
 

  



**ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ(การเก็บรักษา , การลงบัญชีในทะเบียนคุม , การเบิก - จ่าย (วัสดุส านักงาน) ดังนี้ 
1.1  เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานครอบครองพัสดุ (ส านัก/กอง) ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่องค าแนะน าเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การน าลงทะเบียน  การเก็บรักษา การจ าหน่าย การ
ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 

1.2. กรณีวัสดุส านักงาน ตามสรุปผลการตรวจสอบ (1) - (4) เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 145 – 147 และให้ด าเนินการจัดท าในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน 

1.3. กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ในการรายงานผลารตรวจสอบ
พัสดุต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 148 อย่างเคร่งครัด 

2. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง 
2.1 จากการเข้าตรวจสอบ ส านักงานปลัด งานบริหารทั่วไป ในการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ- ส่ง 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563 เป็นระเบียบเรียบร้อยดีปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

3. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมค าสั่งและแฟ้มคุมค าสั่ง 
3.1 จากการเข้าตรวจสอบ ส านักงานปลัด งานบริหารทั่วไป ในการจัดท าทะเบียนคุมค าสั่งและแฟ้ม

ค าสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563 เป็นระเบียบเรียบร้อยดีปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

4. สอบทานการด าเนินการเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2551 และถูกต้องตามด้าน
แผนงาน งาน งบ หมวด ประเภท รายการ หรือไม่ 
 4.1  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 
 4.2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตั้งประมาณการหมวดรายรับ (ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ เงิน
อุดหนุน ) และหมวดรายจ่าย (รายจ่ายงบกลาง รายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือการลงทุน) ตั้งประมาณการไว้ครบ
ทุกหมวด       
 2.3 ภาระค่าใช้จ่ายด้านรายจ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 คิดเป็นร้อยละ 30.05   (คิดจาก 24,942,790*100/83,000,000)  ไม่เกิน ร้อยละ  40  ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

 

 

                                 /6.2 หน่วยรับตรวจ... 

 



6.2  หน่วยรับตรวจ : กองคลัง 

1. สอบทานการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน (สุ่มตรวจ)                           
2. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่งเงิน และทะเบียนรายรับเพ่ือพิสูจน์การบันทึก

รายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ การน าส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 
1¸3 เพ่ือผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทและทะเบียนรายรับหรือไม่ 

3. การเบิก-จ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

**ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน (สุ่มตรวจ) 
1.1 จากการเข้าตรวจสอบรายงานทางการเงินและงบทดลองประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  โดย

วิธีการตรวจสอบแบบย้อนกลับไปบัญชีแยกประเภท จนไปถึงใบผ่านรายการ 1 , 2 , 3 และทะเบียนเงินรายรับ 
สมุดเงินสดรับ และทะเบียนรายจ่ายพบว่าการจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยรับตรวจได้มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันโดยมียอดเงินฝากธนาคารถูกต้องแล้ว ปรากฏตามรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 99 เรียบร้อยแล้ว 

2. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่งเงิน และทะเบียนรายรับเพ่ือพิสูจน์การบันทึกรายการ
ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ การน าส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 1¸3 เพ่ือ
ผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทและทะเบียนรายรับหรือไม่ 
 2.1 จากการเข้าตรวจสอบงานจัดเก็บรายได้ เรื่องการจัดท าใบสรุปใบน าส่งกับสมุดเงินสดรับตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 พบว่ายอดเงินตามใบสรุปใบน าส่งเงินและสมุดเงินสดยอดถูกต้อง 
ครบถ้วน และเรียบร้อยดี 

3. การเบิก - จ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 3.1 จากการเข้าตรวจสอบและสังเกตพบว่าการใช้ใบเสร็จและใบเสร็จคงเหลือ มีการจัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินจัดท าไว้เป็นปัจจุบัน ผู้รับและผู้จ่ายลงลายมือชื่อจ่ายใบเสร็จครบถ้วนถูกต้อง  สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าจ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บเงิน ซึ่ง
ใบเสร็จรับเงินคงเหลือขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม  ประกอบด้วย 
 (1) ใบเสร็จรับเงินทั่วไป       คงเหลือ    6  เล่ม 
 (2) ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย       คงเหลือ    2  เล่ม 
 (3) ใบอนุญาตฆ่าสุกร       คงเหลือ  19  เล่ม 
 (4) ใบอนุญาตฆ่ากระบือ       คงเหลือ   1   เล่ม 
 (5) ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน     คงเหลือ   4   เล่ม 
 (6) ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่      คงเหลือ   22 เล่ม 
 
 
 
 
                 /(7).ใบเสร็จรับ.... 
 



 (7) ใบเสร็จรับเงินค่าวางของขายในตลาด 
  - ระบุราคา 10 บาท      คงเหลือ 130   เล่ม 
  - ระบุราคา 20 บาท      คงเหลือ 152   เล่ม 
  - ระบุราคา 50 บาท      คงเหลือ 104   เล่ม 
  - ระบุราคา 100 บาท      คงเหลือ 42     เล่ม 
 (8) ใบเสร็จรับเงินค่าค่ามูลฝอย      คงเหลือ  316  เล่ม 
 3.2 ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้ส าหรับรับเงินของปีใด  ให้ใช้รับเงินของปีนั้น  เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ส่วนใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ได้ใช้ยังคงติดไว้กับเล่ม  โดยได้ท าการปรุเจาะรู  เพ่ือมิ
ให้เป็นทีสังเกตมิให้น ามาใช้รับเงินได้ต่อไป  
 3.3 หนว่ยงานคลังรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามบันทึกข้อความ
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ที่ สฎ 71802/    ลงวันที่  7  ตุลาคม  2562    เรื่อง รายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

7. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์ การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ  รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
โดยมีรายการตรวจสอบ ตามรายการข้างต้น 
 จากผลการตรวจสอบ ท าให้สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของ ผู้บริหาร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือแผนการปฏิบัติงาน ที่
ก าหนดไว้ รายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ แต่ก็ยังคงมีความผิดพลาดบ้างซึ่งไม่เป็นความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญที่มีผลต่อการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
แต่อย่างใด 
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