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            รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของ 
หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระจัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ซึ่งประกอบด้วย 

 (๑) บทน า 
            (๒) ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
            (๓) ข้อมูลหน่วยงาน 
            (๔) ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
            (๕) แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
           ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกส านัก/กองเป็นอย่างดี คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริการส่วนต าบลขนงพระ 
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หน้า 
บทน า ความส าคัญและประโยชน์การตรวจสอบภายใน       
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลหน่วยงาน          5 

 วิสัยทัศน์ 
      พันธกิจ            5 
    โครงสร้างและอัตราก าลัง          5 

 หน่วยรับตรวจ           5 
ส่วนที่ ๒. ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3      6 

  การตรวจสอบประจ าปี 
  สรุปผลการตรวจสอบ         8 
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การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็น
อิสระซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

การตรวจสอบภายในตามแผนงานเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๕และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ี
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานซึ่งเป็นแนวทางการของกระบวนการบริหารตรวจสอบภายในที่ชัดเจนดังนั้น 
การตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคบัตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท า
ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระมีความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษา
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(๒) ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และรายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้องค์กรได้ข้อมูลและ
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานหลักของความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 
(๓) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการ
ตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่
ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการประสาน ลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 
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(๔) เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
(๕) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความ
ร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 

ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบ 
ภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ข้ึนอยู่กับส่วนใด แต่ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระเป็น
หน่วยงานที่ตรวจสอบรายงานผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการ
ประเมินความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 

"ติดตามและตรวจสอบ สนับสนุนข้อมูล ลดความเสี่ยงการทุจริต" 
 

๑.ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินคามเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพ่ือลดความ
เสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 

ประกอบด้วย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จ านวน  1 ต าแหน่ง 
 ๑. นางสาวจุฑามาศ  แสนรัมย์  
 

๑. ส านักปลัด 
 ๒. กองคลัง 

๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การ     
รายงานสถานะการเงินและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) 

๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสังการ และมาตรการต่างๆ ตามท่ีก าหนดหรือไม่ 

๓. เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม              
รัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 

๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
(ส านัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้มีการรั่วไหลการ
สูญเสีย การทุจริต หรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระได้ 

๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุดและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ทันเวลา ก่อนที่ สตง. ปปช. ผู้ก ากับดูแล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และประชาชน 
ตรวจสอบ 

๖. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance] และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1. หน่วยรับตรวจ 
1.1 ส านักปลัดฯ 
1.2 กองคลัง 
1.3 กองช่าง 
1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.5 กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
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2. เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ส านักปลัดฯ 

1. การจัดท าแผนปรับปรุงอัตราก าลัง 3 ปี 
2. การบรรจุแต่งตั้ง พนักงานอบต.ขนงพระ 
3. การรับโอนพนักงานอบต.ขนงพระ 
4. การจัดท าทะเบียนวันลาของพนักงาน อบต. 
๕. การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
๖. การจัดท าข้อบังคับตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ 
7. การรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ อบต. 
๘. การด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล 
๙. การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการเกษตรแก่ประชาชน 
10. การส่งเสริมยุวเกษตรกร 
11. การอ านวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
12. การซักซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ 
13. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
14. การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ อบต. 
15. การอัพเดทข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลบุคลากรในองค์กร 
16. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

   กองคลังฯ  
1. การจัดท าแผนพัสดุประจ าปี 
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 
3. การลงรหัสครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 
4. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
5. การจัดท าเช็คและเอกสารการจ่าย 
6. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 
7. การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
๘. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

    กองช่าง 
1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
2. การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน 
3. การรับค าร้อง 
4. การขออนุญาตใช้น้ าบาดาล 
๕. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 



รายงานสรุป ผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา้ ๘ 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. การขออนุญาตใช้ถังขยะ 
3. การร้องทุกข์ร้องเรียน 
4. การอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข 
5. การส่งต่อผู้ป่วยและการแพทย์ฉุกเฉิน 
๖. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

   การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  
1. แผนพัฒนาการศึกษา สามปีของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยการคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน 
4. ค าสั่งผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร 
5. การประชุม สัมมนา ประสานงานการให้บริการวิชาการ 
6. การส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม 
๗. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

 ส านักปลัดฯ 

1. การจัดท าแผนปรับปรุงอัตราก าลัง 3 ปี 

 มี – การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 มี – การวิเคราะห์ยุทศาสตร์ 
 มี - การจัดท า SWOT 
 มี - ท าโครงสร้างก าหนดต าแหน่ง/โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 
 มี - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 มี - การลงนามคณะกรรมการประชุมครบทุกท่าน 
 มี - การรายงานการประชุมแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 มี - ประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอบต. 
 มี - การประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ (ล่าสุด) 

2. การบรรจุแต่งตั้ง พนักงานอบต.ขนงพระ 

 จ านวนพนักงานเข้าบรรจุแต่งตั้งทั้งสิ้น ๔ ท่าน 
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 ได้มีการสอบทานเอกสารประกอบการแต่งตั้งดังนี้ 
๑. หนังสือขอความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้ง 
๒. หนังสือบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการ (จังหวัด) 
๓. ค าสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันพนักงานอบต. 
๔. ผลแจ้งตรวจสอบประวัติ 
๕. ผลแจ้งการตรวจสอบวุฒิ 
๖. รายงานการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน 
๗. หนังสือรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๘. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 พบว่า เอกสารทัง้ 4 ท่านมีเอกสารครบทุกรายการ 

(จ านวนพนักงานโอนย้ายทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน ) 3. การรับโอนพนักงาน อบต.ขนงพระ 

ได้มีการสอบทานเอกสารประกอบการโอนย้ายดังนี้ 
๑. หนังสือตอบรับ/หนังสือค าร้องขอโอน 
๒. หนังสือขอความเห็นชอบ 
๓. มติ ก.อบต.จังหวัด 
๔. ค าสั่งรับโอนย้าย 
๕. หนังสือส่งตัว 
๖. หนังสือรายงานจังหวัด 
๗. หนังสือรับโอนย้าย 
พบว่า มีเอกสารส าคัญครบทั้ง ๑๐ ท่าน 

4. การจัดท าทะเบียนวันลาของพนักงาน อบต. 

 มีการจัดท าทะเบียนคุมการลา แบ่งเป็น ๓ ประเภท 
 มีการจัดท า "สถิติการปฏิบัติราชการ" ประจ าเดือน 

   ๑. ข้าราชการ  จ านวนทั้งสิ้น ๒๕ ท่าน 
   ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น ๒๖ ท่าน 
  ๓. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น ๒๘ ท่าน 

พบว่า 

 พนักงานจ้างตามภารกิจไม่มีรายชื่อในทะเบียนคุม  ๒ ท่าน 

 พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีรายชื่อในทะเบียนคุม ๑ ท่าน 

 การลาพักร้อนมีการขออนุมัติต่ ากว่า ๓ วันท าการ 

 การจัดท าทะเบียนการลา เอกสารเดือนพฤศจิกายน ขาดท้ัง ๓ ประเภท 
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๕. การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 

 ไม่มีการจัดท าคะเบียนคุม  
 จ านวนเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

 ปี ๒๕๖๒ มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น   ๖ เรื่อง 

 ปี ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๒๐ เรื่อง 

 เรื่องยุติแล้ว : ๒๓ เรื่อง 

 เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ :  ๓ เรื่อง 

และ ๖. การจัดท าข้อบังคับตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ 7. การรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

อบต. (มีการรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้อง และน าขึ้นเว็บไซต์ อบต.ประกอบด้วย) 
๑. กฎหมายหลัก ๑๐๔ ฉบับ 
๒. กฎหมายเทศบาลจ านวน ๖๑ ฉบับ 
๓. กฎหมายเลือกตั้ง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    จ านวน ๑๒ ฉบับ 
 ระเบียบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจ านวน ๒๙ ฉบับ 

(ไม่มีผู้กระท าความผิดใดๆ ทางวินัย)  ๘. การด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล 

๙. การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการเกษตรแก่ประชาชน 

 มีการจัดท าทะเบียนให้ค าปรึกษา  
๑. ปี ๒๕๖๒ ไม่มีผู้มาใชบ้ริการในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
๒. ปี ๒๕๖๓ มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 28 ราย 

 โดยมีผู้เข้าอบรมและขอค าปรึกษาจ านวน ๑๘ ราย 
 โดยมีผู้มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรจ านวน ๑๐ ราย 

10. การส่งเสริมยุวเกษตรกร 

 ไม่มีการจัดโครงการเนื่องจากติดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

11. การอ านวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

 จ านวนการให้บริการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมบรรเทาเหตุเรื่องน้ า  ทั้งสิ้น ๒๖๓ ครั้ง 

 รวมบรรเทาเหตุเรื่องไฟ  ทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง 

 ให้ความร่วมมือรับเสด็จ  ทั้งสิ้น ๑ ครั้ง 
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12. การซักซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ 

มีการจัดโครงการจ านวน ๑ โครงการ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๓) โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและประสบภัยอ่ืนๆ  

 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
 มีการจัดท ารายงานการประชุมช่วยเหลือประชนชน 
 มีเอกสารลงนามผู้เข้าร่วมประชุมครบตามองค์ประชุม 
 มีการจัดท าประกาศรายชื่อผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย)ปี ๒๕๖๓ 
 มีการจัดท าแบบปิดประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระเพ่ือปิดประกาศให้ประชาชน

รับทราบในทุกหมู่ท่ีประสบภัย 

13. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
 มีการจัดท าแผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 มีการจัดท าเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

โดยเอกสารทั้ง ๓ ฉบับมีการจัดท าเอกสารเรียบร้อยแล้วดังนี้ 
๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.ขนงพระ 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนอบต.ขนงพระ 
๓. มีการลงนามผู้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน 
๔. มีการบันทึกรายงานการประชุม 
๕. มีการประกาศใช้แผน 

14. การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ อบต. 

 มี การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล  ITA ๒๐๒๐ ขึ้นเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 มี การบันทึกและปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้าง 
 มี ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ไม่มี การปรับปรุงแบบฟอร์มการให้บริการของแต่ละส านัก/กองขึ้นระบบ 
 ไม่มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร 
 โครงสร้างองค์กรยังไม่ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 รูปภาพและต าแหน่งบุคลากรยังมีความผิดพลาดและยังไม่ครบตามต าแหน่งจริง 

15. การอัพเดทข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลบุคลากรในองค์กร 

 มี การปรับปรุงภาพข่าวกิจกรรม ยกเว้น เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 มี การปรับปรุงภาพข่าวประชาสัมพันธ์ในทุกๆเดือน 
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16. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

 มีการให้บริการ แต่ไม่ได้มีการจัดท าทะเบียนคุม 

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระให้เกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน  จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อตรวจพบดังนี้ 

๑. แนะน าให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนการลาที่ขาดเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 
๒. แนะน าให้น ารายชื่อพนักงานใหม่เข้าสู่ทะเบียนการลาเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ 
๓. แนะน าให้อัพโหลดปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร รูปภาพต าแหน่ง

แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลและง่ายต่อการให้บริการ 

:   (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัส ๒๕๐๐)  การติดตามผลการตรวจสอบ  

๑. ก าหนดตรวจติดตามส านักปลัด ตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๑,๒ ให้จัดท าปรับปรุงเอกสารการลาให้ถูกต้อง 
ทั้งนีม้ีการจัดท าให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว 

๒. ก าหนดตรวจติดตามส านักปลัดตามข้อเสนอแนะข้อ ๓ ให้มีการปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน บัดนี้ได้มีการปรับปรุงข้อมูลและด าเนินการให้แล้วเสร็จส่วนอีก เนื่องจากยังขาด
ข้อมูลจากส านัก/กองอ่ืนๆที่มีการปรับเปลี่ยนและยังไม่ได้ด าเนินการส่งให้ส่วนกลาง  

 
 กองคลังฯ 

1. การจัดท าแผนพัสดุประจ าปี ได้มีการสอบทานประกอบด้วย 

1. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
2. มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ภายในก าหนด 
3. มีการจัดส่งแผนและประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด   
4. มีการประชาสัมพันธ์จัดท าแผนฯ,รายงานฯ และประกาศต่างๆให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
5. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและการรายงานผล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.กรณีมีพัสดุครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและมีการ
รายงานผลตามจริง 

2. วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 

 มี การจัดท ารายงานสรุปทะเบียนทรัพย์สิน 
 มี การน าส่งรายงานส ารวจสินทรัพย์อปท.เพื่อการจัดท าบัญชี และรายงานการเงินส่งคลัง

จังหวัด 
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 มี การรายงานแสดงมูลค่ารวมสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ
อปท.-สท.๑-๓) 

 มี การก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
 มี การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา

ทรัพย์สิน 
 มี การรายงานการก าหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 
 มี การจัดท ารายงานสรุปการค านวณค่าเสื่อมราคา 

3. การลงรหัสครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 

ได้มีการสอบทานเอกสารการลงรหัสครุภัณฑ์ประกอบการด้วย 
๑. การจัดท างบหน้าประจ าเลขรหัสพัสดุตามแบบ พ.ด.๓ 
๒. การจัดท าทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ด.๑ 
๓. การจัดล าดับทรัพย์สิน/ประเภท/ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
๔. การลงรหัสทรัพย์สินในระบบ 
๕. การลงรหัสที่ทรัพย์สิน 
๖. การระบุชื่อทรัพย์สิน/ระบุวันที่ได้มา/ระบุราคา/อัตราค่าเลื่อมราคา/สถานะการใช้งาน 
๗. ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๘. ใบส่งสินค้าและใบก ากับภาษี 
9. การจัดท ารายงานทะเบียนทรัพย์สิน 

    พบว่า มีเอกสารส าคัญครบถ้วน มีหลักฐานการสั่งซื้อรายการสินค้าราคา จ านวนถูกต้องตามค าสั่งซื้อ และมี
การลงรหัสไว้แล้วตามทะเบียนคุม 

4. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 

ได้มีการสอบทานเอกสารการเบกิจ่ายเงินประกอบดว้ย  
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิ (ครุภัณฑ์) 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิ (การเดินทางไปราชการปี ๒๕๖๓) 

      พบว่า มีเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนและมีข้อมูลที่ตรงกัน 

5. การจัดท าเช็คและเอกสารการจ่าย 

พบว่า 
 มีเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน 
 มีใบเสร็จส าหรับการช าระถูกต้องครบถ้วน 
 ได้จัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดท าเช็ค โดยจัดเก็บตามเลขที่ฎีกาคลังรับ 
 ขาด การลงนามรับเงิน หลายรายการ ทั้งที่มีการจ่ายเงินแล้ว 
 ขาด หนังสือผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค 
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6. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 

 ได้มีการสอบทานเอกสาร ประกอบด้วย 
1. มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 

ได้มีการสอบทานเอกสาร ประกอบด้วย 7. การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติงานในระบบ(e-laas) ที่ 664/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าทีป่ฏิบตัิงานในระบบคอมพิวเตอร์(e-laas) ที่/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

๘. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

 มีการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน  
 มีการจัดท าทะเบียนคุมการให้บริการ แต่มีการลงนามไม่ครบถ้วนเนื่องจาก 

    ๑. ประชาชนไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูลจึงท าให้ระบุการใช้บริการจากเอกสารที่จัดท าจริงเป็นหลัก 
 มีการจัดท ารายงานผู้มาใช้บริการประจ าเดือน แบ่งเป็น 

    1. งานการเงินและบัญชี 
   2. งานจัดเก็บรายได ้

3. งานพัสดุ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. แนะน าให้จัดท าหนังสือไปยังธนาคารเพ่ือขอส าเนาผู้มีอ านาจลงนามจ่ายเช็คมาเก็บไว้ที่อบต.ขนงพระ 
เพ่ือความถูกต้องในการด าเนินการ 

๒. แนะน าให้ติดตามผู้รับเงินที่ยังไม่ได้ลงนามรับเงินมาลงนามให้ยังเรียบร้อย เนื่องจากผู้จ่ายเงินได้
ประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" แต่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งระบุ
ชื่อสกุลด้วยตัวบรรจง พร้อมวัน เดือน ปี ที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายเงิน อ้างอิง(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๗-๘๑) 

 การติดตามผลการตรวจสอบ 

๑.ก าหนดตรวจติดตามกองคลังตามข้อเสนอแนะข้อ๑,๒ให้จัดท าปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องทั้งนี้ให้
แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน   
 
   กองช่าง 

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

จ านวนผู้ขออนุญาตทั้งสิน้ ๑๓๙ ราย สุ่มตรวจ ๕๑ ราย 
 ข้อมูลส่วนใหญ่มีความถูกต้อง มีเอกสารการขอใช้บริการสมบูรณ์ 
 มีข้อมูลผิดพลาดจ านวน  ๕ ฉบบัเนื่องจากการค านวณค่าธรรมเนียมผิดพลาดทัง้  เอกสารกองช่าง/กองคลัง 
 มีเอกสารทะเบียนคุมถูกต้องตามเอกสารแนบ 
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2. การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน 

 จ านวนผู้มาขออนุญาตทั้งสิ้น ๒ ราย มีเอกสารครบถ้วน 
 ผู้มาขออนุญาตมีเอกสารประกอบการขออนุญาต (ใบขออนุญาต/หนังสือรับรองผู้คุมงาน/แบบน.๔/แบบด.

๔/ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบา้น/ใบเสร็จ/โฉนด) 
 มีทะเบียนคุมการขออนุญาตถูกต้อง 
 รายชื่อและที่อยู่ถูกต้องตามทะเบียนคุม 

3. การรับค าร้อง 

จ านวนผู้มาร้องเรียนทั้งสิน้ ๑๐๙ ราย 
 ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓๓ ราย 
 ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๖ ราย 
 เร่ืองร้องเรียน เป็นเร่ืองระบบไฟประมาณ ๗๕% 
 เร่ืองร้องเรียน เป็นเร่ืองระบบน้ าประมาณ ๑๕% 
 เร่ืองร้องเรียนอื่นๆ ประมาณ ๑๐ %  
 การให้บริการกรณีฉุกเฉินไม่มีการบันทึกข้อมูล 

4. การขออนุญาตใช้น้ าบาดาล 

การขออนุญาตขอเจาะน้ าบาดาล รวมทั้งสิน้ ๑๔ ราย 
 มีเอกสารจริง  ๖ ราย 
 เอกสารอยู่ระหว่างด าเนินการ/ไม่มีเอกสาร  ๘ ราย 

การขออนุญาตขอใช้น้ าบาดาล รวมทั้งสิ้น ๒๕ คร้ัง 
 มีเอกสารจริง  ๑๒ ราย 
 เอกสารอยู่ระหว่างด าเนินการ/ไม่มีเอกสาร ๑๓ ราย 
 มีการจัดท าทะเบียนคุมทุกคร้ังที่มีการใช้บริการ 
 มีทะเบียนรบัหนังสือ/หนงัสือตอบกลับจากหน่วยนอก 

๕. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

 มีการจัดท าคู่มือการให้บริการส าหรับประชาชน ประกอบด้วย  
     ๑. คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
     ๒. คู่มือการขออนุญาตขุดดินถมดิน 
   ๓. คู่มือการขออนุญาตใช้น้ าบาดาล 
    ๔. คู่มือการให้บริการค าร้องทุกข์ทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ 
๑. เอกสารการเงินที่ผิดพลาดให้กองช่าง/กองคลัง ท าบันทึกข้อผิดพลาดส าหรับเอกสารทุกฉบับที่

ผิดพลาด ทั้งน าเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพ่ือป้องกันการทักท้วง/ร้องเรียน และเพ่ือความถูกต้องใน
การด าเนินงาน  
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๒. น าระเบียบที่เก่ียวข้องชี้แจงให้กองคลังรับทราบเพ่ือความถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน 
๓. การร้องเรียน ร้องทุกข์ ควรมีการจัดท าทะเบียนทุมเพ่ือความสะดวกต่อการบริหารจัดการ 
๔. การขอเจาะ-ขอใช้น้ าบาดาล ควรติดตามเอกสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากเอกสารบางฉบับมี

ความล่าช้า เช่น เอกสารขออนุญาตใช้น้ าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันยังไม่มีแอกสารตอบกลับมา 
เป็นต้น 

๕. คู่มือการให้บริการควรมีการจัดท าให้ครบทุกด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ 

:   (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัส ๒๕๐๐) การติดตามผลการตรวจสอบ  
๑. ก าหนดตรวจติดตามกองช่าง ฯ ตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๑ ให้มีการจัดท าบันทึกข้อผิดพลาดเอกสาร

การเงินของกองช่าง/กองคลัง เสนอผู้บริหาร ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน  ทั้งนี้กองคลังและกองช่าง

ได้จัดท าเอกสารเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลา และได้น าส่งให้หน่วยตรวจสอบทราบ 

๒. ไดน้ าส่งระเบียบที่เก่ียวข้องชี้แจงให้กองคลังรับทราบเพ่ือความถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน

แล้ว 

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ๑. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๑.๑ จ านวนผู้ขออนุญาตทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย สุ่มตรวจ ๒๘ ราย 

๑.๒ มีการแนบเอกสารใบเสร็จการขอใบอนุญาตตามค่าธรรมเนียมการใช้บริการถูกต้อง 

๑.๓ บางรายการมีเอกสารแนบครบถ้วนแต่บางรายการเอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วน 

 ๒. การขออนุญาตใช้ถังขยะ 

         ๒.๑ จ านวนผู้มาขออนุญาตทั้งสิ้น ๒๐๘  

- เอกสารครบจ านวน ๑๘๖ ราย 

- เอกสารไม่ครบจ านวน ๒๒ ราย 

     ๒.๒ มีการจัดท าทะเบียนคุมถูกต้องตามเอกสารแนบทั้งหมด 

     ๒.๓ เอกสารการขอยกเลิกใช้ถังขยะทั้งสิ้น ๓๖ ราย (ไม่มีทะเบียนคุม) 

 ๓. การร้องเรียนร้องทุกข์ 

    ๓.๑ การร้องเรียนร้องทุกข์ จ านวนทั้งสิ้น ๘ ราย ด าเนินการจนเรื่องถึงท่ีสุดแล้วทั้ง ๘ ราย 

    ๓.๒ ขาดการลงนามรับทราบแบบตรวจแนะน าจากเจ้าพนักงาน จ านวน ๖ รายจากทั้งหมด ๘ ราย 

 ๔. การอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข 



รายงานสรุป ผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา้ ๑๗ 

 

    ๔.๑ มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ เนื่องจากป้องกันการติดเชื้อไวรับโคโรนาตามประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.๐๘๐๗.๒/ว๘๘๙ เรือ่งงดการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   ๔.๒ โครงการที่จัดมีการจัดท าโครงการ และมีจ านวนผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งเอกสารแนบถูกต้องตาม

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 

๕. การส่งตัวผู้ป่วยและการแพทย์ฉุกเฉิน 

    ๕.๑ มีการจัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินครบทุกครั้ง  

   ๕.๒ มีการจัดท าบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจากสถานพยาบาลทุกครั้ง  

๖. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า 

       ๖.๑ มีการจัดท าคู่มือการให้บริการเฉพาะการขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น   

ข้อเสนอแนะ 

๑.เอกสารการขอใช้บริการในด้านต่างๆควรมีการขอเอกสารประกอบที่จ าเป็น เช่น ส าเนาทะเบียน

บ้าน,ส าเนาบัตรประชาน,เอกสารการประกอบกิจการ ให้ครบถ้วน 

๒.เสนอแนะให้มีการจัดท าทะเบียนคุมการยกเลิกใช้ถังขยะ 

๓.การร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อเรื่องถึงที่สิ้นสุดควรมีเอกสารแบบตรวจแนะน าจากพนักงานที่มีลายมือ

รับทราบ เพ่ือยืนยันการรับรู้และรับทราบการแจ้งรายงานผลการร้องเรียน ทุกครั้ง 

๔.คู่มือการให้บริการควรมีการจัดท าให้ครบทุกด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ 

:   (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัส ๒๕๐๐)   การติดตามผลการตรวจสอบ  

๑.  ก าหนดตรวจติดตามกองสาธารณสุข ฯ ตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๓ ให้มีการจัดท าทะเบียนคุมการ

ยกเลิกใช้ถังขยะ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน  (ทั้งนี้ได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่ก าหนด) 

     การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

 ๑. แผนพัฒนาการศึกษา  

 ปัจจุบันใช้แผน 5 ปีในการด าเนินงาน โดยมีการจัดท าเรียบร้อยทั้ง 5 ศูนย์ฯ 

 ๒. แผนปฏิบัติงานประจ าปี  

 เอกสารการประกาศใช้แผนปฏิบัติการไม่ครบทุกศูนย์ฯ 
 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด ๕ ศูนย ์ 

 จัดท าแล้วเสร็จจ านวน ๔ ศูนย์ฯ 

 ยังไม่แล้วเสร็จ ๑ ศูนย์ฯ 



รายงานสรุป ผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา้ ๑๘ 

 

 ๓. ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยการคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน ค าสั่งผู้มีอ านาจลงนามสั่ง

จ่ายเงินฝากธนาคาร 

 ได้มีการจัดท าค าสั่ง ระบุชื่อ ต าแหน่งและความรับผิดชอบถูกต้องเรียบร้อยโดยค าสั่งปี 
2562 ตามหนังสือค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลที่ 374/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2562 

4.  ค าสั่งผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร 

 ได้มีการจัดท าค าสั่ง ระบุชื่อ ต าแหน่งและความรับผิดชอบถูกต้องเรียบร้อยโดยค าสั่งปี 
2562 ตามหนังสือค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลที่ 374/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2562 

     5. โครงการ ประชุม สัมมนา ประสานงานการให้บริการวิชาการ  

 ตั้งแต่รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการทั้งสิ้น 7 
ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 

: ตั้งแต่รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 6.  การจัดส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม 

2563 ได้มีการจัดโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ประกอบด้วย  
 เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 14 ราย 
 ใช้งบประมาณ 4 ราย (ล้วนเป็นโครงการที่ต้องวางพานพุ่ม) 

     ๗. การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า  

 ได้มีการจัดโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ทุกโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 มีการจัดท าคู่มือจ านวน 3 เล่มเพื่อให้ความรู้ 

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน  จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อตรวจพบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการให้เรียบร้อยซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของทุกปี (ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน) 

๒. การจัดท าแผนควรมีหนังสือการประกาศใช้แผนทุกครั้ง 

:   (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหัส ๒๕๐๐) การติดตามผลการตรวจสอบ  

 กองการศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลา 


