
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สรุปผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการตรวจสอบภายใน/ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

หน่วยรับตรวจ 
กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

ส านักปลัด 
1. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแนวทาง    

ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 561  

2. งานธุรการ  
    - การรับ/ส่ง หนังสือ 
 
 
3. งานกิจการสภา มีการปฏิบัติตามระเบียบ    

ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นหรือไม่ 
4. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
6 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
 . การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 561  มีการน าโครงการ       

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาจัดท างบประมาณของแต่ละส่วนราชการ  
 
5. งานธุรการมีการจัดท าทะเบียนรับ/ส่งหนังสือประจ าปี การรับ-ส่งหนังสือบางครั้ง

ไปส่งด้วยตนเอง บางครั้งรับส่งทางอีเมลล์ ท าให้บางครั้งหนังสือตกหล่น เกิดการ
ล่าช้าในการปฏิบัติไปบ้าง เห็นควรตรวจทานการรับหนังสือประจ าวันทางอีเมลล์
ให้ด ี

3. งานกิจการสภา มีการก าหนดสมัยประชุม/การส่งหนังสือเชิญประชุมตามระเบียบฯ       
มีการตั้งสมาชิกสภาท าหน้าทีตรวจรับรองรายงานการประชุม 

4. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการ
จัดท าเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่ายเป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงานย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายงานภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท ารายงานผลการติดตามผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันที่   ตุลาคม – 30 กันยายน 561  
ครบถ้วน ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
5644 ข้อ 1 

1. แนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

7. ในส่วนของการปฏิบัติงานธุรการควรมีการตรวจสอบหนังสือที่ส่งมาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ทุกวัน เพื่อกันปัญหาหนังสือตกหล่นล่าช้า 

กองคลัง 
 . ตรวจสอบรายการกับแผนจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
3 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

 
 . มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ/แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี         

และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ปฏิบัติตามประกาศ คตง. 
5. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการ

จัดท าเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่ายเป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงานย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายงานภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท ารายงานผลการติดตามผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันที่   ตุลาคม – 30 กันยายน 561  
ครบถ้วน ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
5644 ข้อ 1 

3. แนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 



สรุปผลการตรวจสอบภายใน/ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

หน่วยรับตรวจ 
กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

กองช่าง 
 . การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
    สุ่มตรวจ กรณีบุคคลธรรมดา 5 ราย 
    สุ่มตรวจ  กรณีนิติบุคคล/บจก/หจก. 5 ราย 
 
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
3. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 
 
 
 

 
 . การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จากการสุ่มตรวจ 4 ราย (กรณบีุคคลธรรมดา/

กรณีนิติบคุคล) มีการขออนุญาตถกูต้อง การจัดเตรียมเอกสารประกอบครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ กรณีเจ้าของมิได้มาด าเนินการเองไดม้ีการจดัท าหนังสือมอบ
อ านาจครบถ้วน 

5. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการ
จัดท าเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่ายเป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงานย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายงานภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท ารายงานผลการติดตามผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันที่   ตุลาคม – 30 กันยายน 561  
ครบถ้วน ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
5644 ข้อ 1 

4. แนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 
 . ตรวจสอบทะเบยีนคุมวสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
3 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

 
 . กองการศึกษามีการจัดท าใบขอเบิกวัสดุ     เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุถูกต้อง

ตามรายการที่ขอเบิก 4 รายการ ได้แก่  
    วัสดุส านักงาน จ านวน 37 รายการ ตามใบเบิกเลขท่ี  /561  – 3/561  
     วัสดุการศึกษา จ านวน 43 รายการ ตามใบเบิกเลขท่ี  /561  – 3/561  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ ตามใบเบิกเลขท่ี  /561  – 5/561  
    วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ ตามใบเบิกเลขท่ี  /561   
5. การลงบัญชีวัสดุตามรายการที่ขอเบิกข้างต้นได้จัดท าบัญชีวัสดุ มีการลงรับ ตัดจ่าย 

คงเหลือถูกต้องครบถ้วน 
5. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการ

จัดท าเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่ายเป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงานย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท ารายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันที่   ตุลาคม – 30 กันยายน 561  ครบถ้วน 
ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

4. ลงเลขที่ใบเบิกวัสดุงานบ้านงานครัวผิด โดยลงมาเป็นเลข 5/561  ได้แจ้งให้ท า
การแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 

6. แนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ    
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 



สรุปผลการตรวจสอบภายใน/ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

หน่วยรับตรวจ 
กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

กองสาธารณสขุ 
 . งานตรวจฎีกาเอกสารการเบิกจ่าย 
 
 
5. ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

 
 . จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการ

จัดท าเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่ายเป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงานย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท ารายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันที่   ตุลาคม – 30 กันยายน 561  ครบถ้วน 
ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

3. แนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ ใหศ้ึกษาระเบยีบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

 
 
 

  (ลงชื่อ)                                                                                    
                                                                                 (นางสาวกุลภัสสรณ์  วจนะเสถียร) 
     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 

 
 (ลงชื่อ)  พ.จ.อ.                            
                                                                                              (อ านาจ  นกโต) 
     ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
ความเห็นผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 

 
 (ลงชื่อ)                              
                                                                                        (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 



แบบสอบทานการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (สุ่มตรวจ) 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
หน่วยรับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

ผลการ 
สอบทาน 

 
สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

ปฏิบัต ิ ไม่
ปฏิบัต ิ

 
ส านักปลัด 
1. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแนวทาง    

ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 561  

 
 
 
2. งานธุรการ  
    - การรับ/ส่ง หนังสือ 
 
 
 
 
3. งานกิจการสภา มีการปฏิบัติตามระเบียบ    

ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นหรือไม่ 
 
 
4. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
 
 
6 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 . การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 561  มีการน าโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาจัดท างบประมาณ
ของแต่ละส่วนราชการ 

 
 
5. งานธุรการมีการจัดท าทะเบียนรับ/ส่งหนังสือ

ประจ าปี การรับ-ส่งหนังสือบางครั้งไปส่งด้วย
ตนเอง บางครั้ งรับส่งทางอีเมลล์ ท าให้
บางครั้งหนังสือตกหล่น เกิดการล่าช้าในการ
ปฏิบัติไปบ้าง เห็นควรตรวจทานการรับ
หนังสือประจ าวันทางอีเมลล์ให้ดี 

3. งานกิจการสภา มีการก าหนดสมัยประชุม/
การส่งหนังสือเชิญประชุมตามระเบียบฯ       
มีการตั้งสมาชิกสภาท าหน้าทีตรวจรับรอง
รายงานการประชุม 

4. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการจัดท า
เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่าย
เป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงาน
ย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท า
รายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันท่ี   ตุลาคม – 
30 กันยายน 561  ครบถ้วน ระเบียบ 
คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

 
 

 
 
 .ระเบียบ มท.     
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.564  
และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
5.ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยงาน      
สารบรรณ      
พ.ศ.5651 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
3.ระเบียบ มท.   
ว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.
5647 
4.ระเบียบ มท.  
ว่าด้วยการรับ 
การเบิกจ่ายเงินฯ 
พ.ศ.5647 และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
6 ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. 5644 



แบบสอบทานการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (สุ่มตรวจ) 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
หน่วยรับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

ผลการ 
สอบทาน 

 
สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

 
กองคลัง 
 . ตรวจสอบรายการกับแผนจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 
 
 
 
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
 
 
3 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 . มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ/แผนการ

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และจัดส่ง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ปฏิบัติตาม
ประกาศ คตง. 

 
5. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการจัดท า
เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่าย
เป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงาน
ย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท า
รายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันท่ี   ตุลาคม – 
30 กันยายน 561  ครบถ้วน ระเบียบ 
คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

 

 
 
 .ประกาศ คตง.
เรื่อง การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
5641 
5.ระเบียบ มท.  
ว่าด้วยการรับ 
การเบิกจ่ายเงินฯ 
พ.ศ.5647 และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
3 ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. 5644 

 
กองช่าง 
 . การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
    สุ่มตรวจ กรณีบุคคลธรรมดา 5 ราย 
    สุ่มตรวจ  กรณีนิติบุคคล/บจก/หจก. 5 ราย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 . การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จากการสุ่ม

ตรวจ 4 ราย (กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติ
บุคคล) มีการขออนุญาตถูกต้อง การ
จัดเตรียมเอกสารประกอบครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ กรณีเจ้าของมไิด้มาด าเนินการ
เองได้มีการจัดท าหนังสือมอบอ านาจ
ครบถ้วน 

 
 
 .พรบ.ควบคมุ
การก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.
5479 พรบ.
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.5655 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 



แบบสอบทานการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (สุ่มตรวจ) 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
หน่วยรับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

ผลการ 
สอบทาน 

 
สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

 
กองช่าง 
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
 
 
3 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
5. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการจัดท า
เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่าย
เป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงาน
ย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท า
รายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันท่ี   ตุลาคม – 
30 กันยายน 561  ครบถ้วน ระเบียบ 
คตง.ว่าด้ วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

 

 
 
5.ระเบียบ มท.  
ว่าด้วยการรับ   
การเบิกจ่ายเงินฯ 
พ.ศ.5647 และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
3 ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. 5644 

 
กองการศึกษา 
 . ตรวจสอบทะเบยีนคุมวสัด ุ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 . กองการศึกษามีการจัดท าใบขอเบิกวัสดุ     

เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุถูกต้องตาม
รายการที่ขอเบิก 4 รายการ ได้แก่  

    วัสดุส านักงาน จ านวน 37 รายการ ตามใบ
เบิกเลขท่ี  /561  – 3/561  

     วัสดุการศึกษา จ านวน 43 รายการ ตามใบ
เบิกเลขท่ี  /561  – 3/561  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ ตามใบ
เบิกเลขท่ี  /561  – 5/561  

    วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 
ตามใบเบิกเลขที่  /561  (ลงเลขผิดเป็น 
5 /561  ได้ แนะน า ให้ ท า กา รแก้ ไ ข            
ให้ถูกต้องแล้ว)  

5. การลงบัญชีวัสดุตามรายการที่ขอเบิกข้างต้น
ได้จัดท าบัญชีวัสดุ  มีการลงรับ ตัดจ่าย 
คงเหลือถูกต้องครบถ้วน 

 

 
 
 . พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.5610 หมวด
 3 
5.ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.5610    
หมวด 9 



แบบสอบทานการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (สุ่มตรวจ) 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
หน่วยรับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ 

ผลการ 
สอบทาน 

 
สรุปผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

 
กองการศึกษา 
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 
 
 
 
3 . ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
5. จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการจัดท า
เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่าย
เป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงาน
ย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท า
รายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันท่ี   ตุลาคม – 
30 กันยายน 561  ครบถ้วน ระเบียบ 
คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

 

 
 
5.ระเบียบ มท.  
ว่าด้วยการรับ   
การเบิกจ่ายเงินฯ 
พ.ศ.5647 และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
3 ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. 5644 

 
กองสาธารณสขุ 
 . งานตรวจฎีกาเอกสารการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
5. ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 . จาการสุ่มตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนของส านักปลัด มีการจัดท า
เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน การเบิกจ่าย
เป็นไปตามค าสั่งปรับคุณวุฒิ ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงาน
ย่อย/มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน
ภายในครบทุกส านัก/กอง มีการจัดท า
รายงานผลการติดตามผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ส าหรับงวดวันท่ี   ตุลาคม – 
30 กันยายน 561  ครบถ้วน ระเบียบ 
คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.5644 ข้อ 1 

 
 
 .ระเบียบ มท.  
ว่าด้วยการรับ   
การเบิกจ่ายเงินฯ 
พ.ศ.5647 และ   
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
5 ระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. 5644 

 


