
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

บทนํา 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น    เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีภารกิจ  
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัยิง่อีกหน่วยงานหน่ึง     โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือการใหบ้ริการต่อฝ่าย
บริหารเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดาํเนินงาน  ความประหยดั  และความคุม้ค่า
ของการใชจ่้ายเงิน  รวมทั้งความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มลูทางการเงิน  ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  คาํสั่ง  หนงัสือสัง่การ  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ทุกสาํนกั  ทุกกองขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  และมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูล  เอกสาร  ทรัพยสิ์น  
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบ  หากแต่ไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย  วิธีปฏิบติังานและระบบการ
ควบคุมภายใน  หรือการแกไ้ขระบบควบคุมภายใน  ซ่ึงหนา้ท่ีดงักล่าวอยูใ่นความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร (ผูอ้าํนวยการ
สาํนกั/กอง)  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีเป็นเพียงผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ  สาํหรับขอบเขตของการตรวจสอบ
ภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบดา้นการเงินการบญัชี  และการตรวจสอบการดาํเนินงาน  รวมทั้งการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสาํนกั/กอง  ใหส้ามารถปฏิบติังานตามภารกิจและขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยดั  คุม้ค่า  สมประโยชน ์ โปร่งใส  และตรวจสอบได ้ ทั้งน้ี
เพื่อช่วยป้องกนั  และลดความเส่ียงจากความผดิพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริตใน
ทรัพยสิ์นและรายรับต่าง ๆ ของหน่วยงาน  อนัจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานและการใชท้รัพยากรของหน่วยงานเกิด
ประโยชนสู์งสุด  เกิดความเช่ือถือไดท้ั้งภายในองคก์รและองคก์รภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งประชาชนทัว่ไป  โดยได้
กาํหนดแผนการตรวจสอบแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการตรวจสอบระยะยาว  และรายงานให้
ผูอ้าํนวยการสาํนกั/กอง รวมทั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น  ทราบเป็น
ประจาํทุกเดือน และเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณไดส้รุปผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบของ
ปีงบประมาณท่ีผา่นมา รายงานผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นและสาํนกัตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดัขอนแก่นทุกปี   
 

  บดัน้ี  รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  ถึงเดือนกนัยายน  ๒๕๕๘  ไดส้าํเร็จเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้  ปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจในการตรวจสอบการดาํเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานผูรั้บการตรวจสอบ รวมทั้งไดมี้การดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผู ้
ตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอกเป็นอยา่งดี สุดทา้ยจะไดน้าํขอ้บกพร่องบางประการ  เพื่อนาํไปเป็นแนวทาง
ในการพฒันาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานใหเ้กิดผลดีและเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รอยา่งดียิง่ๆ  
ข้ึนไป  
                                                                                      หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                                                            องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
                                                                                       ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 
  หน่วยตรวจสอบภายใน   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ไดส้อบทานและประเมินผล
การควบคุมภายใน   รวมทั้งตรวจสอบการดาํเนินงานของแต่ละสาํนกั/กอง    ตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  โดยวิธีสุ่มตวัอยา่ง   และเทคนิค
วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ  เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  และขอสรุปผลการตรวจสอบภายในโดยภาพรวม  ดงัน้ี 
  ๑.  ด้านการรับเงินและการเกบ็รักษาเงิน 
       -  จากการท่ีไดต้รวจสอบการรับเงินและการเกบ็รักษาเงินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                                   ขอนแก่นโดยภาพรวม  ปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  หนงัสือ 
                                   สัง่การ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  อยา่งเคร่งครัด     
  ๒.  ด้านการเบกิจ่ายเงิน 
       -  การเบิกจ่ายเงิน    ทั้งเงินงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ  และเงินงบเฉพาะการ  

ไดป้ฏิบติัตามระเบียบฯ   ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด      
  ๓.  ด้านการก่อหนีผู้กพนั 
       -  จากการสุ่มตรวจฎีกา  ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  คาํสัง่  ขอ้บงัคบั  หนงัสือสัง่การ   
                                    และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  และปรากฏขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็นสาระสาํคญั       

 โดยแนะนาํใหแ้กไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งเรียบร้อยแลว้ 
                            ๔.  ด้านการบริหารงบประมาณ 
       -  การดาํเนินงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.   ๒๕๕๘   

        โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีดี    เม่ือเทียบกบัประมาณการรายรับปรากฏวา่รายรับจริง  
        มากกวา่งบประมาณท่ีตั้งไวแ้ละรายจ่ายจริงนอ้ยกวา่ประมาณการรายจ่ายท่ีตั้งไว ้
     -   การเบิกจ่ายงบประมาณอยูใ่นระดบัท่ีดีในภาพรวม เน่ืองจากการดาํเนินงานตามแผนงาน/  
         โครงการ  ก่อนมีการเบิกจ่ายไดมี้การตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือทุกคร้ัง เพื่อให ้
         ทราบสถานะเงิน  สาํหรับโครงการท่ีกาํหนดไวบ้างโครงการมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไป 
         ตามแผน  เน่ืองจากมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงาน  เช่น  งบประมาณท่ี 
         ไดรั้บการจดัสรรล่าชา้  เป็นตน้        

  ๕.  ด้านการบริหารพสัดุและทรัพย์สิน 
       -  จากการตรวจสอบการดาํเนินงานเก่ียวกบัการบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น  ไดป้ฏิบติัตาม 
                                   ระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด    และไม่ปรากฏขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็นสาระสาํคญั  
                                  โดยแนะนาํใหแ้กไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งเรียบร้อยแลว้ 
          

/   ๖. ด้านเงนิยมื...... 
 



      
              - ๒ -  

  ๖.  ด้านเงนิยมื 
       -  การยมืเงิน  เป็นไปตามระเบียบฯ  ท่ีกาํหนด  แต่การหกัลา้งเงินยมืมีบางรายการท่ีส่งใช ้
                                   เงินยมืไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  โดยแนะนาํใหแ้กไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้ง  และ 
                                   เป็นไปตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 
  ๗.  ด้านการปฏิบัตงิานตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและเงินประกนัสัญญา 
       - การจดัทาํแผนการปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  
                                   พ.ศ. ๒๔๕๖  บางแผนงาน/โครงการ      ไม่สามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนฯ  ท่ี 
                                   กาํหนดไว ้ เน่ืองจากมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงาน  เช่น     งบประมาณท่ี 
                                   ไดรั้บจดัสรรล่าชา้  เป็นตน้  โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบแต่ละสาํนกั/กอง  ไดมี้การขอขยาย 
                                    เวลาดาํเนินงานต่อไปอีกในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ เหตุเพราะวา่เป็นโครงการท่ีมี 
          ความจาํเป็นและสาํคญั  ทั้งน้ีเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการและเกิดประโยชน ์

        สูงสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน     
       -  คณะกรรมการไดร้ายงานการติดตามผลการปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งตามรายไตรมาส  
                                    เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด         
                                -  เงินประกนัสญัญา เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด  มีบางรายการท่ีถึงกาํหนดส่งคืนเงิน 
                                   ประกนัสญัญาแต่ยงัไม่ดาํเนินการ  โดยแนะนาํใหเ้จา้หนา้ท่ีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม 
                                   ระเบียบฯ                                
  ๘.  ด้านการบัญชีและการจัดทาํงบการเงนิและการรายงานต่าง ๆ  
       -  การบนัทึกบญัชี   และการจดัทาํทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ   ไดจ้ดัทาํไวถู้กตอ้งและ 
                                    เป็นปัจจุบนั 
       -  การจดัทาํรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน  ไดด้าํเนินการจดัทาํเป็นไปตามระเบียบฯ   
                                   การเบิกจ่ายเงิน   พ.ศ.  ๒๕๔๗        และระเบียบกรมการปกครองวา่ดว้ยการบนัทึกบญัชี   

        การจดัทาํทะเบียน  และการรายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙.  ด้านวสัดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 

-  การจดัทาํทะเบียนพสัดุตามแบบ พ.ด.๓  และแบบ พ.ด.๒   ปรากฏขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็น  
    สาระสาํคญั   ไดแ้นะนาํใหแ้กไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามระเบียบฯ เรียบร้อยแลว้ 
-  การจดัทาํใบเบิกพสัดุ   และลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ปรากฏขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็น  
    สาระสาํคญั   ไดแ้นะนาํใหแ้กไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามระเบียบฯ เรียบร้อยแลว้ 

     
 
                      /   การจัดทาํ...... 
                 
 



  - ๓ -  
 
       -  การจดัทาํบนัทึกขออนุญาตการใชร้ถยนต ์ ตามแบบ ๓    และการบนัทึกการใชร้ถยนต ์

    ตามแบบ ๔  ปรากฏขอ้บกพร่องท่ีไม่เป็นสาระสาํคญั   ไดแ้นะนาํใหแ้กไ้ขปรับปรุงให ้
    ถูกตอ้งตามระเบียบฯ เรียบร้อยแลว้    

๑๐. ด้านการเร่งรัดและจัดเกบ็เงินรายได้ของ อบจ.ขอนแก่น 
                                 -  เงินรายไดท่ี้จดัเกบ็ไดจ้ริงของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ในภาพรวมอยูใ่น           

ระดบัท่ีดีมาก    เน่ืองจากรายรับจริงของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น   มากกวา่
รายรับประมาณการท่ีตั้งไวใ้นปีงบประมาณ      ๒๕๕๘ 

-  การจดัจดัเกบ็เงินรายไดจ้ากภาษีนํ้ามนัเองและการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมผูเ้ขา้พกัในโรงแรม 
   ของ อบจ.ขอนแก่น  มีการเกบ็ภาษีไดเ้พิ่มข้ึนปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง    
   เน่ืองจากไดมี้การจดัทาํโครงการเร่งรัดจดัเกบ็ภาษีซ่ึงมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและออก  
   บริการรับชาํระภาษีเคล่ือนท่ีตามอาํเภอต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  ทาํให ้เกิดผลสาํเร็จ  
    บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร       

                         ๑๑.  ด้านการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกดั อบจ.ขอนแก่น 
       -  การดาํเนินงานของโรงเรียนในสงักดั อบจ.ขอนแก่น  ท่ีออกไปตรวจนิเทศและตรวจ 
                                    ติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินงานทั้งดา้นการเงิน  การบญัชี  และการพสัดุ  ของ 

        โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน  ๑๙  โรงเรียน  พบวา่                          
                      ในภาพรวมส่วนมากการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี  แต่ยงัมีส่วนนอ้ยท่ีปฏิบติั 
                      ยงัไม่ถูกตอ้ง   ครบถว้น   เป็นปัจจุบนั    เป็นไปตามระเบียบฯ    และแนวทางท่ีกรม 
                      ส่งเสริมฯ  กาํหนด  โดยแนะนาํใหเ้จา้หนา้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งและเป็นไปตาม 

         ระเบียบ ฯ  รวมทั้งจะไดมี้การติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ ๆ ต่อไป                       
                        ๑๒.  ด้านตรวจประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
       -  จากการวเิคราะห์และการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกสาํนกั/กอง   
                                   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นโดยภาพรวม   ปรากฏวา่แต่ละส่วนราชการมี 
                                  โครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง   ๕  องคป์ระกอบของการควบคุมภายในท่ีดี  
                                   หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อ    การควบคุมภายใน    เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ 
                                  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน     โดยมีการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม  
                                  มี ประสิทธิผลตามสมควร  ไม่พบจุดอ่อนท่ีมีนยัสาํคญั  หน่วยตรวจสอบภายใน  จะได ้
                                  ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ  ต่อไป  ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
                                  แก่ทางราชการได ้   

          
/  ๑๓ .ด้านอืน่ๆ...... 
 
 



           - ๔ -               
                    ๑๓.   ด้านอืน่ ๆ   

-  รายงานการตรวจสอบเฉพาะกรณี   การใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นของ    อปท.  
    ปีงบประมาณ  ๒๕๔๘  เพื่อรายงาน  สตง. และรายงานผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น     

       -  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   มียอดเงินฝากธนาคารตรงกบัเงินคงเหลือประจาํวนั 
                                    และรายงานสถานะการเงินประจาํวนั   และมียอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร 
                                    และงบแสดงฐานะการเงิน 
       -  ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  นาํส่งสรรพากรภายใน  ๗  วนันบัแต่วนัส้ินเดือนท่ีจ่ายเงินตาม 
                                    ประมวลรัษฎากร 
       -  งบแสดงฐานะการเงินของ  อบจ.ขอนแก่นโดยภาพรวม  ปรากฏวา่  มีรายรับจริงสูงกวา่ 
                                    รายจ่ายจริง  แสดงวา่  อบจ.ขอนแก่น  มีเสถียรภาพความมัน่คงและความคล่องตวัในการ 
                                   ใชจ่้ายเงินงบประมาณ  ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยดั  คุม้ค่า    และสม 
                                   ประโยชน์ในการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ   อนัส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและเช่ือถือแก่องคก์ร 
                                   และบุคคลภายนอกโดยทัว่ไป 
                    ๑๔.  ข้อเสนอแนะ 
                            ๑๔.๑   เงินยมื 
                                 -  เห็นควรกาํชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการเร่งรัดการส่งใชเ้งินยมืคืนเป็นไป 
                                    ตามระยะเวลาท่ีระเบียบฯกาํหนด อยา่งเคร่งครัด    
                            ๑๔.๒  ประกนัสัญญา 
                                -  เห็นควรกาํชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการส่งคืนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว  เม่ือ 
                                  ส้ินสุดภาระผกูพนั  ทั้งน้ีเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  ท่ีกาํหนด 
                           ๑๔.๓  การจัดซ้ือ -จัดจ้าง 
                               -  เห็นควรกาํชบัใหช่้างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง        รวมทั้ง 
                                  คณะกรรมการกาํหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องทางราชการและ 
                                  รูปแบบรายละเอียดรายการ  ทั้งน้ีเพือ่มิใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการได ้
                          ๑๔.๔   เงินอุดหนุน 
                              -  เห็นควรกาํชบัใหส้าํนกั/กอง  ผูเ้บิกเงินอุดหนุนใหแ้ก่หน่วยงานอ่ืน  แจง้ประสาน 
                                 กบัหน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนฯ  ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ 
                                 ตามวตัถุประสงค ์ และคืนเงินเหลือจ่าย (ถา้มี)  พร้อมสาํเนาหลกัฐานการใชจ่้ายเงิน   
                                 ภาพกิจกรรม  โดยใหร้ะบุระยะเวลาใหช้ดัเจนทุกโครงการ  

 
                     / ๑๔.๕  วสัดุ...... 
 
 
 



 
   -๕- 
 

                                ๑๔.๕  วสัดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
-  เห็นควรกาํชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ  ปฏิบติัใหถู้กตอ้งเป็นไปตามระเบียบฯ       
   รวมทั้งดูแลรักษาพสัดุทรัพยสิ์นใหมี้สภาพท่ีดีและเหมาะสม   สาํหรับไวใ้ช ้  
   ปฏิบติังาน  ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

                                 ๑๔.๖   การเบิกจ่ายเงิน 
-  เห็นควรกาํชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบการ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งเป็นไปตาม      

ระเบียบฯ     และหนงัสือสัง่การอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะการเบิกค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรม   ทั้งในและต่างประเทศ     เป็นตน้   

       ๑๔.๗  การดําเนินงานของโรงเรียนในสังกดั อบจ.ขอนแก่น 
   -  เห็นควรกาํชบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบปฏิบติัใหถู้กตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย                                   
      ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  หนงัสือสัง่การ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  
                                            เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนัท่ีกรมส่งเสริมฯ  กาํหนด   
                                            ทั้งดา้นการเงิน  การบญัชี  การพสัดุและทรัพยสิ์น  รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
                                                                        (ลงช่ือ).......................................................ผู้ตรวจสอบและจัดทาํ 
                                                                                           (นางกรรณกิาร์     เจริญดี) 
                                                                          นักวชิาการเงินและบัญชี  ๗ ว  รักษาการในตําแหน่ง 
          หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
                                                                        (ลงช่ือ).......................................................ผู้สอบทาน  
                                                                                        (นางพฒันาวดี      จันทร์นวล) 
              ปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น   
  
       
 
                                                                        (ลงช่ือ).......................................................ทราบ 
                                                                                   (นายพงษ์ศักดิ์     ตั้งวานิชกพงษ์) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
  
 
  



            
        

บทสรุป 
 

  จากผลการตรวจสอบภายในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในดา้นต่าง ๆ  ตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการตรวจสอบระยะยาว  ประจาํปี  
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  ของหน่วยตรวจสอบภายใน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
๒๕๕๗  ถึงเดือนกนัยายน  ๒๕๕๘  ปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจในการตรวจสอบในแต่ละดา้น  ตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพียงพอและเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อช่วยป้องกนัและลดความ
เส่ียงจากความผดิพลาด  ความเสียหาย  ความร่ัวไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริตในองคก์รไดใ้นระดบัหน่ึง  
ซ่ึงส่งผลใหก้ารปฏิบติังานและการใชท้รัพยากรขององคก์รเกิดประโยชน์สูงสุด  เกิดการยอมรับและความเช่ือถือ
ไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  หนงัสือสัง่การ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ถึงแมว้า่การควบคุมภายในในดา้นต่าง ๆ จะกาํหนดไวดี้เพยีงใด  กย็งัมี
ขอ้จาํกดัหรือปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานได ้  เช่น  การใชดุ้ลยพินิจไม่ถูกตอ้ง  เจา้หนา้ท่ีละ
เวน้ไม่ปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดไว ้  เหตุการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมหรือมิไดค้าดคิดมา
ก่อน  และการร่วมมือกนัทุจริต  เป็นตน้  เหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการไดท้ั้งนั้น   
  ดงันั้นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในขององคก์ร  จะประสบ 
ความสาํเร็จบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ตอ้งมีปัจจยัเก้ือหนุนและปัจจยัผลกัดนั  ดงัน้ี 

  ๑.  ปัจจัยเกือ้หนุน  อาทเิช่น 
       -  ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  ตอ้งไดรั้บการยอมรับในการปฏิบติั 
       -  มีการประเมินความเส่ียงและบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 
       -  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  และมี 
                                   ความรับผดิชอบ   

  ๒.  ปัจจัยผลกัดัน  อาทเิช่น 
       -  เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัร่วมกนัปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดไว ้
       -  ความสามารถในการบริหารงาน  มีการเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในดา้นต่าง ๆ  
       -  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ  ตอ้งปฏิบติังานอยา่งจริงจงั  เตม็ท่ี  และสมํ่าเสมอ 
       -  มีการพฒันางาน  พฒันาคน  และพฒันาระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใหเ้หมาะสมกบั 
                                   สภาพแวดลอ้มและปรับเปล่ียนไดท้นักาลและทนัเหตุการณ์ 
 
 
                                                                                                                                                       / ประโยชน์ ... 

 
 



- ๒ - 

 
  ประโยชน์ทีห่น่วยงานจะได้รับจากการมรีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละ 
มมีาตรฐาน  กค็อื 
 

๑.  การดาํเนินงานขององคก์รบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
๒. การใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ประหยดั  คุม้ค่า  และสมประโยชน์  รวมทั้ง

การดูแลรักษาทรัพยากร เพื่อช่วยป้องกนั  ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
๓. มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ สามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ

สาํหรับผูบ้ริหารและฝ่ายบริหาร   
๔. การปฏิบติังานในองคก์รเป็นไปอยา่งมีระบบ  ระเบียบ  โปร่งใส  และตรวจสอบได ้ เป็นท่ี

ยอมรับแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
๕. เป็นเคร่ืองมือในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

 
ภารกจิและอาํนาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 วินิจฉยัความเหมาะสมของวิธีปฏิบติัต่าง ๆ วา่มีลกัษณะของการควบคุมภายในท่ีดีและมี                     
              มาตรฐาน  เหมาะสมและเพียงพอ 

 สอบทานและตรวจสอบการปฏิบติังานทุกสาํนกั ทุกกองขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                           ขอนแก่น  และมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูล  เอกสาร  ทรัพยสิ์น  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
                           งานตรวจสอบ   เพื่อใหมี้การดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง   ตามคาํสัง่   ระเบียบ   ขอ้บงัคบั   
                           หนงัสือสัง่การ  มติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายโดยมิชกัชา้   และเป็นไปโดยประหยดั   
                           คุม้ค่า  สมประโยชน ์

 พิสูจน์ความถูกตอ้งของขอ้มูลตวัเลขและรายงานทางการเงิน  เพื่อดาํเนินการวิเคราะห์ใช ้
                           เป็นขอ้มูลสาํหรับฝ่ายบริหารในการตดัสินใจ 

 สืบสวนและเสนอแนะวิธีป้องกนัเก่ียวกบัการร่ัวไหล   และหรือการทุจริตในทรัพยสิ์น 
                           หรือรายรับต่าง ๆ ของทางราชการ 

 การตรวจสอบภายใน  มีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน  การบญัชี    
                           การตรวจสอบการดาํเนินงาน  รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 
 
                                                                                                                                                      / ความรับผดิ ... 



- ๓ - 
 

ความรับผดิชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน  ตอ้งปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายในโดยใหร้ายงานผลการตรวจสอบและการใหข้อ้มูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล  ขอ้เสนอแนะ  คาํปรึกษา  
ตามแนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในกาํหนดไว ้ ดงัน้ี 

๑. ขอ้มูลเก่ียวกบัความเพยีงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ทั้ง
ทางการเงิน  การบญัชี  และการปฏิบติังาน 

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน  จะประสานงานกบัหน่วยรับตรวจ (สาํนกั/กอง)  เพื่อใหผู้บ้ริหาร
ของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะ  ในอนัท่ีจะทาํใหผ้ลการ
ตรวจสอบมีประโยชน์     สามารถนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน   ตอ้งประสานงานกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   เพือ่ใหเ้กิด 
ผลงานร่วมท่ีเป็นประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร 

๔. การจดัลาํดบักิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ  ใหห้น่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนตารางเวลาโดย 
มีการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร 

๕. การพจิารณาลาํดบักิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาดาํเนินการ  ใหพ้จิารณาจากความเส่ียงท่ี
มีสาระสาํคญั  ดงัน้ี 

(๕.๑)    การขาดขอ้มูลการเงินและการปฏิบติังานท่ีดี 
(๕.๒)    การละเลยการปฏิบติัตามนโยบาย  แผนงาน  วิธีการปฏิบติังานและขอ้กาํหนด      

ทางกฎหมาย 
(๕.๓)    ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย 
(๕.๔)    การไม่ประหยดัหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
(๕.๕)    การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 
 เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยสิ์น   

การป้องกนั  การร่ัวไหล  สูญเสีย  และการทจริต  (Operation  Objectives) 
 เพื่อใหข้อ้มูลรายงานต่าง ๆ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ (Financial  Reporting  Objectives) 
 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  หนงัสือสัง่การ  และมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  (Compliance  Objectives) 
 

                                                                                                                                                    / องค์ประกอบ ... 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

  ๑.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
       ไดแ้ก่  ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงไดร่้วมกนัส่งผลใหมี้การควบคุมข้ึนในหน่วยงาน  หรือทาํใหก้าร
ควบคุมท่ีมีอยูไ่ดผ้ลดีข้ึน  เช่น  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงาน  ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม  ความรู้  ทกัษะและ
ความสามารถของบุคลากร  โครงสร้างการจดัองคก์ร  การมอบอาํนาจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  นโยบายและ
วิธีบริหารดา้นบุคลากร  เป็นตน้ 
  ๒.  การประเมินความเส่ียง 
       ความเส่ียง  ไดแ้ก่  โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  ความสูญเปล่า  
หรือเหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงค ์ ท่ีทาํใหห้น่วยงานไม่ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
กาํหนด 
  ๓.  กจิกรรมการควบคุม 
       ไดแ้ก่  นโยบาย  และวิธีปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง  เช่น  การสอบทานงาน  
การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น  และการแบ่งแยกหนา้ท่ี  เป็นตน้ 
  ๔.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
       ไดแ้ก่  ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน  และขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
แต่ละส่วนราชการ  ตอ้งน่าเช่ือถือ  ทนัเวลาอยูเ่สมอ 
  ๕.  การตดิตามและประเมินผล 
       ไดแ้ก่  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน  และประเมินประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  เช่น  การเปรียบเทียบ  การสอบยนั  และกิจกรรมอ่ืน ๆ   
ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีประจาํของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
o ความมีจุดยนืท่ีมัน่คง  (Integrity) 
o ความเท่ียงธรรม  (Objectivity) 
o การปกปิดความลบั  (Confidentiality) 
o ความสามารถในหนา้ท่ี  (Competency) 

 
*********************** 
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