
 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  

องค์การบรหิารสว่นต าบลเฉลียง 

 



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

องค์การบรหิารสว่นต าบลเฉลียง    อ าเภอครบุร ี   จังหวัดนครราชสมีา 
 

หน่วยรับการตรวจสอบ :  ส านักปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลเฉลียง 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถอืได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ดา้นการจัดท าขอ้บัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และขั้นตอนต่าง ๆ      ในการ

ปฏิบัตงิาน ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานในดา้นการใช้วงเงินการเลื่อนขั้น  

โควตาจ านวนพนักงานในการเลื่อนขั้นแตล่ะคร้ัง 

๓. ตรวจสอบการลงระบบข้อมูลผู้รับเงินสวัสดกิารต่าง ๆ รวมถึงการจ่ายเงินสวัสดกิารถูกต้อง 

ตรงตามระเบียบ 

๔. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

๕. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า 

เพียงพอและเหมาะสม 

๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ 

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัตงิานดา้นต่าง ๆ ให้มีประสทิธิภาพประสิทธิผล 

๗. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และ 

สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

หัวข้อ/เรื่องที่ตรวจสอบ 

๑. การจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ การบันทึกข้อมูลในระบบ e laas 

๒. การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงาน 

๔. การด าเนนิงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

๕. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระยะเวลาที่เขา้ตรวจสอบ 

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่  ๓ – ๒๘  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 หลักฐาน (Audit Evidence)  หมายถึง เอกสาร  ข้อมูล หรือ ข้อเท็จจรงิต่าง ๆ ที่ไดจ้ากวิธีการต่างๆ   

ที่รวบรวมขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบดว้ย  ๔ 

คุณลักษณะได้แก่/ 

 ๑. ความเพียงพอ............ 
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๑. ความเพียงพอ 

๒. ความเช่ือถอืได้ 

๓. ความเกี่ยวพัน 

๔. ความมีประโยชน์ 

เทคนิคการตรวจสอบ 

๑. การสุม่ 

๒. การค านวณ 

๓. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 

๔. การสอบทาน 

๕. การสังเกตการณ์ ปฏิบัตงิาน 

๖. การสัมภาษณ์ 

๗. การยืนยัน 

แนวทางการปฏิบัตงิาน/วิธกีารตรวจสอบ 

 นางสาวสมติรา  รอดกระโทก   ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  ท าการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานปลัด  ตามหัวข้อเร่ืองที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โดยออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  งาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน งานนักทรัพยากรบุคคล  งานนักพัฒนาชุมชน  ขององค์การบรหิารสว่นต าบล

เฉลียง  แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการตรวจสอบ  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  จัดท าบันทึกแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน แตล่ะส่วนงานจัดท าประมาณการ

รายรับและประมาณ การรายจ่าย ตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วย รายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอร่างขอ้บัญญัติที่จัดท า

ในระบบ e LAAS  เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิน่ และผู้บรหิารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ความ

เห็นชอบก่อนวันที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ เมื่อสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลเฉลียงให้ความเหน็ชอบแลว้  

จึงไดน้ าเสนอร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรา่ยจ่ายประจ าปีต่อนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ

ประกาศใช้ ซึ่งด าเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององคก์รปกครอง

สว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

/ ๒. การโอนงบประมาณและ…………. 
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๒. การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหลายคร้ัง จากการตรวจสอบเป็นการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายในกรณีต้ังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและมีการขออนุมัติเพื่อตัง้เป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงาน 

ตรวจสอบค าสั่งแต่งต้ังแตง่ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ 

พนักงานสว่นต าบล ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานสว่นต าบล บันทึกการ

ประชุมของคณะกรรมการแตล่ะชุด เอกสารหลักฐานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดอืนเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องเหมาะสม และปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดนครราชสมีา  เร่ือง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.  ๒๕๔๕      

๔. การด าเนนิงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

๑. มีการออกไปรับแสดงต้นผู้รับเงินสวัสดกิารในหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน และมีผู้มาแสดงตน 

ถูกต้องครบถ้วน  

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการประสานขอข้อมูลรายช่ือผู้สูงอายุที่มอีายุ ๖๐ ปี  

บรบิูรณ ์จากทะเบียนอ าเภอครบุรี  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพ่ือรับเงินสวัสดกิาร ให้

ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

๓.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มสีทิธิไดรั้บเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ทันภายในเดอืน 

กันยายน ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น   

      ๔. มีการวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนผู้ลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลเฉลียง 

ข้อเสนอแนะ 

     ๑.  ให้นางสาวสมติรา  รอดกระโทก  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ก าชับ สั่งการและก ากับ

ดูแลพนักงานในส านักปลัด  ให้มีการปฏิบัตงิานให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ   

     ๒.  ควรด าเนินการตรวจสอบตัวตนของผู้รับเงินสวัสดกิารให้เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือป้องกันการ

สวมสทิธิ  หรือมีการโอนย้ายออกนอกพ้ืนที่ต าบลจะได้ด าเนินการจ่ายเงินได้ถูกต้อง  

 

 

 

/ การติดตาม…… 
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การติดตาม 

    ๑. ให้ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลเฉลียง  ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การปฏิบัตงิานของส านักปลัด เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ     

ได้อยา่งถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง  

     

 การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสอบทานโดยการสุม่ตรวจ    

ว่าการด าเนินการตามหัวเร่ืองที่ตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง  เพ่ือใหม้ั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

สอดคลอ้งกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการควบคุม  ก ากับดูแล  และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ  อนุญาต  

เพ่ือบริหารกิจการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจ

ควรก าชับให้เจ้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง  ความครบถ้วนในการปฏิบัตงิานตามกฎหมาย  และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

       (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจสอบ 

       (นางสาวสมติรา   รอดกระโทก) 

               หัวหน้าส านักปลัด 

 

ความเห็นปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

        

       (นางสาวชุดาภา   สังฆะมณี) 

       ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

 

ความเห็นนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

        

       (นายวิเชียร    วัฒนาประชากุล) 

       นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 
 


