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องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน�วยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจําป%    
ป%งบประมาณ  พ.ศ. 2557 

--------------------------------------- 

1.  หลักการ 

 การตรวจสอบภายในเป�นป�จจัยสําคัญท่ีจะช�วยให�การดําเนินงานตามภารกิจขององค$การบริหารส�วน
ตําบลนาทรายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช�วยป,องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป�นส�วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู�ในการปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะต�องมีการกระทําอย�างเป�นข้ันตอนถูกต�อง ตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยฝ6ายผู�บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช�โดยรวมเป�นส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค$ของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเป�นการกําหนดให�มีลักษณะ
งาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกต�องและใช�เป�นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเป�นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน  
 ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบข�อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องจะทําให�การปฏิบัติงานขององค$การบริหารส�วนตําบลนาทรายเป�นไป
อย�างถูกต�องและเป�นไปตามวัตถุประสงค$ของทางราชการ 
     นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป�นการดําเนินการให�ถูกต�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการตรวจสอบภายในขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2545 และระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

2.  วัตถุประสงค�การตรวจสอบ 
     2.1  เพ่ือพิสูจน$ความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด�านการเงินการบัญชีและ
ด�านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
     2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     2.3  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     2.4  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุง
แก�ไขการปฏิบัติงานด�านต�าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     2.5   เพ่ือให�หัวหน�าส�วนราชการได�ทราบป�ญหาการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ ได�อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ$ 

3.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 3.1  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห$ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหน�วย
รับตรวจ จํานวน 3 ส�วน ประกอบด�วย 
 

/1) สํานักงานปลัด... 
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          1)  สํานักงานปลัด อบต.     
          2)  กองคลัง 
  3)  กองช�าง     
     3.2  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
                (1)  ตรวจสอบความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ด�วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจําเป�นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห$และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ 
                (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย$สิน 
รวมท้ังการบริหารงานด�านอ่ืน ๆ ขององค$การบริหารส�วนตําบลนาทราย ให�เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแดรักษาและความปลอดภัยของ
ทรัพย$สิน และการใช�ทรัพยากรทุกประเภท ว�าเป�นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
                (3)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก�ไข เพ่ือให�
การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพฯล 
       (4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค$และสอดคล�องกับ
นโยบาย 
 3.3  วิธีการตรวจสอบ 
         1)  การสุ�ม 
  2)  การตรวจนับ 
  3)  การคํานวณ ทดสอบการบวกเลข 
  4)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง) 
  5)  ตรวจสอบการผ�านรายการ 
  6)  การสอบทาน 
  7)  การสังเกตการณ$ปฏิบัติงาน 

3.4  ระยะเวลาของข�อมูลท่ีตรวจสอบ 
         ตรวจสอบข�อมูลปJงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท�าย 

4.  ผู4รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
     นางนุชฉวี  แก�วขวัญ  ตําแหน�ง รองปลัดองค$การบริหารส�วนตําบล ได�รับแต�งต้ังให�เป�นผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
ตรวจสอบภายใน ตามคําสั่งองค$การบริหารส�วนตําบลนาทรายท่ี  432/2554 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 

/5. งบประมาณ... 
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5. งบประมาณท่ีใช4ในการตรวจสอบ 
       เนื่องจากเป�นการตรวจสอบภายในหน�วยงาน จึงไม�มีค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ 
 
 
                                           ลงชื่อ                                ผู�เสนอแผนการตรวจสอบ 
                                                     (นางนุชฉวี  แก�วขวัญ) 
                                           ตําแหน�ง รองปลัดองค$การบริหารส�วนตําบล  
     วันท่ี        
 
 
 
 ลงชื่อ                                  ผู�อนุมัติแผนการตรวจสอบ 

   (นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ$)   
            ตําแหน�ง นายกองค$การบริหารส�วนตําบลนาทราย 

       วันท่ี      
 
 



องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

หน�วยรับ 

ตรวจ 

 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 

ความถ่ี 

ในการ

ตรวจสอบ 

                                                      

ระยะเวลาท่ีใช/ในการตรวจสอบ 

สํานักงาน

ปลัด 

1.  การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
2.  การบันทึกข�อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนของ อปท. (E-plan) เมนูการจัดทํา
แผนและอนุมัติ 
3.  การจัดทําแผนและงบประมาณรายจ6าย 
4.  ติดตามประเมินการควบคุมภายใน 

1 ครั้ง/ป; 
 

2 ครั้ง/ป; 
 

2 ครั้ง/ป; 
1 ครั้ง/ป; 

รอบท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

รอบท่ี 2 
(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2557) 

กองคลัง 1.  ด�านการเงิน บัญชี และการพัสดุ 
2.  การบันทึกข�อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนของ อปท. (E-plan) 
3.  การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
4.  ติดตามประเมินการควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ป; 
2 ครั้ง/ป; 

 
1 ครั้ง/ป; 

 
1 ครั้ง/ป; 

รอบท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

รอบท่ี 2 
(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2557) 

กองช�าง 1.  การดําเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2.  การโอนงบประมาณรายจ6าย 
3.  ติดตามประเมินการควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ป; 
 

2 ครั้ง/ป; 
1 ครั้ง/ป; 

 

รอบท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

รอบท่ี 2 
(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2557) 

 

 

    (ลงชื่อ)                                   ผู�จัดทําแผนตรวจสอบ 
      (นางนุชฉวี  แก�วขวัญ) 
    ตําแหน6ง รองปลัดองคการบริหารส6วนตําบล 
     
 
     (ลงชื่อ)                                   ผู�อนุมัติแผนตรวจสอบ 
                     (นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ) 
    ตําแหน6ง นายกองคการบริหารส6วนตําบลนาทราย 
       



 

  

รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

ประจําป�งบประมาณ 
2557 

องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หน�วยตรวจสอบ

ภายใน 



 

 

 

 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจําป�งบประมาณ 2557 

 
 
 

รอบท่ี 2 ระหว�างวันท่ี  8 - 22 ธันวาคม 2557 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย  
อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายใน 

อบต.นาทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑  
 

 
  

 
 

 
หน�วยรับตรวจ   : กองคลัง องค	การบริหารส�วนตําบลนาทราย  
วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือพิสูจน	ความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!อง 
     2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     3.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านต�าง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     5.  เพ่ือให!หัวหน!าส�วนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาต�าง ๆ ได!อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ	 
หัวข�อ/เรื่องท่ีตรวจสอบ 

1. ด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ 
2. การบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (E-plan) 
3. ด!านการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  สอบทานการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ 
 2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. ว�ามีการ
บันทึกข!อมูลถูกต!อง ครบถ!วน หรือไม� 
 3.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน 
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ :  รอบท่ี 1 วันท่ี  20 พฤษภาคม 2557  (ข!อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 31 
มีนาคม 2557)  
เครื่องมือท่ีใช�ในการตรวจสอบ 

 หลักฐาน (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข!อมูล หรือ ข!อเท็จจริงต�างๆ ท่ีได!จากวิธีการต�างๆ ท่ี
รวบรวมข้ึนเพ่ือใช!เป.นข!อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบด!วย 4 คุณลักษณะ ได!แก� 

1. ความเพียงพอ  
2. ความเชื่อถือได! 
3. ความเก่ียวพัน 
4. ความมีประโยชน	 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช 
 รอบท่ี 1 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 
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เทคนิคการตรวจสอบ 
1) การสุ�ม 
2) การคํานวณ  
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข!อง) 
4) การสอบทาน 
5) การสังเกตการณ	ปฏิบัติงาน 
6) การสัมภาษณ	 
7) การยืนยัน 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 
 นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแต�งต้ังให!ปฏิบัติหน!าท่ีเป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องท่ีเสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปXงบประมาณ 2557  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค	การบริหาร
ส�วนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข!อง 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด�านการเงิน  (สุ�มตรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556) 
1.1  การใช!แบบพิมพ	และใบเสร็จรับเงินเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการ 

รับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 
2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 6 และมีการใช!ใบเสร็จรับเงินผ�านทางระบบการบันทึก
บัญชีด!วยคอมพิวเตอร	 (E-Laas) ควบคู�กับระบบมือ 

1.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินให!แก�ผู!ชําระเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  ข!อ 9  ซ่ึงการออก
ใบเสร็จรับชําระค�าภาษีบํารุงท!องท่ี ภาษีป_าย และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มีการใช!ใบเสร็จรับเงินผ�านทางระบบ
การบันทึกบัญชีด!วยคอมพิวเตอร	 (E-Laas) ควบคู�กับระบบมือ สําหรับรายได!จากการรับโอนภาษีจัดสรร 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร และค�าปรับผิดสัญญาจะออกใบเสร็จรับเงินในระบบ (E-Laas)  เท�านั้น  

1.3  ผู!อํานวยการกองคลังได!มีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจ!าหน!าท่ีจัดเก็บและนําส�งกับหลักฐาน และ
รายการท่ีบันทึกไว!ในสมุดเงินสด ว�าถูกต!องครบถ!วนแล!ว โดยผู!อํานวยการคลังจะแสดงยอดรวมเงินรับท้ังสิ้น
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีได!รับในวันนั้นไว!ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท!ายและลงลายมือชื่อกํากับไว!ด!วย
ซ่ึงเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2548  
ข!อ 12  ท้ังนี้เฉพาะใบเสร็จรับเงินท่ีออกในระบบมือเท�านั้น 

1.4  เม่ือสิ้นเวลารับเงินผู!มีหน!าท่ีจัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินท่ีได!รับพร!อมสําเนาใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารอ่ืนท่ีจัดเก็บในวันนั้นท้ังหมดส�งต�อนักวิชาการเงินและบัญชีเพ่ือนําฝากธนาคาร เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  ข!อ 11 และเป.นไปตาม
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หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 2397 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554  เรื่อง  
ซักซ!อมการจัดเก็บเอกสารการรับ – จ�ายเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  ข!อ 1  

1.5 มีตู!นิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินคงเหลือ โดยต้ังไว!ในท่ีม่ันคงและปลอดภัยภายในสํานักงานขององค	
ปกครองส�วนท!องถ่ิน ซ่ึงเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2548 ข!อ 20 

1.6  มีการแต�งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก ซ่ึง
เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 21 
- 22 , 24  

1.7  การถอนเงินฝากธนาคารได!มีการแจ!งเง่ือนไขการสั่งจ�ายต�อธนาคารเป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 37  

1.8  มีการแต�งต้ังคณะกรรมการรับส�งเงิน และปฏิบัติหน!าท่ีเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วน
ท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 35  

1.9  จากการตรวจทะเบียนเงินยืม มีการอนุมัติให!ยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการ และพบว�ามีผู!ยืม จํานวน 1 
ราย ไม�ส�งใช!ภายในเวลาท่ีกําหนด ได!แก� ใบยืมท่ี B00020/57 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2557 เป.นเงิน 3,600 
บาท ซ่ึงไม�เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข!อ 84 

2. ด�านการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 
2.1 มีการจัดทําสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ�าย บัญชีแยกประเภท ถูกต!อง เป.นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข!อ 98   

2.2 มีการจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ได!แก� งบทดลอง และรายงานรับ – จ�ายเงินสด เป.นป;จจุบัน
เสนอผ�านปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลเพ่ือนําเสนอผู!บริหารท!องถ่ินเพ่ือทราบและส�งสําเนาให!นายอําเภอ 
เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ินพ.ศ. 2547 ข!อ 99  

2.3 จากการตรวจสอบงบการเงินในระบบมือกับระบบการบันทึกบัญชีด!วยคอมพิวเตอร	 (E-Laas) 
ปรากฏว�ามียอดเงินสะสมและเงินสํารองเงินสะสม ยังไม�ตรงกัน  

2.4  มีการจัดทํารายงานสถานะการเงินเป.นประจําทุกวันท่ีมีการรับจ�ายเงิน  เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วน-ท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข!อ 26  โดยจัดทําใน
ระบบการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร	 (E-laas) เอกสารพิมพ	จากระบบ 

3. ด�านการพัสดุ 
3.1  มีการจัดหาพัสดุตามข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ!างตามระเบียบพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท!องถ่ิน พ.ศ. 2535 และแก!ไขเพ่ิมเติม 
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3.2  มีการจ�ายคืนเงินประกันสัญญาให!แก�ผู!รับจ!างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการพัสดุของ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2535 และหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 
0808.3/ว 686 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2546 เรื่องซักซ!อมแนวทางการรับเงินและการบันทึกบัญชีของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  

4.  การบันทึกข�อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (e-plan) 
 4.1 มีการมอบหมายให!นักวิชาการเงินและบัญชีเป.นผู!บันทึกข!อมูล และผู!อํานวยกองคลังเป.นผู!ติดตาม
การบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (e-plan) ในหัวข!อด!านการคลัง เมนูลงนาม
สัญญา เบิกจ�าย สถานการณ	ดําเนินการ รายรับ รายจ�าย เงินอุดหนุนยาเสพติด เงินอุดหนุนท่ัวไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามคําสั่งองค	การบริหารส�วนตําบลนาทรายท่ี 195/2556 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
  4.2 มีการบันทึกข!อมูลในระบบ (e-plan) ท่ีมีความก!าวหน!าของการดําเนินโครงการในทุกข้ันตอนของ
ระเบียบพัสดุฯ แต�ไม�ได!รายงานผลการเบิกจ�ายฯ เงินอุดหนุนท่ัวไปในระบบสารสนเทศฯ (e-plan) ของเดือน
ตุลาคม 2556 

5.  ด�านการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน  
 5.1  ได!มีการต้ังงบประมาณไว!ในข!อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปXงบประมาณ 2557 สําหรับ
เป.นค�าใช!จ�ายในโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน เป.นเงิน 400,000 บาท ต้ัง
งบประมาณไว!ในกองคลัง องค	การบริหารส�วนตําบลนาทราย แต�ไม�ได!ใช!งบประมาณ 
 5.2  ได!มีการออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน/และคําสั่ง
แต�งต้ังเจ!าหน!าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานต�าง ๆ ตามโครงการแผนท่ีภาษีฯ 
 5.3  จากการตรวจสอบข!อมูล ปรากฏว�าปXท่ีผ�านมาได!มีการดําเนินการจัดทําโครงการแผนท่ีภาษีฯ
จนถึงข้ันตอนจัดทําแผนท่ีแม�บทและในปXงบประมาณ 2557 จัดทําโครงการฝfกอบรมและศึกษาดูงาน ณ 
เทศบาลตําบลสิชล (อปท.ต!นแบบ) และได!ดําเนินเตรียมการในข้ันตอนสํารวจข!อมูลภาคสนาม โดยประกาศรับ
สมัครบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือจ!างปฏิบัติงานตามโครงการฯ แต�ปรากฏว�าไม�มีผู!มีคุณสมบัติตามท่ีองค	การ
บริหารส�วนตําบลกําหนด จึงยังไม�ได!จัดทําข!อมูลภาคสนามให!แล!วเสร็จตามโครงการได! 
  5.4  มีการรายงานผลการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน ให!จังหวัดทราบภายใน
วันท่ี 15 ของทุกเดือน  
ข�อเสนอแนะ 
 1.  องค	การบริหารส�วนตําบลนาทราย ควรกําชับเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบติดตามการส�งใช!เงินยืม เพ่ือให!
มีการส�งใช!เงินยืมให!ทันภายในเวลาท่ีระเบียบกําหนด  
 2.  ควรกําชับเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบงานการบันทึกข!อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) บันทึกข!อมูลให!
เป.นป;จจุบัน 
 3.  เห็นควรให!มีการตรวจหาสาเหตุของยอดเงินสะสมและเงินสํารองเงินสะสมในงบการเงินท้ังใน
ระบบมือและระบบ (e-laas) ท่ียังไม�ตรงกันและทําการแก!ไขให!ถูกต!องตรงกัน 
   

------------------------------------------------------------------------- 
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หน�วยรับตรวจ   : กองคลัง องค	การบริหารส�วนตําบลนาทราย  
วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือพิสูจน	ความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!อง 
     2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     3.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านต�าง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     5.  เพ่ือให!หัวหน!าส�วนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาต�าง ๆ ได!อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ	 
หัวข�อ/เรื่องท่ีตรวจสอบ 

2. ด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ 
2. การบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (E-plan) 
3. ด!านการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน 
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  สอบทานการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชีและการพัสดุ 
 2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข!อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. ว�ามีการ
บันทึกข!อมูลถูกต!อง ครบถ!วน หรือไม� 
 3.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน 
 4.  ตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของส�วนงานย�อยท่ีจัดทําไว! ปXงบประมาณ 2557 
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ :  รอบท่ี 2 วันท่ี 22 ธันวาคม 2557  (ข!อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน  – 30 กันยายน 
2557)  
เทคนิคการตรวจสอบ 

1) การสุ�ม 
2) การคํานวณ  
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข!อง) 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557   

องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช 
รอบท่ี 2 วันท่ี 22 ธันวาคม 2557 
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4) การสอบทาน 
5) การสังเกตการณ	ปฏิบัติงาน 
6) การสัมภาษณ	 
7) การยืนยัน 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 
 นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแต�งต้ังให!ปฏิบัติหน!าท่ีเป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องท่ีเสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปXงบประมาณ 2557  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค	การบริหาร
ส�วนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข!อง 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด�านการเงิน   
 1.1  มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เฉพาะใบเสร็จภาษีบํารุง
ท!องท่ี ภาษีป_าย และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิก
จ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และ
แก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  ข!อ 14, 19  สําหรับรายได!ประเภทอ่ืน ซ่ึงรับชําระโดยการออก
ใบเสร็จรับเงินจากระบบ e-laas  ไม�ได!ทําทะเบียนคุมใบเสร็จไว! 
 1.2  เม่ือสิ้นปXเจ!าหน!าท่ีผู!รับชําระเงินได!แจ!งให!หัวหน!าหน�วยงานคลังทราบว�ามีใบเสร็จรับเงินอยู�ใน
ความรับผิดชอบเล�มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และได!ใช!ใบเสร็จรับเงินไปแล!วเล�มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อย�างช!าไม�
เกินวันท่ี 31 ตุลาคมของปXถัดไป  โดยใบเสร็จรับเงินฉบับใดท่ียังไม�ได!ใช! ได!คงติดไว!กับเล�ม และทําการปรุ เจาะ
รู เพ่ือให!เป.นท่ีสังเกตมิให!นํามาใช!รับเงินได!อีกต�อไป และหัวหน!าหน�วยงานคลังรวบรวมรายงานเสนอผ�านปลัด
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ินเพ่ือนําเสนอผู!บริหารท!องถ่ินทราบ (เฉพาะใบเสร็จภาษีบํารุงท!องท่ี ภาษีป_าย และ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) ซ่ึงเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547  และแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548  ข!อ 14   

1.3  จากการตรวจทะเบียนเงินยืม มีการอนุมัติให!ยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการ และพบว�ามีผู!ยืม จํานวน 
6 ราย ไม�ส�งใช!ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงไม�เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิก
จ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข!อ 84
รายละเอียดดังนี้ 
ท่ี เลขท่ีใบยืม รายการ จํานวนเงินท่ียืม 

1 B00022/57 ค�าลงทะเบียนฝfกอบรม 4,458 
2 B00027/57 ค�าใช!จ�ายตามโครงการแข�งขันกีฬา 25,000 
3 B00034/57 ค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการ 5,580 
4 B00038/57 ค�าลงทะเบียนฝfกอบรม 4,500 
5 B00040/57 ค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการ 6,000 
6 B00041/57 ค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการ 6,000 
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2. ด�านการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน 
2.1 มีการจัดทําสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ�าย บัญชีแยกประเภท ถูกต!อง เป.นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข!อ 98  และบันทึกบัญชีด!วยระบบ (e-laas) ควบคู�กับระบบมือเป.น
ป;จจุบัน 

2.2 มีการจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ได!แก� งบทดลอง และรายงานรับ – จ�ายเงินสด เป.นป;จจุบัน
เสนอผ�านปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลเพ่ือนําเสนอผู!บริหารท!องถ่ินเพ่ือทราบและส�งสําเนาให!นายอําเภอ 
เป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ินพ.ศ. 2547 ข!อ 99  

3.4 มีการประกาศสําเนางบการเงิน ได!แก� งบทดลอง และรายงานรับ – จ�ายเงินสด โดยเปkดเผยให!
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค	การบริหารส�วนตําบลในเวลาท่ี กําหนด  เป.นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค	กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข!อ 101 

3. ด�านการพัสดุ 
 4.1  มีการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจ!าง ทะเบียนคุมการจัดซ้ือจัดจ!าง บัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย	สิน 
ทะเบียนคุมครุภัณฑ	ได!ครบถ!วนและเป.นป;จจุบัน 
 4.2  มีการแต�งต้ังกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปX และดําเนินการตรวจสอบพัสดุพร!อมรายงาน 
สํานักงานตรวจสอบเงินแผ�นดินเรียบร!อยแล!ว ผลการตรวจสอบพัสดุ พบว�ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ อยู�ระหว�าง
การจําหน�ายตามระเบียบฯ 
 4.3  มีการกําหนดเกณฑ	การใช!สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคันไว! 
 4.4  มีการแต�งต้ังรองปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงทําหน!าท่ีเป.นผู!ปฏิบัติหน!าท่ีผู!ตรวจสอบ
ภายในเป.นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ!าง ซ่ึงเห็นว�าไม�เป.นไปตามมาตรฐานของระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

4.  การบันทึกข�อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (e-plan) 
  มีการบันทึกข!อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) ท่ีมีความก!าวหน!าของการดําเนินโครงการในทุก
ข้ันตอนของระเบียบพัสดุฯ พร!อมท้ังบันทึกผลการเบิกจ�ายฯ ได!ครบถ!วน ถูกต!องและเป.นป;จจุบัน 

5.  ด�านการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน  
 5.1 ได!ดําเนินประกาศรับสมัครบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเพ่ือจ!างปฏิบัติงานตามโครงการฯ (ครั้งท่ี2) เพ่ือ
สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน แต�ปรากฏว�าไม�มีผู!มีคุณสมบัติ
ตามท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลกําหนด จึงยังไม�ได!จัดทําข!อมูลภาคสนามให!แล!วเสร็จตามโครงการได! 
  5.2  มีการรายงานผลการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย	สิน ให!จังหวัดทราบภายใน
วันท่ี 15 ของทุกเดือน  
6.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.1  ในปXงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต�ละองค	ประกอบของการควบคุมภายใน ภายในเวลาท่ีกําหนด  
 6.2  เห็นควรให!นํากิจกรรม“ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0805/ว 194 ลงวันท่ี 19  มกราคม  2553   
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ข�อเสนอแนะ 
 องค	การบริหารส�วนตําบลนาทราย ควรกําชับเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบติดตามการส�งใช!เงินยืม เพ่ือให!ส�ง
ใช!เงินยืมภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด   

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล�าวข!างต!น  เป.นเพียงการสอบทาน โดยการสุ�มตรวจ ว�าการ
ดําเนินการตามหัวเรื่องท่ีตรวจสอบได!ปฏิบัติให!เป.นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือให!
ม่ันใจได!ว�าเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให!เป.นไปตามวัตถุประสงค	และสอดคล!องกับระเบียบ  
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข!อง  ตลอดจนเป.นเพียงข!อเสนอแนะเพ่ือให!ผลของการตรวจสอบสามารถใช!เป.น
เครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแล และเป.นข!อมูลให!ผู!บริหารท!องถ่ินตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือ
บริหารกิจการต�าง ๆ ขององค	กรปกครองส�วนท!องถ่ินตามอํานาจหน!าท่ี  ผู!บังคับบัญชา หรือผู!มีอํานาจควร
กําชับให!เจ!าหน!าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต!อง ความครบถ!วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข!อง อย�างเคร�งครัด   

------------------------------------------------------------------------- 
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ผู�รับตรวจ  :  กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย 
วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือพิสูจน
ความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!อง 
     2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     3.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านต�าง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     5.  เพ่ือให!หัวหน!าส�วนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาต�าง ๆ ได!อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ
 
หัวข�อ/เรื่องท่ีตรวจสอบ 

1. การดําเนินการขออนุญาตก�อสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. การโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป>งบประมาณ 2557 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตก�อสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
 2.  ตรวจสอบเอกสารการโอนงบประมาณรายจ�ายว�าจะปฏิบัติถูกต!องตามระเบียบหรือไม� 

ระยะเวลาเข�าตรวจ :  รอบท่ี 1 ตรวจสอบวันท่ี  22 พฤษภาคม 2557  (ข!อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
– 31 มีนาคม 2557)  
วิธีการตรวจสอบ 

1.  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข!อง 
2.  ตรวจสอบข้ันตอนการออกใบอนุญาต 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
 นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแต�งต้ังให!ปฏิบัติหน!าท่ีเป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องท่ีเสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป>งบประมาณ 2557  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค
การบริหาร
ส�วนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข!อง 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค�การบริหารส2วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช 
 รอบท่ี 1 ระหว2างวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
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สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การดําเนินการขออนุญาตก2อสร�างอาคาร  
 กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย ได!มีการออกอนุญาตก�อสร!างอาคาร สําหรับใช!เป.นท่ีอยู�
อาศัย จํานวน 3 ราย ได!ดําเนินการข้ันตอนและเป.นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2.  การโอนงบประมาณรายจ2าย 
 กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย มีขอโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป>งบประมาณ 
2557  จํานวน 3 ครั้ง  จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจ�ายมีท้ังกรณีต้ังไว!ไม�พอจ�ายและขอ
โอนต้ัง เป.นรายการใหม� เ พ่ือแก! ไขป;ญหาความเ ดือดร!อนของประชาชน ซ่ึง เป.นไปตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด!วยวิธีการงบประมาณขององค
กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก!ไขเพ่ิมเติม 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ผู�รับตรวจ  :  กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย 
วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือพิสูจน
ความถูกต!องและเชื่อถือได!ของข!อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด!านการเงินการบัญชีและ
ด!านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข!อง 
     2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     3.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให!ข!อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก!ไข
การปฏิบัติงานด!านต�าง ๆ ให!มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     5.  เพ่ือให!หัวหน!าส�วนราชการได!ทราบป;ญหาการปฏิบัติงานของผู!ใต!บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก!ไขป;ญหาต�าง ๆ ได!อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ
 
หัวข�อ/เรื่องท่ีตรวจสอบ 

3. การดําเนินการขออนุญาตก�อสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4. การโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป>งบประมาณ 2557 
3. การติดตามประเมินการควบคุมภายใน  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตก�อสร!างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
 2.  ตรวจสอบเอกสารการโอนงบประมาณรายจ�ายของกองช�าง 
 3.  ตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย ท่ีจัดทําไว!ในป>งบประมาณ 2557 

ระยะเวลาเข�าตรวจ :  รอบท่ี 2 ตรวจสอบวันท่ี  24 ธันวาคม 2557  (ข!อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน – 30 
กันยายน 2557)  
วิธีการตรวจสอบ 

1.  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข!อง 
2.  ตรวจสอบข้ันตอนการออกใบอนุญาต 
3.  ตรวจสอบเอกสารการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีจัดทําไว! 

 
 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค�การบริหารส2วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช 
 รอบท่ี 2 ระหว2างวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
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แนวทางการปฏิบัติงาน 
 นางนุชฉวี แก!วขวัญ ได!รับการแต�งต้ังให!ปฏิบัติหน!าท่ีเป.นผู!ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข!อเรื่องท่ีเสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป>งบประมาณ 2557  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด!านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค
การบริหาร
ส�วนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข!อง 

สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การดําเนินการขออนุญาตก2อสร�างอาคาร  
 กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย ได!มีการออกอนุญาตก�อสร!างอาคาร สําหรับใช!เป.นท่ีอยู�
อาศัย จํานวน 4 ราย และออกใบอนุญาตก�อสร!างอาคารสํานักงานประกอบกิจการค!า จํานวน 1 ราย ได!
ดําเนินการข้ันตอนและเป.นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2.  การโอนงบประมาณรายจ2าย 
 กองช�าง องค
การบริหารส�วนตําบลนาทราย มีขอโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป>งบประมาณ 
2557  จํานวน 5 ครั้ง  จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจ�ายมีท้ังกรณีต้ังไว!ไม�พอจ�ายและขอ
โอนต้ังเป.นรายการใหม�เพ่ือแก!ไขป;ญหาความเดือดร!อนของประชาชนเนื่องจากเกิดสาธารณภัย ซ่ึงเป.นไปตาม
ระเบียกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยวิธีการงบประมาณขององค
กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก!ไข
เพ่ิมเติมจนถึงป;จจุบัน 

3.  การติดตามประเมินการควบคุมภายใน 
 3.1  ในป>งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและสรุปผลการประเมินแต�ละองค
ประกอบของการควบคุมภายในภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.2  เห็นควรให!นํากิจกรรม “ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0805/ว194 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2553   

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล�าวข!างต!น  เป.นเพียงการสอบทาน โดยการสุ�มตรวจ ว�าการ
ดําเนินการตามหัวเรื่องท่ีตรวจสอบได!ปฏิบัติให!เป.นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือให!
ม่ันใจได!ว�าเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให!เป.นไปตามวัตถุประสงค
และสอดคล!องกับระเบียบ  
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข!อง   ตลอดจนเป.นเพียงข!อเสนอแนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง  เพ่ือให!ผล
ของการตรวจสอบสามารถใช!เป.นเครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแล และเป.นข!อมูลให!ผู!บริหารท!องถ่ินตัดสินใจ
ในการอนุมัติ อนุญาต เ พ่ือบริหารกิจการต�าง ๆ ขององค
กรปกครองส�วนท!องถ่ินตามอํานาจหน!าท่ี  
ผู!บังคับบัญชา หรือผู!มีอํานาจควรกําชับให!เจ!าหน!าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต!อง ความครบถ!วนในการ
ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข!อง อย�างเคร�งครัด   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผู�รับตรวจ  :  สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย 

วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือพิสูจน�ความถูกต#องและเชื่อถือได#ของข#อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด#านการเงินการบัญชีและ
ด#านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
     2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     3.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให#ข#อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก#ไข
การปฏิบัติงานด#านต�าง ๆ ให#มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     5.  เพ่ือให#หัวหน#าส�วนราชการได#ทราบป:ญหาการปฏิบัติงานของผู#ใต#บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก#ไขป:ญหาต�าง ๆ ได#อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ� 

หัวข�อ/เรื่องท่ีตรวจสอบ 
1. การดําเนินการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ 
2. การบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (E-plan) 
3. การจัดทําแผนและงบประมาณรายจ�าย ประจําปGงบประมาณ 2557 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และข้ันตอนการเบิกจ�ายเงินเบ้ียยังชีพว�าเป.นไปตามระเบียบ ถูกต#อง
หรือไม�  
 2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. ว�ามีการ
บันทึกข#อมูลถูกต#อง ครบถ#วน หรือไม� 
 3.  ตรวจสอบการจัดทําแผนและเอกสารการโอนงบประมาณรายจ�ายว�าจะปฏิบัติถูกต#องตามระเบียบ
หรือไม� 

ระยะเวลาเข�าตรวจ :  รอบท่ี 1 ตรวจสอบวันท่ี  21 พฤษภาคม 2557  (ข#อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
– 31 มีนาคม 2557)  
เครื่องมือท่ีใช�ในการตรวจสอบ 

 หลักฐาน (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข#อมูล หรือ ข#อเท็จจริงต�างๆ ท่ีได#จากวิธีการต�างๆ ท่ี
รวบรวมข้ึนเพ่ือใช#เป.นข#อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบด#วย 4 คุณลักษณะ ได#แก� 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค�การบริหารส0วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช 
 รอบท่ี 1 ระหว0างวันท่ี 21พฤษภาคม 2557 
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1. ความเพียงพอ  
2. ความเชื่อถือได# 
3. ความเก่ียวพัน 
4. ความมีประโยชน� 

เทคนิคการตรวจสอบ 
1) การสุ�ม 
2) การคํานวณ  
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข#อง) 
4) การสอบทาน 
5) การสังเกตการณ�ปฏิบัติงาน 
6) การสัมภาษณ� 
7) การยืนยัน 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 
 นางนุชฉวี แก#วขวัญ ได#รับการแต�งต้ังให#ปฏิบัติหน#าท่ีเป.นผู#ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข#อเรื่องท่ีเสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปGงบประมาณ 2557  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด#านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข#อง 

สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  

 1.1  มีการแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู#สูงอายุท่ีขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2557  
 1.2  เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบประสานขอข#อมูลรายชื่อผู#สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปG บริบูรณ� จากสํานัก
ทะเบียนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือใช#เป.นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู#สูงอายุและการ
ดํารงอยู�ของผู#สูงอายุ เป.นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู#สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 2552  หมวด 3 การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู#มี
สิทธิ ข#อ 10  วรรคสอง ในกรณีท่ีผู#มีสิทธิได#รับเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุไม�ได#ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให#องค�กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินตรวจสอบการดํารงชีวิตอยู�ของผู#สูงอายุดังกล�าวจากฐานข#อมูลทะเบียนราษฎรหรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบได#  และหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 
2824 ลงวันท่ี  16 ตุลาคม  2555  เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุและ
เบ้ียความพิการขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.  2557 
 1.3  เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบประชาสัมพันธ�การรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ ให#ประชาชนได#รับ
ทราบอย�างท่ัวถึง เช�น การจัดทําป[ายประชาสัมพันธ� โดยป\ดประกาศในสถานท่ีชุมชนตามความเหมาะสม   มี
หนังสือประชาสัมพันธ�ถึงประธานหอกระจายข�าวทุกหมู�บ#าน    



3  
 

เป.นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2824 ลงวันท่ี  16 ตุลาคม  
2555  เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ และเบ้ียความพิการขององค�กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.  2557 
 1.4  เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบจัดทําประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู#มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเวียง ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท้ังหมดเม่ือเสร็จสิ้นการจัดให#มีการ
ลงทะเบียนและป\ดประกาศให#สาธารณชนทราบ ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย 
 1.5  เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบดําเนินการบันทึกข#อมูลผู#มีสิทธิได#รับเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ (รายใหม�)ท่ีมา
ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน  2556 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข#อมูลเบ้ียยังชีพผู#มีสิทธิรับเงิน
เบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พร#อมท้ังปรับปรุงข#อมูลให#ถูกต#องกับข#อเท็จจริงจํานวนผู#มีสิทธิได#รับ
เบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.  2557  เป.นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน 
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2824 ลงวันท่ี  16 ตุลาคม  2555  เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุและเบ้ียความพิการขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.  2557 
และหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม�  ด�วนท่ีสุด ท่ี ชม 0037.3/ว 42871 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2555
 1.6  เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบ รายงานยอดจํานวนผู#สูงอายุท่ีมีสิทธิได#รับเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุท่ีมีสิทธิ
ได#รับเงินท้ังหมด ตามแบบสรุปงบหน#าข#อมูลจํานวนผู#สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ ผส.1) พร#อมสําเนารายชื่อผู#มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลเวียง ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท้ังหมด จัดส�งให#สํานักงานส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน
อําเภอ ในวันท่ี 8 มกราคม  2556  เป.นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.3/ว 2824 ลงวันท่ี  16 ตุลาคม  2555  เรื่องแนวทางการรับลงทะเบียนผู#มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู#สูงอายุ และเบ้ียความพิการขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.  2557  

 2.  การบันทึกข�อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (e-plan) 
 2.1 มีการมอบหมายให#เจ#าหน#าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผนเป.นผู#บันทึกข#อมูล และหัวหน#าสํานักงาน
ปลัดเป.นผู#ติดตามการบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (e-plan) ในหัวข#อด#านการ
วางแผน เมนูข#อมูล อปท. ข#อมูลประชากร วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� อปท. จัดทําแผน เปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติ
งบประมาณ นโยบายเร�งด�วน ตามคําสั่งองค�การบริหารส�วนตําบลนาทรายท่ี 195/2556 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2556 
  2.2 มีการบันทึกข#อมูลในระบบ (e-plan) มีการบันทึกข#อมูลตามแผนเสร็จ 

3.  การจัดทําแผนและการโอนงบประมาณรายจ0าย 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย มีขอโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําปGงบประมาณ 
2557  จํานวน 5 ครั้ง  จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจ�ายมีท้ังกรณีต้ังไว#ไม�พอจ�ายและขอ
โอนต้ังเป.นรายการใหม� ซ่ึงเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก#ไขเพ่ิมเติม 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ผู�รับตรวจ  :  สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย 

วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
 1.  เพ่ือพิสูจน�ความถูกต#องและเชื่อถือได#ของข#อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด#านการเงินการบัญชีและ
ด#านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
     2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     3.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให#ข#อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก#ไข
การปฏิบัติงานด#านต�าง ๆ ให#มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     5.  เพ่ือให#หัวหน#าส�วนราชการได#ทราบป:ญหาการปฏิบัติงานของผู#ใต#บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก#ไขป:ญหาต�าง ๆ ได#อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ� 

หัวข�อ/เรื่องท่ีตรวจสอบ 
1.  การดําเนินการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ 
2.  การบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (E-plan) 
3.  การจัดทําแผนและงบประมาณรายจ�าย ประจําปGงบประมาณ 2557 
4.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และข้ันตอนการเบิกจ�ายเงินเบ้ียยังชีพว�าเป.นไปตามระเบียบ ถูกต#อง
หรือไม�  
 2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบันทึกข#อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. ว�ามีการ
บันทึกข#อมูลถูกต#อง ครบถ#วน หรือไม� 
 3.  ตรวจสอบการจัดทําแผนและเอกสารการโอนงบประมาณรายจ�ายว�าจะปฏิบัติถูกต#องตามระเบียบ
หรือไม� 
 4.  ตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในของส�วนงานย�อยท่ีจัดทําไว# ปGงบประมาณ 2557 

ระยะเวลาเข�าตรวจ :  รอบท่ี 2 วันท่ี  23 ธันวาคม 2557  (ข#อมูลต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2557)  

 

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค�การบริหารส0วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช 
 รอบท่ี 2 ระหว0างวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 
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เครื่องมือท่ีใช�ในการตรวจสอบ 

 หลักฐาน (Audit Evidence) หมายถึง เอกสาร ข#อมูล หรือ ข#อเท็จจริงต�างๆ ท่ีได#จากวิธีการต�างๆ ท่ี
รวบรวมข้ึนเพ่ือใช#เป.นข#อมูลประกอบการพิจารณาและสนับสนุนผลการตรวจสอบประกอบด#วย 4 คุณลักษณะ ได#แก� 

1. ความเพียงพอ  
2. ความเชื่อถือได# 
3. ความเก่ียวพัน 
4. ความมีประโยชน� 

เทคนิคการตรวจสอบ 
1) การสุ�ม 
2) การคํานวณ  
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข#อง) 
4) การสอบทาน 
5) การสังเกตการณ�ปฏิบัติงาน 
6) การสัมภาษณ� 
7) การยืนยัน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
 นางนุชฉวี แก#วขวัญ ได#รับการแต�งต้ังให#ปฏิบัติหน#าท่ีเป.นผู#ตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของกองคลังตามหัวข#อเรื่องท่ีเสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปGงบประมาณ 2557  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด#านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลนาทราย แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของส�วนงานย�อย และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข#อง 

สรุปผลการตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  
 1.1  จากตรวจสอบการเบิกจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู#สูงอายุ ผู#ป^วยเอดส�และผู#พิการ พบว�ามีการจ�ายเงินเบ้ีย
ยังชีพให#แก�ผู#สูงอายุและคนพิการ โดยจ�ายเป.นเงินสดและบางส�วนจ�ายโดยการโอนเงินเข#าบัญชีให#แก�ผู#รับเบ้ียยัง
ชีพภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  ซ่ึงได#ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยการจ�ายเงินสงเคราะห�
เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 2552 และตามแนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร#างหลักประกันด#านรายได#ให#แก�ผู#สูงอายุ งบประมาณรายจ�ายปGงบประมาณ พ.ศ. 
2557  
 1.2  มีการสํารวจการมีชีวิตของผู#รับเบ้ียยังชีพ ก�อนดําเนินการเบิกจ�ายเงินค�าเบ้ียยังชีพทุกเดือน 
 1.3  มีคําสั่งแต�งต้ังให#เจ#าหน#าท่ีท้ังหมดในองค�การบริหารส�วนตําบล เข#าไปรับผิดชอบในการจ�ายเบ้ีย
ยังชีพแต�ละเดือน แบ�งรับผิดชอบการจ�ายแต�ละหมู�บ#าน 
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 2.  การบันทึกข�อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนของ อปท. (e-plan) 
  เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบมีการบันทึกข#อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) กรณีมีการปรับแผนเพ่ิมเติม ได#
ครบถ#วน ถูกต#องและเป.นป:จจุบัน 

3.  การจัดทําแผนและการโอนงบประมาณรายจ0าย 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย มีขอโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําปGงบประมาณ 
2557  จํานวน 4 ครั้ง  จากการตรวจสอบเป.นการโอนงบประมาณรายจ�ายมีท้ังกรณีต้ังไว#ไม�พอจ�ายและขอ
โอนต้ังเป.นรายการใหม� ซ่ึงเป.นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก#ไขเพ่ิมเติม 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1.  เห็นควรชี้แจงเหตุผลความจําเป.นในการโอนงบประมาณแต�ละครั้งให#ชัดเจน 
 2.  เห็นควรให#จัดทําแฟ[มประวัติผู#สูงอายุทุกคนท่ีได#ข้ึนทะเบียนในการรับเบ้ียยังชีพไว# 
 

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล�าวข#างต#น  เป.นเพียงการสอบทาน โดยการสุ�มตรวจ ว�าการ
ดําเนินการตามหัวเรื่องท่ีตรวจสอบได#ปฏิบัติให#เป.นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือให#
ม่ันใจได#ว�าเจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให#เป.นไปตามวัตถุประสงค�และสอดคล#องกับระเบียบ  
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข#อง  ตลอดจนเป.นเพียงข#อเสนอแนะเพ่ือให#ผลของการตรวจสอบสามารถใช#เป.น
เครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแล และเป.นข#อมูลให#ผู#บริหารท#องถ่ินตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือ
บริหารกิจการต�าง ๆ ขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินตามอํานาจหน#าท่ี  ผู#บังคับบัญชา หรือผู#มีอํานาจควร
กําชับให#เจ#าหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต#อง ความครบถ#วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข#อง อย�างเคร�งครัด   

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


