หน่วยรับตรวจ

สรุปผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1
ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

สานักงานปลัด 1.งานบริหารงานทั่วไป
1.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่งงาน
สารบรรณถูกต้องเรียบร้อย
1.2 ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ผลการตรวจสอบ
มีทะเบียนคุมงานสารบรรณเรียบร้อยเพียงพอ
และการใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาต
ถูกต้องและมีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง
ข้อเสนอแนะ
ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุ

หน่วยรับตรวจ

-2สรุปผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1
ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

สานักงานปลัด 2.งานบริหารงานบุคคล
2.1 ตรวจสอบแผนอัตรากาลัง พ.ศ.25612563 คาสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/ย้าย/เลื่อนระดับ
กระบวนการสรรหาพนักงานส่วนตาบล/
พนักงานจ้างถูกต้องตามระเบียบ
2.2 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบุคลากร
แห่งชาติข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ผลการตรวจสอบ
- มีการเปลี่ยนแปลง โอนย้าย บุคลากร
ในองค์กรบ่อย
-มีการบันทึกข้อมูลข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
1.มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ต าแหน่ ง ว่ า งอย่ า ง
เหมาะสม
2.มีการขอใช้บัญชีตาแหน่งว่างจากบัญชีของ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รวมทั้งรายงาน
การสรรหาตาแหน่ งสายบริหาร เพื่อให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.มีดาเนินการสรรหา และดาเนินการสรรหา
ตาแหน่งพนักงานจ้างที่ว่างโดยเร็ว เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติดตามผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องและสรรหาตาแหน่งว่างอย่าง
สม่าเสมอ
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หมายเหตุ

-3หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สานักงานปลัด 3.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.1 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ eplan/ระบบข้อมูลกลาง/ระบบสารสนเทศ eplannacc
3.2 ตรวจสอบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.งานงบประมาณ
4.1 ตรวจสอบการโอนงบประมาณ/
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

ผู้รับผิดชอบ

ผลการตรวจสอบ
-มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
-โครงการในแผนพัฒนายังไม่สามารถจะ
ดาเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากความต้องการ
โครงการมีมาก แต่งบประมาณมีน้อย
ข้อเสนอแนะ
-มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในแต่ละ
หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันเสนอโครงการที่เหมาะสม
กับงบประมาณและสถานะทางการคลังของ
หน่วยงาน
การติดตามผล
-ประเมินจากรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

นายยุทธพงศ์ นิคม

ผลการตรวจสอบ
-มีการโอนงบประมาณถึงกันยายน 2562
จานวน 7 ครั้ง รวมทั้งปี 14 ครั้ง ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ข้อเสนอแนะ
-ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
เหมาะสม
การติดตามผล
-ประเมินจากโอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณ

หมายเหตุ

-4หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สานักงานปลัด 5.งานสวัสดิการสังคม
5.1 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล
ผลการตรวจสอบ
-มีการโอนบันทึกข้อมูลสารสนเทศผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากระบบสารสนเทศผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์

6.งานกิจการสภา
6.1 ตรวจสอบหนังสือส่ง-รับ คาสั่ง รายงาน
การประชุมสภา

ผลการตรวจสอบ
-มีหนังสือส่ง-รับ คาสั่ง รายงานการประชุม
สภาเรียบร้อยถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากหนังสือส่ง-รับ คาสั่ง รายงาน
การประชุมสภา

7.งานบริหารการศึกษา
7.1 ตรวจสอบแผนงานการสอน งาน
กิจกรรม งานนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลการตรวจสอบ
-มีแผนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงอาคารให้กว้างขึ้น
การติดตามผล
-ประเมินจากแผนการศึกษาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธพงศ์ นิคม

หมายเหตุ

-5หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สานักงานปลัด 8.งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
8.1 ตรวจสอบคาสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/
รายงานการประชุมโครงการ

9.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9.1 ตรวจสอบคาสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/
รายงานการประชุมโครงการ

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล
ผลการตรวจสอบ
-มีคาสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/รายงานการ
ประชุมโครงการเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากคาสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/
รายงานการประชุมโครงการ
ผลการตรวจสอบ
-ไม่มีการแยกขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะ
เปียก ขยะรีไซเคิล เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถ
ลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
-จัดให้มีประเภทถังขยะ เพื่อสะดวกในการคัด
แยก
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่อการจัดการขยะใน
ชุมชน
-ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกใน
ครัวเรือน
การติดตามผล
-ประเมินจากปริมาณขยะในชุมชนที่อบต.
จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธพงศ์ นิคม

หมายเหตุ

-6หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง

1.งานการเงินและบัญชี
1.1 ตรวจสอบทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกา
การเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงิน
ประจาเดือน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน

ผลการตรวจสอบ
-มีทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกาการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงินประจาเดือน
การรับเงินและการเก็บรักษาเงินเรียบร้อย
และถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกา
การเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงิน
ประจาเดือน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
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2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ผลการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่ดาเนินการจ่ายภาษีตาม
ใบนาส่ง และทะเบียนรายรับ เพื่อพิสูจน์การ ระยะเวลาที่กาหนด
บันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงิน วิธีการแก้ไข
หรือไม่ การนาส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่า- นก าหนดนโยบายหรื อ แผนการเร่ ง รั ด การ
รายการมาตรฐาน 1,3 เพื่อผ่านใบบัญชีแยก จัดเก็บภาษีให้ชัดเจน
ประเภท ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์การเก็บ - ออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน
ภาษี
การติดตามผล
- ประเมินผลจากรายได้ที่มีการจัดเก็บภาษีใน
แต่ละปีว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือตรงตาม
เป้าหมายหรือไม่

หมายเหตุ

-7หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

ผู้รับผิดชอบ

กองคลัง

3.งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
(1) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหา
พั ส ดุ ป ระจ าปี ว่ า อยู่ ใ นแผนการด าเนิ น งาน
ประจาปีหรือไม่
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้างมีการ
กาหนดระยะเวลาในแต่ล ะขั้น ตอน การ
ดาเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่
(3) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ (หากไม่
เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด)

ผลการตรวจสอบ
-มีแผนจัดหาพัสดุประจาปีถูกต้อง มีกาหนด
ระยะเวลาและขั้นตอนชัดเจน และเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
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หมายเหตุ

-8หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

ผู้รับผิดชอบ

กองช่าง

1.งานก่อสร้าง
1.1 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง
รื้อถอนอาคาร ตรวจสอบงานบารุงรักษา
อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผลการตรวจสอบ
-มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงรื้อ
ถอนอาคาร ตรวจสอบงานบารุงรักษาอาคาร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
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2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
2.1 ตรวจสอบงานออกสารวจ/ออกแบบ/
ประมาณการก่อสร้ าง/การกาหนด ราคา
กลาง/การควบคุมงานก่อสร้าง

ผลการตรวจสอบ
-มีการออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/การ
กาหนด ราคากลาง/การควบคุมงานก่อสร้าง
ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐานต่อไป
การติดตามผล
-ประเมินจากการออกแบบ/ประมาณการ
ก่อสร้าง/การกาหนด ราคากลาง/การควบคุม
งานก่อสร้าง

หมายเหตุ

-9หน่วยรับตรวจ
กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ/ปรับปรุง/ติดตามผล

3.งานผังเมือง
3.1 ตรวจสอบเอกสารการวางผังเมือง

ผลการตรวจสอบ
-ยังไม่มีการจัดวางผังเมืองที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
-ควรวางแผนการจัดวางผังเมือง
การติดตามผล
-ประเมินจากแผนที่ผังเมือง

4.งานไฟฟ้าสาธารณะและสาธารณูปโภค
4.1 ตรวจสอบทะเบียนคุมงานซ่อม
ไฟฟ้าและประปา

ผลการตรวจสอบ
-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและประปาหมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะ
จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในกองช่างเพิ่มขึ้น
อาจจะจ้างเหมาบริการ หรือเปิดกรอบ เจ้า
พนักงานด้านไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
การติดตามผล
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ชอบอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
นายยุทธพงศ์ นิคม

(ลงชื่อ)..............ยุทธพงศ์ นิคม.................ผู้ตรวจสอบภายใน
(นายยุทธพงศ์ นิคม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว

หมายเหตุ

