
                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ที ่ ลพ ๗๑๘๐๑ / ๐42      วันที ่   15  ธันวาคม  ๒๕๖3 
เรื่อง    รายงานการตรวจสอบด้านการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เรียน    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง) 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 
2564 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2563 นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามที่แนบมานี้ 

และเพ่ือให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับทราบและแจ้งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในการดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ 
              (นางสาวปิยะดา   เนตรสุวรรณ) 

                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ       
 

 
ลงชื่อ…………………………………………………………. 

     (นางสายชล   วงค์เข่ือนแก้ว) 
      หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง                                  

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 
                  (นายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ถา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

 

รับทราบ 
1…………………………………..หวัหน้าสำนักปลัด 
 

http://www.thc.go.th/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=9


รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

หน่วยรับตรวจ   สำนักปลัด 
 

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ        การตรวจสอบด้านการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
 

ประเด็นการตรวจสอบ  การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 

 

วัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบ  1. เพ่ือให้ทราบว่าการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นแนวทางในการจัดทำ
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีหรือไม ่

 2. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีถูกต้องตามหมวด
รายจ่ายและถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้หรือไม ่

 3. เพ่ือให้ทราบว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือไม ่

   4. เพ่ือประเมินการควบคุมภายในว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ทีก่ำหนด และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   

   5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมรีะบบการควบคุมภายในที่ด ี

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 1. เอกสารหลักฐานต่างๆ ในเรื่องการต้ังงบประมาณรายจ่าย 
   2. สอบทานระบบควบคุมภายในเรื่องการต้ังงบประมาณรายจ่าย 
 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 จำนวน 10 วัน 
 

วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานพร้อมจดบันทึกประเด็นข้อมูลหรือหลักฐานที่

ต้องการเพิ่มเติม 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
1 . ก า ร จั ด ท ำ ข้ อ 
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาทัน
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม โดยมีญัติเสนอสภาวันที่ 11 สิงหาคม 
2563 และสภาท้องถิ่นเห็นชอบวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

 

จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถใช้ได้ทันใน
วันที่  1 ตุลาคม โดยประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กันยายน 2563 

 

 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
1 . ก า ร จั ด ท ำ ข้ อ 
บัญญัติงบประมาณ
ราย จ่ าย ป ระจ ำปี  
(ต่อ) 

มีการประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดย 
- ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล วันที่ 23 กันยายน 2563 
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 7 ตุลาคม 2563 
- เปิดเผยให้ประชาชนทราบในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่ 23 กันยายน 2563 

 

ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายให้ผู้ กำกับดูแลภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ โดยส่งสำเนาประกาศงบ ประมาณรายจ่ายให้
นายอำเภอ วันที ่7 ตุลาคม 2563 

 

2. การใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีเป็นแนว 
ท า ง ใน ก า ร จั ด ท ำ
ข้อบัญญั ติ รายจ่าย
ประจำป ี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จัดทำโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปีเป็นแนวทางในการจัดทำถูกต้อง 

 

3. การจัดทำรายงาน
การรับ-จ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการจัดทำรายงานการรับ -จ่ายประจำปี
งบประมาณ 2563 ครบถ้วน โดยติดประกาศเปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 30 วัน และส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากนั้น (ตามหนังสือที่ 
ลพ 71801/ว. 906 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563) 

 

4. ข้อทักท้ วงเรื่อง
การตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีข้อทักท้วงเรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5 . มีการจัดทำงบ 
ป ระมาณ รายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในระบบ 
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  (e-
LAAS) 

มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ถูกต้อง 

 

6 . ป ร ะ ม าณ ก า ร
รายรับ 

มีการจัดทำประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยตั้งยอดเงินรวมทั้งปีใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและตั้ง
ประมาณการรายรับทั้งปีครบ 8 หมวดรายรับ 

 

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและภาษีจัดสรร 
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เว้นแต่ภาษีบำรุง
ท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินประมาณการตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดไว้ถูกต้อง 

 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
6 . ป ร ะ ม าณ ก า ร
รายรับ (ต่อ) 

รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่
ไดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมาถูกต้อง 

 

7. การตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 

มีการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิต ถูกต้องตามอำนาจหน้าที ่แต ่
-  ไม่มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้ เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก             
ในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริม 
การจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การ
ยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2561) 
     โดยจากการสอบถามพบว่าในแต่ละปีงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนในการจัดทำกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสตรีและครอบครัวจากหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณและบรรจุโครงการ/
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบควร
ศึกษาระเบียบ
และหนังสือสั่ ง
การที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น การซักซ้อม
แนวทางการจัด 
ทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำ 
ปี งบประมาณ
อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การจัดตั้ง
งบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบ 
ประมาณถูกต้อง
และค รบ ถ้ วน
ตามที่ ระเบียบ
กำหนด 

มีการตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมาณฉันท์ของคนในชาติ ถูกต้องตามอำนาจหน้าที ่

 

มีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้องตาม
อำนาจหน้าที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
7. การตั้งงบประมาณ
รายจ่าย (ต่อ) 

มีการตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ถูกต้องตามอำนาจหน้าที ่แต ่
- ไม่มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น การ
จัดบริการหรือปรับปรุงสถาบันการศึกษาและสถานที่ราชการ ตลาด 
สวนสาธารณะ ห้องสุขาสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งใน
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนให้มีความสะอาดถูก
สุขอนามัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 
4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 
129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563) 
 

- ไม่มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งแนวทาง
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 629 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1570 ลงวันที่  17  เมษายน 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/
ว 1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) 
     โดยจากการสอบถามพบว่า ไม่มีตลาดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

ผู้รับผิดชอบควร
ศึกษาระเบียบ
และหนังสือสั่ ง
การที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น การซักซ้อม
แนวทางการจัด 
ทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำ 
ปี งบประมาณ
อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การจัดตั้ง
งบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบ 
ประมาณถูกต้อง
และค รบ ถ้ วน
ตามที่ ระเบียบ
กำหนด 

 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
7. การตั้งงบประมาณ
รายจ่าย (ต่อ) 

มีการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถูกต้องตามอำนาจหน้าที ่แต่ 
- มีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล แต่ไม่มีการตั้งงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 
2560) 
     โดยจากการสอบถามพบว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนในการจัดทำกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณรายจ่ายและบรรจุโครงการ/
กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบควร
ศึกษาระเบียบ
และหนังสือสั่ ง
การที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น การซักซ้อม
แนวทางการจัด 
ทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำ 
ปี งบประมาณ
อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การจัดตั้ง
งบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบ 
ประมาณถูกต้อง
และค รบ ถ้ วน
ตามที่ ระเบียบ
กำหนด 

มีการตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 
ถูกต้องตามอำนาจหน้าที ่

 

มีการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น ถูกต้อง
ตามอำนาจหน้าที่ โดยการตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ท้องถิ่นตามระเบียบที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 34.74 ซึ่งไม่เกิน
วงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ร้อยละ 40) 

 

มีการตั้งงบประมาณท่ีเป็นภาระผูกพัน ถูกต้องตามอำนาจหน้าที ่  

8 . จัดทำประมาณ
การค่าใช้ จ่ ายโครง 
ก ารก่ อ ส ร้ า ง  เป็ น
เอกสารแยกต่างหาก
จากงบประมาณราย 
จ่ายประจำปี 

โครงการประเภทงานก่อสร้างได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อ
หน่วย โดยจัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  และยื่นพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปีถูกต้อง 
สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริตของรัฐบาล 

 

 
 
 
 
 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
9. การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
(ระหว่างเดือนตุลาคม) 

จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 มีการโอน
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 
- ไม่พบเอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จากสำนักปลัด กองช่าง 
และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 ถูกต้อง 
- มีประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
- มีการปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล วันที่ 19 ตุลาคม 2563 
- มีการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ใหญ่บ้าน วันที่ 19 ตุลาคม 
2563 
- ส่งสำเนาประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ให้ผู้กำกับดูแลภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด (ส่งสำเนาให้นายอำเภอ วันที่ 
19 ตุลาคม 2563) 

 
 
 
- ให้กองที่ ต้อง 
การโอนเงินงบ 
ประมาณรายจ่าย
จัดทำบันทึกข้อ 
ความขออนุมัติ
โอนงบประมาณ
รายจ่าย พร้อม
ทั้งแสดงเหตุผล
และความจำเป็น
เพ่ือประกอบการ
พิ จ ารณ าก าร
โอนเงิน ก่อนการ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายทุกครั้ง 
 

จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีการแก้ไข
และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

1 0 . ร าย งาน ราย 
ละเอียดประมาณการ
รายจ่าย งบประมาณ
ราย จ่ าย ป ระจ ำปี
งบ ประมาณ  พ .ศ . 
2564 

มีการจัดทำรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถ้วน 

 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
11 . การสอบทาน
และประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

จากการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในด้านการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายพบว่า การดำเนินงานมีการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม
การดำเนินงานด้านเอกสารยังมีข้อบกพร่องบางรายการ อีกทั้งการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายยังคงมีข้อบกพร่องด้านการตั้งงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการ
ตั้งงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน/โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที ่

เพ่ือให้ เกิดการ
ควบคุมภายในที่
ดีอย่างสม่ำเสมอ
ต่อไป เจ้าหน้าที่
งบประมาณและ
ผู้ บั งคั บบั ญชา 
ทุกลำดับชั้นติด 
ตามการควบคุม
ภายในตามความ
เหมาะสมอย่ าง
สม่ำเสมอรวมถึง 
การศึกษาระเบียบ
และหนังสือสั่ ง
การที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การจัดตั้ง
งบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบ 
ประมาณถูกต้อง
และค รบ ถ้ วน
ตามที่ ระเบียบ
กำหนด 

 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้ตรวจสอบ 
           (นางสาวปิยะดา  เนตรสุวรรณ) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 



                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ที ่ ลพ ๗๑๘๐๑ / ๐43      วันที ่   18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
เรื่อง    รายงานการตรวจสอบด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

เรียน    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทุง่หัวช้าง  (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง) 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 
2564 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามที่แนบมานี้ 

และเพ่ือให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับทราบและแจ้งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในการดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ 
              (นางสาวปิยะดา   เนตรสุวรรณ) 

                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ       
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 
     (นางสายชล   วงค์เข่ือนแก้ว) 

      หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง                                  

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 
                  (นายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ถา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 

 

รับทราบ 
1…………………………………..หวัหน้าสำนักปลัด 

http://www.thc.go.th/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=9


รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

หน่วยรับตรวจ   สำนักปลัด 
 

กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ        การตรวจสอบด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
 

ประเด็นการตรวจสอบ การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 1. เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 
2. สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ เพียงใด รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการต่างๆ ว่าสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและแผนการดำเนินงานประจำปี หรือไม่ เพียงใด 
3. สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ าปีว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

   4. เพ่ือประเมินการควบคุมภายในว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นไป
ตามระเบียบฯ ทีก่ำหนด และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

   5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกตอ้งและมีระบบการควบคุมภายในที่ด ี

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 1. เอกสารหลักฐานต่างๆ ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
   2. สอบทานระบบควบคุมภายในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 วันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 
2563 จำนวน 10 วัน 

 

วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานพร้อมจดบันทึกประเด็นข้อมูลหรือหลักฐานที่

ต้องการเพิ่มเติม 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
1. การแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบที่ กำหนด (ตามคำสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ที่ 107/2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 และคำสั่งเปลี่ยน 
แปลงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล            
ทุ่งหัวช้าง ที่ 125/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562) 
โดยมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกินคราวละ 4 ปีถูกตอ้ง 

 

http://www.thongthinlaws.com/2016/10/2548-2-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/10/2548-2-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/10/2548-2-2559.html


เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
1. การแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(ต่อ) 

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบที่
กำหนด โดย 
- กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
- ร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมเพ่ือนำปัญหา
ความต้องการจากแผนพัฒนาชุมชนที่เกินศักยภาพของ
ชุมชน มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบ 
ประมาณ 2563 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีการประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเมื่อ 2-5 มีนาคม 2563 และมีการ
บันทึกผลการประชุมประชาคมทุกครั้ง  อีกทั้ งมีการ
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพ่ือพิจารณาการทบทวน
ร่างแผน พัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เมื่อ 9 มีนาคม 2563 
อย่างไรก็ตามปีงบประมาณ 2564 ยังไม่มีการจัดประชุม
ประชาคม ซึ่งจากการสอบถามพบว่า การประชาคมใน
ปีงบประมาณ 2564 จะจัดขึ้น เมื่อประมาณเดือน 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564) 
- พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการ
ดำเนินงาน 
- พิ จารณ าให้ ข้ อคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

การประชุมมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการประชุม โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ถูกต้องตามท่ีระเบียบกำหนด 

 

2. การแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่กำหนด (ตาม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ที่ 80/ 2561 วันที่ 
11 เมษายน 2561 และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง ที่ 377/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562) โดย
มีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกินคราวละ 4 ปีถูกตอ้ง 
     อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนในเดือนตุลาคม แต่ยังไม่ได้มีการจัดทำ
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ซึ่งจาก
การสอบถามพบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ เพ่ือให้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่ างๆ  ถูกต้องครบถ้ วน 
ตามท่ีระเบียบกำหนด 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
2. การแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ต่อ) 

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบที่
กำหนด โดย 
- จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด 

 

การประชุมมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการประชุม โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถูกต้องตามที่ระเบียบ
กำหนด 

 

3. การแต่งตั้ งคณะ 
กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิน่ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องครบถ้วน (ตามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ที่ 164/2563 วันที่ 29 
พฤษภาคม 2563) โดยมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกินคราวละ 
4 ปีถูกต้อง 

 
 

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบที่
กำหนด โดย 
- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     อย่ างไรก็ ต ามปี งบประมาณ  2 563  ยั งไม่ ได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามจากการสอบถามพบว่าอยู่
ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจากการตรวจสอบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
2562 ได้มีการดำเนินการปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ใน
เดือนธันวาคม ถูกต้องตามระเบียบ 

 

การประชุมมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการประชุม 
โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง  ถูกต้องตามที่
ระเบียบกำหนด 

 

4 . การจั ดท ำแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดทำแผนแล้ว
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีมีกระบวนการจัดทำถูกต้องตามระเบียบที่
กำหนด 

 

 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
4 . การจั ดท ำแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นถูกต้อง ตามที่ระเบียบกำหนด (ปัจจุบันได้มีการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ครั้งที่ 3/2563 ประกาศ   
ใช้เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563) โดยผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
จังหวัดทราบ ถูกต้องตามท่ีระเบียบกำหนด 

 

5. สอบทานกิจกรรม
ของโครงการกับความ
สอดคล้องกับ วัตถุ  
ประสงค์ของโครงการ 

โครงการพัฒนาต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มีการดำเนินโครงการที่ดี ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบได้เข้า
ตรวจสอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยังไม่ได้จัดทำรายงานการติดตาม
ประเมินผลและวัดผล อย่างไรก็ตามจากการสอบทานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า จัดทำเอกสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษร น่าเชื่อถือและชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
ต่างๆ พบว่าปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
ติดตามประเมินผลและวัดผล เนื่องจากผู้ตรวจสอบได้เข้า
ตรวจสอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
     อย่างไรก็ตามจากการสอบทานปีงบประมาณที่ผ่านมา
พบว่า โครงการที่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45 ของ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า 
จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ทำให้
บางโครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โครงการที่
อนุมัติงบประมาณไปแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินงาน จะส่งผลต่อ
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรดำเนินการให้ครบทุก
โครงการที่ ได้ อนุ มั ติ งบ 
ประมาณไปแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
5. สอบทานกิจกรรม
ของโครงการกับความ
สอดคล้ องกับ วัตถุ  
ประสงค์ของโครงการ 
(ต่อ) 

จากการสอบทานยุทธ์ศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิ จการเกษตรในแผนพัฒ นาท้องถิ่น  พบว่า
เศรษฐกิจเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ส่วนมากเป็นการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างบรรจุโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการ
ดำรงชีพสามารถให้ประชาชนเกิดแหล่งความคิดเชิ ง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามโครงการที่บรรจุมักเป็นโครงการ
พ้ืนฐาน ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดแหล่งความรู้ใหม่เชิงประจักษ์
หรือแนวความคิดเชิงเศรษฐกิจแบบใหม่หรือแนวคิดอย่าง
ยั่งยืน อีกท้ังขาดการผลักดันอย่างต่อเนื่อง 

ควรมุ่งเน้นให้ชาวบ้านใส่ใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียม 
พร้อมรับมือและดำรงอยู่
ด้วยตนเองไม่รอการช่วย 
เหลือจากภาครัฐเพียงอย่าง 
เดียวจึงจะก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งทางความคิดและ
การปรับตัวให้ทันต่อสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือก้าวทันการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการดำเนินการจัดตั้ง
โครงการควรแนะนำองค์
ความรู้หรือประเด็น เชิง
เศรษฐกิจที่น่าสนใจและมี
ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด 
ความสามารถทางความคิด
และการปฏิบัติเชิงเศรษฐกิจ 
ซึ่งการผลักดันทางเศรษฐกิจ
ที่ดีและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
และยั่งยืนนั้น ชาวบ้านต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ บ่มเพาะความรู้
และติดตามข้อมูลข่าวสาร
เชิงเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ 

6. การสอบทานและ
ประเมินระบบควบ 
คุมภายใน 

จากการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในด้าน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีพบว่า การดำเนินงานมี
การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร และถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด อย่างไรก็ตามการดำเนินงานด้าน
เอกสารยังมีข้อบกพร่องบางรายการ 

เพ่ื อให้ เกิดการควบคุ ม
ภายในที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
ต่อไป นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  และผู้ บั งคั บ 
บัญชาทุกลำดับชั้น ติดตาม
การควบคุมภายในตาม
ค ว าม เห ม าะส ม อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ 

 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้ตรวจสอบ 
           (นางสาวปิยะดา  เนตรสุวรรณ) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 



                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
ที ่ ลพ ๗๑๘๐๑ / ๐44      วันที ่   22  ธันวาคม  ๒๕๖3 
เรื่อง    รายงานการตรวจสอบด้านงานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ งวดเดือน ธันวาคม 2563 
 

เรียน    นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทุง่หัวช้าง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง) 

 เรื่องเดิม 
 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 
2564 เรื่อง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ระหว่างวันที ่1 – 31 ธันวาคม 2563 นั้น 
 

 ข้อเท็จจรงิ 
ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามที่แนบมานี้ 

และเพ่ือให้การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอให้หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับทราบและแจ้งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ 
 

    ลงชื่อ 
              (นางสาวปิยะดา   เนตรสุวรรณ) 

                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ       
 

 
ลงชื่อ…………………………………………………………. 

     (นางสายชล   วงค์เข่ือนแก้ว) 
      หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง                                  

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 
                  (นายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์ถา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 

 
 
 
รับทราบ 
1.                        หวัหนา้สำนักปลัด 
2.                        นักวชิาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

http://www.thc.go.th/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=9


รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวชา้ง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

หน่วยรับตรวจ   กองคลัง 
 

กิจกรรม/เรื่องท่ีตรวจสอบ        งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ ความถูกต้องของงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 1. เพ่ือให้ทราบว่ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 
2. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตร ีที่เก่ียวขอ้ง 

   3. เพ่ือประเมินการควบคุมภายในว่าการบริหารงานพัสดุและงานทะเบียน
ทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบฯ ทีก่ำหนด และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 

   5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 
2. ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 และตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ปัจจุบัน 

 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน 
 

วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2. การสังเกตการณ์ข้อเทจ็จริง และการสุ่มตัวอย่าง 

3. การสุ่มตรวจนับพัสดุคงเหลือ 
   4. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานพร้อมจดบันทึกประเด็นข้อมูลหรือหลักฐานที่

ต้องการเพิ่มเติม 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดทำ
แผนจัดซื้อ-จัด
จ้ า ง  ป ระจ ำ 
ปีงบประมาณ 
2564 

ขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ถูกต้องตาม             
ระเบียบฯ ที่กำหนด โดยแต่ละกองจัดทำรายงาน
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทำรายงานแผนการจัดหาพัสดุขององค์กร 
(ผด.2) 

  

มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง          
ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซด ์

  



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดซื้อ-
จั ดจ้ า ง  ต าม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
การจัดซ้ือ-จัด
จ้ า ง  ป ระจ ำ 
ปีงบประมาณ 
2564 

รายการพัสดุที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
จดัซ้ือ-จัดจ้าง 

  

ขั้นตอนการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
- กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีขั้นตอนการดำเนิน 
การถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด แต่บางรายการ
แนบเอกสารประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่ครบ 
ถ้วน หรือมีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน 

 
- กำชับผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ให้แนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจัดซื้อ-จัด
จ้าง ดังกล่าวให้ครบถ้วน
ทุกครั้ง และผ่านการลง
ลายมือชื่ออนุมัติจากผู้มี
อำนาจให้ครบถ้วน 

 
กองคลัง 

ปีงบประมาณ 2564 ยังไม่ได้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)  
เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบ
เดือนธันวาคม (จัดทำปีละ 3 ครั้ง) อย่างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  (ผด.3 ) 
ปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทำเพียงงวดที่ 1 
แต่ไมไ่ด้จัดทำงวดที่ 2-3 

แม้ระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการไม่ได้ระบุ
ให้จำเป็นต้องจัดทำราย 
งานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดหาพัสดุ 
(ผด.3) แต่เพ่ือติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ ให้
ผู้รับผิดชอบจัดทำให้เป็น
ปัจจุบัน 

กองคลัง 

ปีงบประมาณ 2564 ยังไม่ได้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ผด.6) เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบเดือนธันวาคม (จัดทำปีละ 2 ครั้ง) 
อย่ างไรก็ตามจากการตรวจสอบการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้
มีการจัดทำ  

แม้ระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการไม่ได้ระบุ
ให้จำเป็นต้องจัดทำราย 
งานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง (ผด.6) แต่เพ่ือติด 
ตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัด 
ซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบ
จัดทำให้เป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

มีการประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ประชาชนรับทราบผ่านผู้ใหญ่ 
บ้านถูกต้อง 

  

 
 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดทำ
ท ะ เบี ย น คุ ม
พัสดุ ประจำปี
งบ ป ระมาณ 
2563 

มีการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 
2563 ถูกต้อง 

  

4 . ก ารค ว บ 
คุ ม พั สดุ และ
การเก็บรักษา 
 

มีการจัดทำหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบพัสดุ
ระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับการจ้าง/
ตรวจรับพัสดุ กับเจ้าหน้าที่พัสดุถูกต้อง 

  

จากการทดสอบการให้หมายเลขครุภัณฑ์พบว่า 
ครุภัณฑบ์างรายการไมม่ีการให้หมายเลขครุภัณฑ์ 

ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุตรวจ 
สอบการให้ หมายเลข
ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ค รบ ถ้ วน 
โดยเฉพาะครุภัณฑ์ใหม่ 
ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 
2563 เป็นต้นไป เพ่ือ 
ให้สะดวกต่อการควบคุม
และการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีต่อไป 

กองคลัง 

จากการสุ่มตรวจนับครุภัณฑ์ และเปรียบเทียบ
ยอดครุภัณฑ์ที่ตรวจนับได้กับทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
รวมถึงตรวจสอบการเก็บรักษา พบว่า  
 

- คีย์บอร์ด (หมายเลขครุภัณฑ์ 901-57-0006) 
จากการสอบถามพบว่ามีผู้ยืมไปใช้ แต่ไม่ได้จัดทำ
ใบยืมครุภัณฑ์ โดยดำเนินการยืมด้วยวาจา ไม่มี
การจัดทำใบยืมครุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 

- ในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาผู้ตรวจสอบได้สุ่มตรวจ 
สอบครุภัณฑ์ ดั งกล่าว
แล้วพบว่า ไม่มีการจัดทำ
ใบยืมครุภัณ ฑ์ เช่นกัน 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การ
ควบ คุ ม ค รุ ภั ณ ฑ์ เป็ น
ปัจจุบันและถูกต้อง ให้
ผู้ ดู แ ลครุภั ณ ฑ์ จั ดท ำ
หลักฐานการยืม (ใบยืม
ครุภัณฑ์) ทุกครั้งเมื่อมี
การยืมครุภัณฑ์ โดยแสดง
เหตุผลและกำหนดวัน
ส่งคนืให้ครบถว้น 

 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
ที่เกี่ยวข้อง 

4 . ก ารค วบ 
คุ ม พั สดุ และ
การเก็บรักษา 
(ต่อ) 

จากการสุ่มตรวจสภาพการใช้งานครุภัณฑ ์พบว่า 
 

- เครื่องพ่นหมอกควัน (หมายเลขครุภัณฑ์ 554-
58-001) เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 417-50-0001) เครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล Shorp-5631 (หมายเลขครุภัณฑ์ 
417-53-0001) จากการตรวจสอบพบว่า ครุภัณฑ์ 
ชำรุด เสื่อมสภาพ 
 
 
 
 

- เครื่องอ่านบัตร (หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-
0006) จากการตรวจสอบพบว่า ครุภัณฑ์หมาย 
เลขดังกล่าวอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักปลัด      
ซึ่งครุภัณฑ์อยู่ในสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้งาน 
     โดยจากการตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณที่
ผ่านมาผู้รับผิดชอบแจ้งว่าอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร
ไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรม จึงไม่สามารถใช้งานได้  
 

 
 

- ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อม 
สภาพให้ดำเนินการซ่อม
ต่อไป เพ่ือให้ครุภัณฑ์
พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม 
หากครุภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ 
ไม่สามารถซ่อมได้ หรือ
พิจารณาแล้วว่าการซ่อม 
แซมไม่คุ้มค่า ให้ดำเนิน 
การจำหน่ายต่อไป 
 

- เพ่ื อให้ ครุภั ณ ฑ์ ของ
ราชการ มีการจัดซื้ออย่าง
คุ้มค่าและสามารถใช้งาน
ได้ประโยชน์สูงสุด ควรให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาการใช้
งานและมีการดำเนินการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เค รื่ อ ง              
อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
( Smart Card Reader) 
ให้สามารถใช้งานได้ เพ่ือ
รองรับการยกเลิกสำเนา
เอกสารราชการ (สำเนา
ทะเบียนบ้านและสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน) 
ในกระบวนการงานตาม
อำนาจหน้าที่และตามที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
จากหน่วยงานภาครัฐ  
     อย่างไรก็ตามหน่วย
ตรวจสอบได้แจ้งให้ผู้รับ
ตรวจดำเนินการติดตั้ ง
โปรแกรมแล้ว ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างติดตั้งโปรแกรม
เพ่ือใช้ งาน เครื่องอ่าน
บัตรอเนกประสงค์ เพ่ือ
พร้อมใช้งานต่อไป 

 
 

กองคลัง, 
สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักปลัด 

 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
ที่เกี่ยวข้อง 

4 . ก ารค วบ 
คุ ม พั สดุ และ
การเก็บรักษา 
(ต่อ) 

จากการสุ่มตรวจสภาพการใช้งานครุภัณฑ ์พบว่า 
 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (494-60-0001) จาก
การตรวจสอบพบว่า ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของสำนักปลัด โดยครุภัณฑ์สภาพดี 
แต่ระบบจับเวลาทำงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
หากไฟตกระบบจะหยุดทำงาน ซึ่งเครื่องสำรอง
ไฟใช้งานไม่ได้ 
     โดยจากการตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณที่
ผ่านมาผู้รับผิดชอบแจ้งว่างบประมาณไม่เพียงพอ
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
ใหม่ได้ 

 
 

- ให้ ดำเนิ นการจัดซื้ อ
เค รื่ อ งส ำรอ งไฟ ให ม่  
เ พ่ื อ ให้ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง
ราชการ ที่จัดซื้อสามารถ
ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุด 
     อย่างไรก็ตามปี งบ 
ประมาณ 2564 ผู้ตรวจ 
สอบพบว่าหน่วยรับตรวจ
มีแผนการจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟดังกล่าวในช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564 เรียบร้อยแล้ว 

 
 

สำนักปลัด 

5. การตรวจ 
ส อ บ พั ส ดุ  
ป ร ะ จ ำปี งบ 
ป ร ะ ม า ณ 
2563 

หัวหน้าพัสดุและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
สิ้นปีงบประมาณ 2563 ได้รับการแต่งตั้ง และมี
การรายงานการตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ
ว่าเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 148 

  

6. ความชำรุด
บกพร่อง 

กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็น            
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบสภาพ
ความชำรุดบกพร่องของพัสดุ และมีการกำหนด
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 

  

7. การจำหน่าย
พัสดุ 

เมื่อมีการจำหน่ายพัสดุแล้ว มีการลงจ่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีถูกต้อง โดยจากการตรวจสอบ
พบว่า หากจำหน่ายพัสดุสิ้นปีงบประมาณ 2562 
พัสดุจะถูกตัดออกจากบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 
2563 ถูกต้อง 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ 
ที่เกี่ยวข้อง 

8 . ก ารสอบ
ท า น แ ล ะ
ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

จากการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภาย ใน
ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุพบว่า              
มีข้อบกพร่องบางรายการ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
ระบบการควบคุมภายในยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

เพ่ือให้ เกิดการควบคุม
ภายในที่ดี  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ บั งคั บ 
บั ญ ช า ทุ ก ล ำ ดั บ ชั้ น 
พิจารณาและประเมินผล
การควบคุมภายในตาม
ความ เหมาะสม หรือ
สภาพความเสี่ยงที่อาจ 
จ ะ เกิ ด  ขึ้ น ด้ า น ง า น
ทะเบียนทรัพย์สินและ
พั สดุ ตามที่ ระ เบี ยบฯ 
หรือหนั งสื อสั่ งการที่
เกี่ยวข้องกำหนด หาก
พิจารณาเห็นประเด็น
ความเสี่ยงหรือจุดอ่อน
แล้ว ควรจะนำมาวาง
แผนการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

กองคลัง, 
สำนักปลัด 

 

 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้ตรวจสอบ 
           (นางสาวปิยะดา  เนตรสุวรรณ) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 


