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ความเป็นมาของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
 การตรวจสอบภายในภาคราชการเกิดขึ้นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๐๕ 
โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน ๑ คน หรือหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบด้านอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็น
การภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และ ได้มีการ
พัฒนามาตามลำดับ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๙ กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็น
กระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีตำแหน่ง อัตรากำลังเพ่ือทำหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม เหตุผล
อันเนื่องมาจากรัฐบาลเห็นความสำคัญและให้ความสนใจในเรื่องการตรวจสอบภายใน โดยที่เห็นว่าเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งของหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้บริหาร ในอันที่จะสอบทาน ทบทวน และประเมินผล
ทางด้านการเงิน การบัญชี ว่าดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหาร แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในด้าน
การประเมนิประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม
การเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จ
ดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 
(Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ทำให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Audittability) 
 3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness 
of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้าน
ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
การประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 
 4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร                
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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 5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร 
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลหน่วยงาน 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปรัชญา    
มุ่งพัฒนาตน และพัฒนางานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

วิสัยทัศน์  
  เป็นมืออาชีพในงานให้ความเชื่อมั่นและบริการให้คำปรึกษา 

พันธกิจ  
  1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน  และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจเพ่ือให้การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณค่าเพ่ิม 
  3. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบถึงความเพียงพอเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
๒. สร้างความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และทันเวลา 

เป้าหมาย 
  ๑. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 
  2. หน่วยรับตรวจทุกแห่งมีการบริหารงานและการปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  3. หน่วยรับตรวจมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 

หน่วยรับตรวจ   จำนวน ๙3 หน่วย ได้แก่ 
๑. หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง) ๑7 หน่วย 
๒. หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ๗๖ จังหวัด 

งบประมาณ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร จำนวน 503,338.37 บาท ใช้จ่ายไป จำนวน 
503,338.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
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โครงสร้างและอัตรากำลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) = 1          นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก.)* = 1 
          เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) = 1          พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน = 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝา่ยตรวจสอบและติดตาม 3 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก.) = 1 

ฝา่ยบรหิารทั่วไป 2 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก.)* = 1 

ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.) = 1 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขรก. = 5 
พรก. = 1 



[4] 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 🔎 การตรวจสอบประจำปี 

  1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1) เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี  
และการพัสดุ มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
  2) เพ่ือสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงินและบัญชี 
  3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ตามกิจกรรม/งาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
  4) เพ่ือประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
  5) เพ่ือให้คำปรึกษาในการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
  6) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้
อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
  ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ๑. ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน 
จำนวน 22 หน่วย ดังนี้ 
  ๑.๑ หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน 7 หน่วย 
  1) กองการเจ้าหน้าที่ 
  2) กองคลัง 
  3) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
  4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  5) กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
  6) กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
  7) กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
  กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    1 หน่วย 
  2) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ   1 หน่วย 
  3) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม   2 หน่วย 
  4) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้  1 หน่วย 
  สาธารณูปโภคค้างชำระ  
  5) การติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี    1 หน่วย 
  6) การบริหารงบประมาณ      7 หน่วย 
  7) การใช้รถส่วนกลาง       7 หน่วย 
  8) การควบคุมพัสดุ       7 หน่วย 
  9) ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง    2 หน่วย 
  ๑.๒ หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด) จำนวน 15 แห่ง 
  ๑) บุรรีัมย์ 2) นราธิวาส 
  3) สุราษฎร์ธาน ี 4) นครราชสีมา 
  5) พิษณุโลก 6) เพชรบุรี 
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  7) แพร่ 8) ปัตตานี 
  9) ลำปาง 10) อุบลราชธานี 
  11) นครนายก 12) สมุทรสาคร 
  13) นครศรีธรรมราช 14) ปราจีนบุรี 
  15) ยะลา  

  กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  1) เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินรับฝาก และลูกหนี้เงินยืม 
  2) การรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน 
  3) การเบิกจ่ายเงิน 
  4) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
  5) การเสนอและการส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  7) การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  8) การบริหารงบประมาณ 
  9) การควบคุมภายใน 
  10) การบริหารและการปฏิบัติงานในด้านการเงิน 
  ๒. ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน 2 กิจกรรม 
  ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) การประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.go.th)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๓. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) การตรวจสอบ
การนำระบบมาใช้งานจริง โครงการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) กับการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
  ๔. การให้คำปรึกษาแก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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  2. สรุปผลการตรวจสอบ 
  📝ด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบรหิาร และการปฏิบัติงาน 
  จากการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน 22 แห่ง พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่บางแห่งยังมีการดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนในบางประเด็น ซึ่งมี
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ใหด้ำเนินการแล้ว ดังนี้  
  ๑. หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน 7 หน่วย  
 1) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เข้าตรวจสอบ  จำนวน   1   แห่ง 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   1   แห่ง  (100%) 
 2) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ  เข้าตรวจสอบ  จำนวน   1   แห่ง 
 ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
 3) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  เขา้ตรวจสอบ  จำนวน   2   แห่ง 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   2   แห่ง  (100%) 
 4) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
 เข้าตรวจสอบ  จำนวน   1   แห่ง   ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
 5) การติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี  เข้าตรวจสอบ  จำนวน   1   แห่ง   
 ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
 6) การบริหารงบประมาณ  จำนวน   7   แห่ง 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   1   แห่ง  (14.29%) 
 7) การใช้รถส่วนกลาง  จำนวน   7   แห่ง 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   1   แห่ง  (14.29%) 
 8) การควบคุมพัสดุ  จำนวน   7   แห่ง 
 ไม่มีขอ้ตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
 9) ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง  เข้าตรวจสอบ  จำนวน   2   แห่ง   
 ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
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ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง) 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    มีเงนิรอตรวจสอบอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
    1) มีเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
    2) มีเงินรอตรวจสอบอยู่ในบญัชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
    3) เงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุม
การรับ–จ่ายเงิน  
 
    4) มีการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรบางรายเกินอัตรา 
ที่ระเบียบกำหนด และผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ให้สามารถจ่ายในอัตราที่สูงกว่าที่ระเบียบกระทรวงการคลัง
กำหนด ตามหนังสือ สบ.พถ. ที่ มท 0807.4/2824 ลงวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในหลักฐาน
การจ่ายเงิน 
    5) โครงการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง 
ใบสำคัญรับเงินระบุเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรที่ปรึกษา
โครงงานวิชาการ และวิทยากรผู้ช่วยอาจารย์ที่ ปรึกษา
โครงงานวิชาการและวิทยากรกลุ่ม ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนด 
 
 
 

 
 - ให้ตรวจสอบหาที่มาของเงินรอตรวจสอบ และบันทึก
รับรู้ในระบบบัญชี พร้อมทั้งจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินโดยเร็ว หรือหากเป็นเงินที่ไม่มีภาระต้องจ่าย
ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินรายใด ให้นำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 - โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยัง
เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิรับเงินไม่ครบถ้วน 
ขอให้เร่งรัดดำเนินการ โดยหากมีเงินเหลือจ่ายให้นำ 
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบกฎหมายด้วย 
 - เงินฝากธนาคารซึ่งเป็นเงินรอตรวจสอบและไม่มี
ความเคลื่อนไหว ให้เร่งตรวจสอบหาที่มาของเงินดังกล่าว 
และหากเป็นเงินที่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินรายใด ให้ดำเนินการโดยเร็ว หรือหากไม่มี
ภาระและความจำเป็นต้องใช้จ่ายอีก ให้นำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
 - ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการเงินฝาก
ธนาคารกับทะเบียนคุมการรับ–จ่ายเงินให้ถูกต้อง
ตรงกัน  และแจ้งให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบด้วย 
 - ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
สูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้อนุมัติ ในหลักการไว้หรือไม่  และแจ้งให้กลุ่ ม
ตรวจสอบภายในทราบด้วย ทั้งนี้ ในคราวต่อไปขอให้
ระบุรายละเอียดเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรไว้ในใบสำคัญรับเงินด้วย 
 - ขอให้ตรวจสอบว่าการเบิ กจ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรโครงการพัฒ นานั กกฎหมายท้ องถิ่ น
ระดับกลางเข้าลักษณะใดตามหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าสมนาคุณวิทยากรที่กระทรวงการคลังกำหนด  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (1) และแจ้ง
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบด้วย 
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ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

การบริหารงบประมาณ 
    1) รายการค่าชำระหนี้โดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคคล
ท้องถิ่น และค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการหรือพัสดุ ไม่มี
ทะเบียนคุมให้ตรวจสอบทำให้ไม่ทราบยอดเบิกจา่ยปัจจุบัน 
    2) จัดทำทะเบียนคมุการรับ–จ่ายเงินงบประมาณไว้บางรายการ 
ส่วนใหญ่ควบคุมงบประมาณโดยใช้รายงานผลการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณที่ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งสรุป
ยอดเงินเป็นรายเดือน สำหรับรายการที่กองยุทธศาสตร์ 
และแผนงานควบคุม (ตัด FMD) ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการ
รับ–จ่ายเงินไว้ และมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามหนังสือ 
กยผ. (กง.งป.) ที่ มท 0815.3/ว 11 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 
แต่ไม่ครบถ้วนทุกเดือน และไม่ครบทุกรายการ 
การใช้รถส่วนกลาง 
    - ไม่มีการติดตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้
ด้านข้างนอกรถทัง้สองข้าง 
 

 
 - ขอให้แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายการค่าชำระหนี้โดยสารรถไฟครึ่งราคาของบุคคล
ท้องถิ่น และค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการหรือพัสด ุ
 - ขอให้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกรายการ โดยกำชับให้จัดทำ
ทะเบียนคุมการรับ–จ่ายเงินงบประมาณให้ครบถ้วน
ทุกรายการ รวมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีที่ได้รับจัดสรรทุกรายการตามที่กองยุทธศาสตร์
และแผนงานกำหนด โดยรายงานเป็นประจำทุกเดือน 
 
 
 
 
 - ให้ดำเนินการพ่นตราเครื่องหมายประจำของส่วน
ราช การ ไว้ ด้ าน ข้ า งน อก รถส่ วน ก ล างทุ ก คั น  
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 

 

 ๒. หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) จำนวน 15 แห่ง  
 1) เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินรับฝาก และลูกหนี้
เงินยืม 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   13   แห่ง  (86.67%) 
 2) การรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   11   แห่ง  (73.33%) 
 3) การเบิกจ่ายเงิน 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   10   แห่ง  (66.67%) 
 4) การเบิกจ่ายค่าสาธารณปูโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
 ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
 5) การเสนอและการส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   1   แห่ง  (6.67%) 
 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
 ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
 7) การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   10   แห่ง  (66.67%) 
 8) การบริหารงบประมาณ 
 ไม่มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 9) การควบคุมภายใน 
 มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะไว้ให้ดำเนินการ  จำนวน   7   แห่ง  (46.67%) 
 10) การบริหารและการปฏิบัติงานในด้านการเงิน 
 ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในคราวเดียวกับการตรวจสอบด้าน Financial & 
Compliance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินสด 
    1) มีการนำเช็คที่ได้รับไว้ฝากธนาคารเพ่ือรอเรียกเก็บ
เงิน ไม่ได้บันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
    2) การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนและ
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

 
 - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีการรับเงิน 
เป็นเงินสดหรือเช็คทุกกรณี ให้บันทึกรายการในระบบ 
GFMIS ในวันที่ได้รับเงินหรือเช็คให้ครบถ้วนเป็นปัจจบุัน 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 
0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์ และที่  กค 0423.3/ว 267 
ลงวันที่  3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชี
ภาครัฐสำหรับส่วนราชการ 
 - การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ให้ดำเนินการ
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และให้ตรวจสอบกับรายงาน
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสอบทานการปฏิบัติงาน 
ขอให้กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องด้วย 
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ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 

เงินฝากธนาคาร 
    1) เมื่อมีการรับ -จ่ายเงินฝากธนาคาร ไม่ได้บันทึก
รายการในระบบ GFMIS 
 
 
 
    2) ไม่ได้บันทึกรายการรับ–จ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ในระบบ GFMIS  
 
 
 
 
 
 
    3) เงินโครงการพัฒนาเมือง เป็นรายการจ่ายเงินแล้ว 
แต่ยังไมไ่ด้บันทึกขอจ่าย (PP) ในระบบ GFMIS 
    4) บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง และบัญชีเงิน
ฝากธนาคารการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้าง
อนาคตประเทศ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 
 
    5) บัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายบางราย
มีการโยกย้าย หรือเกษียณอายุราชการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีอำนาจลงนามใหม ่
เงินฝากคลัง 
    1) มีเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และพ.ศ. 2562 คงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
    2) มีเงินประกันสัญญาครบกำหนดรับประกันความชำรุด
บกพร่องตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

 
 - การรับ–จ่ายเงินฝากธนาคาร ให้ดำเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบ GFMIS ในวันที่มีรายการเคลื่อนไหว
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และให้ตรวจสอบ
กับรายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสอบทานการปฏิบัติงาน 
หากพบขอ้ผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
 - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหากมีรายการรับ–จ่ายเงิน
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ให้บันทึกรายการในระบบ 
GFMIS ในรหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากประเภท
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 
หากยังไม่ขอเปิดรหัสบัญชีแยกประเภทดังกล่าว     
ให้ประสานกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ื อดำเนิ นการขอเปิ ด  Z-Bank สำหรับบันทึ ก
รายการรับ–จ่ายเงินค่าลงทะเบียนในระบบ GFMIS  
 - ให้ ดำเนินการปรับปรุงรายการจ่ ายเงิน  (PP) 
โครงการพัฒนาเมืองที่คงคา้งในระบบ GFMIS  
 - เพ่ือไม่ให้เป็นภาระทางบัญชีให้ตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินโครงการไทยเข้มแข็ง และโครงการวางระบบ
บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ หากดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว 
 - ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 - ให้ตรวจสอบเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หากเป็นเงินที่ต้องจ่ายให้แกเ่จ้าหนี้หรือผู้
มีสิทธิรับเงินรายใดให้ดำเนินการโดยเร็ว หรือหาก
เป็นเงินทีไ่ม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายอีก ให้ดำเนินการ
ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.2/ว 1873 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 และด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 2735 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
 - ให้ดำเนินการประสานผู้ รับจ้างรายที่สัญญาครบ
กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง เพ่ือคืนเงิน
ประกันสัญญาให้โดยเร็ว 
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ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3) เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้โอนจัดสรรเงินฝาก
ภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโอนจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นปัจจุบัน และมเีงินที่ได้รับ
โอนในปีงบประมาณก่อน ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบไม่ทราบว่าได้รับ
โอนในปีใด ยังไม่ได้จัดสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
        - ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 
        - ตรวจสอบจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ในระบบ GFMIS พบว่าเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้รับโอน 
ซ่ึงยังไม่ได้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดไม่ตรง
กับเงินฝากคลังคงเหลือ 
 

 
 - การจัดสรรเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้โอนจัดสรรเป็นเดือนภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรร
ภาษีธุรกจิเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
5 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 786 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 ขอให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้ง
สั่งการและกำชับผู้รับผิดชอบควบคุมรายละเอียดเงินฝาก
ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้ รับโอนอย่างรัดกุม และติดตาม
ตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานทีจ่ัดเก็บแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้งที่ได้รับการโอน เพ่ือไม่ให้
เกิดกรณียังไม่ได้โอนจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค้างสะสมด้วยเหตุ ไม่ทราบว่าได้รับโอนในปีงบ 
ประมาณใด และไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง
ของหน่วยงานที่จัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 - กรณีมีเงินฝากคลัง (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ที่รับไว้ใน
ปีก่อน ๆ และไม่ทราบว่าได้รับไว้ในปีใด ยังไม่ได้โอน
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ผู้  
รับผิดชอบเร่งรัดตรวจสอบเอกสารการโอนของหน่วยงาน
จัดเก็บกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ในระบบ GFMIS หากถูกต้องให้ดำเนินการโอน
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ทั้งนี้
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0803.3/ว 1333 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 
กรณีที่มีข้อประเด็นสงสัยให้ประสานกองคลัง    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบบัญชี
เงนิฝากคลังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกรณีมี
เงินฝากคลัง (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ค้างสะสมแต่ ไม่
สามารถจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - กรณีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้รับโอน และยัง
ไม่ไดโ้อนจัดสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงิน
ไม่ตรงกับเงินฝากคลังคงเหลือ ขอให้ตรวจสอบ 
และประสานกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
4 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

เงินทดรองราชการ 
    - มีดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ยังไม่ได้นำส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 
 
 
 
เงินรับฝาก 
    1 ) มี เงิน รับฝากรายการต่ าง  ๆ  คงเหลื อยั งไม่ ได้
ดำเนินการเบิกจ่าย เช่น เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) เงินสนับสนุนการ
คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เงินบำรุงพิเศษท้องถิ่นที่มีการทำเหมือง 
เงินสมัครสอบเลื่อนระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินหลักประกันสุขภาพ เงินสอบแข่งขันคนเก่ง เงินช่วยเหลือ
ผู้กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ เป็นต้น 
    2) มีเงินประกันสัญญา ซึ่งยังไม่ครบกำหนดรับประกัน
ความชำรุดบกพร่องตามสัญญาไม่ได้นำฝากคลัง เนื่องจากยัง
ไม่ได้เปิดรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และไม่ได้บันทึกรับเงินใน
ระบบ GFMIS 
 
 
 
 
การรับเงนิ และการนำส่งเงิน 
    1) ในวันที่รับเงินรายได้แผ่นดิน ไม่มีการบันทึกรายการ 
ในระบบ GFMIS โดยบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินในระบบ 
GFMIS ในวันที่มีการนำส่งรายได้แผ่นดิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง 
 
    2) มีการนำส่งรายได้ค่าปรับผิดสัญญาหักจากจำนวนที่ขอ
เบิกเงินจากคลัง นำส่งเป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 
 
    3) การรับเงิน และการนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate 
Online  
        - ยังไม่ได้ดำเนินการทุกประเภท 
        - ดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกประเภท 
        - ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบฯ ไม่ครบถ้วน 
 

 
 - ให้นำดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
ข้อ 101 
 
 - ให้ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรับฝากอ่ืน ๆ ที่คงเหลือ 
ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว หรือหาก
เป็นเงนิที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอีกให้ดำเนินการ
ส่งคืนหรือดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
เจ้าของเงิน 
 
 
 - ให้บันทึกรับเงินประกันสัญญาเป็นเงินประกัน
สัญญาในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน และประสาน
กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเปิด
บัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS โดยหากได้รับ
รหัสบัญชีเงินฝากคลังสำหรับบันทึกเงินประกัน
สัญญาให้บันทึกในเงินฝากคลังให้ครบถ้วน และเมื่อ
ครบกำหนดต้องถอนคืนให้เบิกจากคลังและจ่าย
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 
 - การบันทึกรายการรับเงินและนำส่งเงินในระบบ 
GFMIS ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
และให้ตรวจสอบกับรายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
การสอบทานการปฏิบัติ งาน และขอให้กำชับ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องด้วย 
 - ให้ดำเนินการประสานสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
เพ่ือขอคืนเงินรายได้ดังกล่าว และเมื่อได้รับเงินคืน
จากสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่ ให้ดำเนินการนำเงิน
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 - ขอให้กำชับและเร่งรัดผู้รับผิดชอบดำเนินการรับเงิน 
และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ให้ครบถว้นทุกประเภท ทั้งนี้ ปฏิบัติให้เป็น 
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4) การรับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
        - ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สำเนาใบรับฝากเงินของธนาคาร
เป็นหลักฐานการจ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าได้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1581 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
        - ออกใบเสร็จรับเงินในนามองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
    5) ไมไ่ด้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 

และการนำเงินส่งคลัง ข้อ 52 ข้อ 78 และข้อ 103 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/
ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 486 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 
 - ให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เรียกรายงานการ
รับเงินและการนำเงินส่งคลังจากระบบ KTB Corporate 
Online ให้ครบถ้วน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง โดยปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นำเงินส่งคลัง ข้อ 79 และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 140 ลงวันที ่19 สิงหาคม 2563 
 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นส่วน
ราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่กระทรวง 
การคลังกำหนด โดยกรณีรับเงิน ตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
ข้อ 79 ได้กำหนด โดยสรุปว่า ในการจัดเก็บหรือรับ
ชำระเงินให้ส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับ
ชำระเงินต้องออกใบเสร็จรับเงิน ขอให้กำชับผู้รับ 
ผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  
 - สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ให้ออกเป็นรายบุคคลในนามผู้เข้ารับการอบรมและชำระ
เงินค่าลงทะเบียน 1 ราย ต่อ 1 ฉบับ หากจะออกใบเสร็จ 
รับเงินเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ทราบด้วย ขอให้กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว 
 - ให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 71 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
7 การเบิกจ่ายเงิน 

    1) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการจ่าย หรือได้รับ   
ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
    2) การขอเบิกเงินงบประมาณกรณีจ่ายตรง มีรายงานการจ่าย
ชำระเงินให้แก่ผู้ขายจากระบบ GFMIS ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
    3) การประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อรับรอง
การจ่ายเงิน และระบุวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินในหลักฐาน 
การจ่ายเงินดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการเฉพาะหลักฐาน
การจ่ายเงนิที่เป็นใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
    4) ไม่พบเอกสารการขอเบิกเงินและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงนิให้ตรวจสอบ 
 
 
    5) มีการเบิกจ่ายเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
    6) มีการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  (DTAC) ซึ่งใช้
สำหรับติดต่อราชการโดยมอบให้ข้าราชการถือครอง ซึ่งผู้อนุมัติ
ให้จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ซึ่งกำหนดให้เป็น
อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

  
 - กรณีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ครบถ้วนทุกรายการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 44 
 - การขอเบิกเงินงบประมาณกรณีจ่ายตรงให้มีรายงาน
การจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายจากระบบ GFMIS ซึ่งแสดงว่า
ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้
มีสิทธิรับเงินแล้วไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้
ครบถ้วนทุกรายการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 45 และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 
 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” 
ลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้จ่ายเงิน       
ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปีที่จ่ายกำกับ
ไว้ ในหลักฐานการจ่ ายเงินทุ กฉบับ ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 42 
 - สั่งการให้ตรวจสอบและค้นหาเอกสารการขอเบิกเงิน
และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน หากไม่พบ
ให้ดำเนินการเรียกคืนเงินและนำส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินโดยเร็ว 
 - กรณีมีการเบิกจ่ายเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้
ประสานกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ว่าเบิกจ่ายซ้ำซ้อนกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติกรณีนี้อย่างไร 
 - ขอให้ เรียกคืนค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ดังกล่าว   
และนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว และให้
ตรวจสอบหากมีการเบิกจ่ายเงินในลักษณะเดียวกัน
ให้เรียกคืนและนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว 
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    7) การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
        - ไม่ได้สำรวจความประสงค์ตามแบบแจ้งข้อมูลการรับ
เงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online และไม่ได้จัดทำ
ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร ์
        - ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบฯ ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณี
รถส่วนตัวไม่ได้แนบระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรงเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
    9) มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ซ้ำซ้อนในวันเดียวกัน 
 
    10) การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 
         - โครงการฝึกอบรมมีการประมาณการและเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมิใช่รายการ
ที่ระเบียบฯ กำหนดให้เบิกได ้

 
 - ขอให้จัดทำแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online และจัดทำทะเบียนคุม
การโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือนำมาใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการ
โอนเงิน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2563 
 - ให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เรียกรายงาน
การจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online 
ให้ครบถ้วน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โดยปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 44 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 
0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 - ให้ดำเนินการแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
(แก้ไขเพ่ิม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 11 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 
 - ควรดำเนินการเรียกคืนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการที่เบิกซ้ำ และส่งคืนเป็นรายได้
แผ่นดินโดยเร็ว 
 
 - กรณีการจัดโครงการฝึกอบรม กระทรวงการคลัง
ได้กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไว้รวม 
15 รายการ หากค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามรายการ
ที่กำหนด ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
ข้อ 7 และข้อ 8 ซึ่งค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา
ราชการเป็นรายการทีก่ระทรวงการคลังไม่ได้กำหนด 
ให้เบิกจ่าย ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบว่าได้ขอทำความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



[16] 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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    11) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่มีการจดัทำมาตรการ
ควบคมุการใช้สาธารณูปโภค 
 
 
การบัญชี 
    - ไม่ได้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ 
และเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 
 
 
การควบคุมพัสดุ 
    1) ไม่ได้จัดทำบัญชีวัสดุและใบเบิกวัสดุ หรือจัดทำไว้    
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน 
 
    2) ไม่มีการจัดทำ หรือจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นไป
ตามแบบที่กำหนด มีรายการทรัพย์สินไม่ตรงกับทะเบียนคุม
และระบบ GFMIS และกำหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
    3) มีรายการครุภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดออก
จากระบบ GFMIS 
 
 
    4) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
        - คณะกรรมการฯ ยังไมไ่ดร้ายงานผลการตรวจสอบ 
        - คณะกรรมการฯ ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
 

การปฏิบัตินอกเวลาราชการหรือไม่ หากไม่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง ควรเรียกคืนและนำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน และให้ตรวจสอบหากมีการเบิกจ่าย
ในลักษณะดังกล่าว ควรดำเนินการเช่นเดียวกัน 
 - ให้จัดทำมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค
เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดย
ถือปฏิ บั ติ ต ามม ติคณ ะรัฐมนตรี เมื่ อ วันที่  6 
มิถุนายน 2560 
 
 - ให้จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ 
และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานทราบภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2558 
 
 - ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีวัสดุและใบเบิกวัสดุ   
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นการควบคุม
การรบั–จ่ายวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน 
 - ให้ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ ครบถ้วน    
และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด มีรายการตรงกับ
ระบบ GFMIS พร้อมทั้งกำหนดรหัสที่ตัวครุภัณฑ์
ให้ครบถ้วน ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยปฏิบัติ
ให้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 
(กวพ.) 0408.4/ว 126 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 
0803/ว 212 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 
 - ให้แจ้งกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดำเนินการตัดจำหน่ายรายการครุภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้ว
ออกจากระบบ GFMIS เพ่ือให้ทรัพย์สินตามทะเบียนคุม
มีรายการถูกต้องตรงกันกับทรัพย์สินในระบบ GFMIS 
 
 - กำชับให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินการให้เสรจ็สิ้นโดยเร็ว หากพบ
ครุภัณฑ์ชำรุดให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213–215 
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        - คณะกรรมการฯ รายงานผลไม่ครบถ้วนตามประเด็น
ที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ 
 
 
 
     5) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ครภุัณฑ์ชำรุด 
        - ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
        - กรณี ค รุภั ณ ฑ์ ช ำรุด  เสื่ อมสภ าพอยู่ ระห ว่ า ง
ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ 
 
 
 
ระบบการควบคุมภายใน 
    1) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน และกรรมการเก็บ
รักษาเงินแทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ–จ่ายเงินประจำวัน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ  
และบุคคลเป็นผู้มีสิทธิดำเนินการในระบบ GFMIS อ้างอิง
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ได้ยกเลิกแล้ว 
 
    2) กุญแจสำรองตู้นิรภัย เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเก็บรักษา 
ไว้ที่ใด 
 
 
 
 
 
 
    3) กรรมการเกบ็รักษาเงินเป็นผู้เก็บรักษากุญแจสำรอง 
 

 - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ครบถ้วน
ตามประเด็นที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 
 - ขอให้กำชับผู้ รับผิดชอบดำเนินการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีครุภัณฑ์
ชำรุด โดยดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214–215 
 - ขอให้กำชับผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
กรณีมีครุภัณฑ์ชำรุด โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
214–215 กำหนดต่อไป 
 
 - กำชับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเก็บ
รักษาเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงินแทน เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการรับ–จ่ายเงินประจำวัน เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ 
และบุคคลเป็นผู้มีสิทธิดำเนินการในระบบ GFMIS 
โดยอ้างอิงระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 85 ตู้นิรภัย
ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ โดยสำรับหนึ่ง
มอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสำรับที่เหลือ
ให้เก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่ากุญแจสำรองตู้นิรภัยเก็บ
รักษาที่ใด 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 85 ตู้นิรภัย
ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ โดยสำรับหนึ่ง
มอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน ส่วนสำรับที่เหลือ
ให้ เก็ บ รั กษ าใน สถาน ที่ ที่ ป ล อดภั ย  ขอ ให้
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวด้วย 
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     4) การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน มิได้กำหนดว่า

กรรมการรายใดถือกุญแจดอกใด 
 
 
 
 
    5) การมอบให้บุคคลในหน่วยงานเป็นผู้มีสิทธิดำเนินการ
ในระบบ GFMIS ไม่ได้มีการมอบหมายบุคคลที่มีหน้าที่ในการ
เก็บรักษา GFMIS Token Key และเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 
    6) คำสั่งการมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้มีสิทธิให้ดำเนินการ
ในระบบ GFMIS จัดทำไว้ไม่เป็นปัจจุบัน 
 
    7) มีการมอบหมายบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่การรับและ
นำส่ง ในระบบ KTB Corporate Online จำนวน 2 ราย 
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 2 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
 
 
    8) มีการมอบหมายบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่   
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินและรายการ
นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง (Company User Authorizer) 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ซึ่ งไม่ เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
 
 
 
 
    9) เมื่อมีข้าราชการโยกย้ายสับเปลี่ยนยังไม่ได้จัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 
    10) ไม่ได้จัดทำการประเมินผลการวางระบบการควบคุม
ภายใน 
 

 - การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินขอให้ระบุด้วย
ว่ากรรมการรายใดถือกุญแจตู้นิรภัยดอกใด เพ่ือความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลั ง พ.ศ. 
2562 ข้อ 87 
 - ให้มอบหมายบุคคลที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา 
GFMIS Token Key และบุคคลที่มีหน้าที่ ในการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน ไว้ในคำสั่งมอบหมายให้บุคคลเป็น
ผู้มีสิทธิดำเนินการในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน 
 - ดำเนินการจัดทำคำสั่งการมอบหมายบุคคลให้
เป็นผู้มีสิทธิดำเนินการในระบบ GFMIS ให้เป็น
ปัจจุบัน 
 - ให้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน   
ในระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นไปตาม
หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค 
0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 
และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งกองคลัง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการ
กำหนดสิทธิให้ตรงตามคำสั่ง 
 - ให้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลผู้ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินและรายการ  
นำเงินส่ งคลั งห รือฝากคลั ง (Company User 
Authorizer) ในระบบ KTB Corporate Online 
ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 
และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งกองคลัง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการ
กำหนดสิทธิให้ตรงตามคำสั่ง 
 - ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่ข้าราชการให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางระบบควบคุมภายในที่ดี 
 - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินผล
การวางระบบการควบคุมภายในให้ครบถว้น แล้วส่งให้
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปี 
งบประมาณ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเคร่งครดั 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ที ่ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 สาเหตุ 

  การปฏิบัติงานในบางเรื่องที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 
 - กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบ สอบทาน 
และกำกบัดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และกำชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 - จัดให้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในหน่วยงาน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 - ให้จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา และป้องกันการสูญหาย 
 - ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ 
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ประมวลภาพการตรวจสอบ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 📝 ด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)  
   โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบการถ่ายทอดสด  
(Streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 2. เพ่ือให้ทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินการ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบความคุ้มค่าโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบการถา่ยทอดสด (Streaming) การประชุม
ทางไกลผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 
ประเด็นการตรวจสอบ  
 ระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 
มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่
สรุปผลการตรวจสอบ 
 ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เป็นช่องทางในการสื่อสาร 
สั่งการ มอบนโยบาย ฯลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารในส่วนกลาง
กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่รวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรเกิดประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัด
ในเรื่องจำนวนผู้เข้าใช้งาน (User) 
 ระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) เป็นระบบเชื่อมต่อ เพ่ือให้ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web Conference) มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถรองรับผู้เข้าใช้งาน (User) จำนวนมาก 
รวมทั้งสามารถบันทึกวิดีโอเพ่ือให้ผู้สนใจชมย้อนหลังได้ 
 จากการสอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน (User) รวมทั้งทดสอบโดยการเข้า
ใช้งานในระบบ สรุปว่า ระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Web Conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ ทำให้สามารถ
รับทราบขอ้มูล แนวทาง นโยบายต่าง ๆ  จากผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ทัง้หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค กรณีมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการสื่อสาร สามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค 
ยังช่วยให้เกิดความสะดวก สามารถประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดงบประมาณในการเดินทางของส่วนราชการ 
รวมทั้งสามารถเลือกชมไฟล์วิดีโอที่มีการบันทึกไว้ได้ตามวันและเวลาทีส่ะดวกเข้าใช้งาน 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Web Conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำงานโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จึงอาจมีข้อจำกัดกรณีที่สัญญาณไม่เอ้ืออำนวยในบางสถานที่ หรือบางช่วงเวลา ทำให้การรับสารอาจจะไม่ครบถ้วน 
ซ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้มีช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม “conference team” เพ่ือแก้ปัญหาในระหว่าง
การถ่ายทอดสดในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังพบปัญหาอุปสรรคจากการเข้าใช้งานในระบบเพ่ิมเติม 
เช่น ปัญหาในการเข้าถึงระบบ ไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้ในระบบไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยผู้ใช้งานระบบ
คาดหวังว่าจะมีการพัฒนาและปรับปรุงในสิ่งที่เป็นข้อจำกัด หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้
ใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประโยชน์เกิดกับองค์กรในภาพรวม 
นอกจากนั้นแล้วยังพบปัญหาว่าบุคลากรในองค์กรบางส่วนไม่ทราบ และไม่เข้าใจในระบบการถ่ายทอดสด 
(Streaming) 
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ข้อตรวจพบ 
 1. การเข้าถึงระบบมีข้ันตอนยุ่งยาก 
 2. บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบ และบางส่วนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดสด 
(Streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  
สาเหตุ 
 อาจเกิดจากไม่มีการสื่อสารแบบเป็นทางการ เช่น การติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 
ผลกระทบ 
 อาจเป็นเหตุในการลดทอนประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบการถ่ายทอด (Streaming) ให้กับผู้เข้าใช้งาน 
โดยอาจจัดทำ Link หรือ Banner ไว้ที่หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หรือวิธีอ่ืนใด
ทีง่่ายต่อการเข้าถึงระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) 
 2. ควรสร้างความรับรู้ และความเข้าใจในระบบดังกล่าวให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง 

   โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ (Info.dla.go.th) ระบบใหม่ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินการตามโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 2. เพ่ือให้ทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินการ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) 
ระบบใหม ่
ประเด็นการตรวจสอบ 
 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) ระบบใหม่ เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลท้องถิ่น ที่นำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บริการประชาชน และสนับสนุน
ให้หน่วยงานราชการทั้งภายในภายนอก นำขอ้มลูไปใช้งานในมิติต่าง ๆ ได้จริงหรือไม ่
สรุปผลการตรวจสอบ 
 ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) ระบบใหม่ พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่น โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้บริการประชาชน และสนับสนุนให้หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก นำข้อมูลไปใช้งานในมิติ
ต่าง ๆ โดยระบบดังกล่าวออกแบบฐานข้อมูลแบ่งเป็น ๘ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  5) ด้านบริหารจัดการน้ำ    
 ๒) ด้านนวัตกรรมและการศึกษา  6) ด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล  
 3) ด้านสาธารณภัย    7) ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
 4) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    8) ด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว  
โดยในแต่ละด้านมีฐานข้อมูลย่อย รวมทั้งสิ้น ๔๒ ฐานข้อมูล ซึ่งการนำเข้าข้อมูลในระบบแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้นำเข้าข้อมูล และการดึงข้อมูลจากระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้  ส่วนใหญ่การนำเข้าข้อมูลในระบบดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำเข้า 
ซ่ึงปัจจุบันมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๗,๘๕0 แห่ง   

http://www.dla.go.th/


[23] 
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 จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสุ่มตรวจสอบ สอบทานจากระบบดังกล่าว สรุปว่า ระบบข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) ระบบใหม่ ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่น  
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งเป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ 
ทั้งภายใน และภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้ในการพัฒนา
และบริหารจัดการท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ เป็นแนวคิดท่ีดี แต่ทั้งนี้ ข้อมูลสารสนเทศในระบบดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูล
ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลจึงจะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งพบว่าข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) 
ระบบใหม่ อาจยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยพบปัญหาด้านการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล/แสดงผล และการ
ออกรายงาน รวมทั้งข้อขัดข้องเก่ียวกับระบบฯ  
ข้อตรวจพบ 
 ๑. ระบบไม่รองรับทุก Web Browser บางเมนูที่ปรากฏและให้เลือกระบุไม่สมบูรณ ์
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำเข้าข้อมูลยังไม่เขา้ใจรายละเอียดในเมนูต่าง ๆ  ที่ต้องป้อนข้อมูล
เข้าสู่ระบบ 
 ๓. การประมวลผลหรือแสดงผลในระดับสิทธิเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอ้ือความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่วนใหญ่
ไม่สามารถเรียกรายงานเป็น Excel ได ้
 ๔. การแสดงผลในภาพรวมบนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เป็นลักษณะเชิงสถิติ 
ทำให้อ่านค่ายากและอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการแสดงผลไม่สัมพันธ์กับข้อมูล
เชิงลึก ในระดับสิทธิเข้าถงึข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาเหตุ 
 อาจเกิดจากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info.dla.go.th) เป็นระบบใหม่ 
และเป็นระยะเริ่มดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ จึงอาจทำให้ผู้นำเข้าข้อมูลยังไม่เข้าใจในรายละเอียด 
การศึกษาจากคู่มือเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ  
ผลกระทบ  
 ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์อาจคลาดเคลื่อน  
ข้อเสนอแนะ  
 ๑. ควรตรวจสอบระบบให้มีความสมบูรณ์ 
 ๒. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ พร้อมทั้ง รับทราบปัญหาจากการใช้งาน 
ในระบบฯ โดยอาจจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) หรือวิธีอ่ืนใด 
ที่สามารถสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจได้ เพ่ือให้ข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Info.dla.go.th) ระบบใหม ่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานกับผู้ดูแลระบบที่สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว 
เช่น Group Line Info เป็นต้น 
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 📝 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)  
การตรวจสอบการนำระบบมาใช้งานจริง โครงการระบบการเรียนรู้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) 
กับการพัฒนาทรัพยกรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) 
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการใช้งานจริงในระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) กับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประเด็นการตรวจสอบ 
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) กับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพ่ือให้บุคลากรท้องถิ่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติราชการ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรสำหรับผู้เรียนรวมจำนวน ๒๑ หลักสูตร  
การนำเสนอเนื้อหา บทเรียน มี ๒ ลักษณะ ประกอบด้วย การนำเสนอในรูปแบบบทความ หรือ Power Point 
โดยให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาเอง และการนำเสนอรูปแบบวิดีโอ โดยมีผู้บรรยายเนื้อหาและมีการแสดงบทความ 
หรือ Power Point ประกอบ โดยมีผู้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าเรียนจำนวน ๒,๓๐๕ user (ข้อมูล ณ วันที่ 11 
มิถุนายน 2563) 
 จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ผู้เข้าเรียนในระบบฯ รวมทั้งการทดสอบระบบ โดยการเข้าเรียน
ในระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) สรุปว่าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) 
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก การตอบสนองของระบบฯ มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด การออกแบบ
ระบบหน้าจอเหมาะสม มีเพียงระบบเสียงที่เป็นปัญหากับผู้เรียน และไม่มีเอกสารแนะนำการใช้งานในระบบฯ 
บนเว็บไซต์ สำหรับเนื้อหาในบางหลักสูตรไม่สมบูรณ์ รวมทั้งรูปแบบการนำเสนออาจไม่สร้างความสนใจ 
ให้ผู้เรียน โดยผู้เรียนคาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ รวมทั้ง
เพ่ิมหลักสูตรให้มีความหลากหลาย มีหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  
ยังพบว่าบุคลากรท้องถิน่ ซึ่งเปน็กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนในระบบฯ อีกจำนวนมาก 
ข้อตรวจพบ 
 1. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) เพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. บางหลักสูตรไม่มีเนื้อหาบทเรียน 
 3. วิดีโอบรรยายมีปัญหาระบบเสียง เช่น เสียงเบา มีเสียงแทรกขณะรับชมวิดีโอ 
 4. ไม่มีเอกสารแนะนำการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) ในรูปแบบ
มัลติมีเดีย (E–book) บนเว็บไซต์ 
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สาเหต ุ
 1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 2. ไม่มีการตรวจสอบระบบและคุณภาพของบทเรียน 
ผลกระทบ 
 โครงการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น อาจไมบ่รรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรเผยแพร่คู่มือแนะนำการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) 
ในรูปแบบมัลติมีเดีย (E–book) ไว้บนเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้เรียนที่สนใจได้ศึกษาวิธีการใช้งานได้ง่ายและสะดวก 
 2. ควรกำชับผู้ดูแลระบบให้มีการตรวจสอบระบบสม่ำเสมอรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน
ทุกครั้งก่อนนำเข้าสู่ระบบฯ และควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง เกีย่วกับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจเข้าลงทะเบียนเรียนในระบบฯ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Learning) กับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นการเรียนแบบออนไลน์ และเป็นไปตามความสมัครใจ  
ของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนไม่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนต้องมีความ
รับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าปกติ มีความตั้งใจ ใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้น บทเรียน
และวิธีการนำเสนอที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ จึงมีความสำคัญ และจำเป็น 

 📝 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใชจ้่าย 
ในการเดินทางไปราชการและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หลักการและเหตุผล 
 1. การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และช่วยให้หน่วยงาน
ของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบ 
 2. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย กำหนดว่า กรณีที่หน่วย
ตรวจสอบภายใน มีงานบริการให้คำปรึกษาเพ่ือช่วยให้เกิดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการ ให้กำหนดงานให้คำปรึกษาไว้
ในแผนการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (2010.C1) 
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง 
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 76 จังหวัด เป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการส่วนภูมิภาค  
และสนับสนุนงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การดำเนินการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ 
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 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดทุกแห่ง 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดการบรกิารให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด 
ขอบเขตการให้คำปรึกษา 
 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ ยวกับการเบิกจ่ าย เงินค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการ  
และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 
15 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ นราธิวาส สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ปัตตานี ลำปาง 
อุบลราชธานี นครนายก สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี และยะลา 
วิธีให้คำปรึกษา 
 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ผลการให้คำปรึกษา 
 จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 15 แห่ง 
พบว่าบางแห่งยงัมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือสั่งการที่กำหนด ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 - ผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบกำหนด 
 - กรณีเดินทางโดยเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัวใช้แบบ บก.111 เป็นแบบเบิกค่าชดเชย
พาหนะ 
 - การเดินทางไปราชการด้วยพาหนะรถยนต์รับจ้าง (แท๊กซี)่ ในเขตกรุงเทพมหานครมีการเบิก
ค่าเดนิทางเปน็จำนวนเต็มศูนย์ 
 - การเดินทางไปราชการของท้องถิ่นอำเภอผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
ไม่เปน็ไปตามที่ระเบียบกำหนด 
 - กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะไม่ได้แสดงรายละเอียดของวัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละคนไว้
ในหมายเหตุด้านหลังแบบ 8708 หรือกรณีเดินทางคนเดียวแต่หลายวันไม่ได้แสดงรายละเอียดของวันและเวลา
ในแต่ละวันไว้ในหมายเหตุด้านหลังแบบ 8708 
 - กรณีเดินทางโดยเบิกเงนิชดเชยค่าพาหนะส่วนตัวไม่ได้แนบหรือแนบรายละเอียดของระยะทาง
ไม่ครบถ้วน และไม่ได้ระบุรายละเอียดการเดินทาง 
 - กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย 
 - การเดินทางไปราชการของท้องถิ่นอำเภอในการตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย และส่วนใหญ่เบิกค่ารถรับจ้างด้วยราคาเท่ากันทุกแห่ง ซึ่งข้อเท็จจริง 
มีระยะทางแตกต่างกัน 
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 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - มีการขออนุมัติอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการครั้งเดียวครึ่งปี หรือ 6 เดือน หรือไม่ได้
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 - ผู้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด 
 - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ แต่ไม่ได้รายงาน
ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ หรือรายงานเกินระยะเวลาที่กำหนด 
 - มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเกินสิทธิ 
 - มีการขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนที่ผู้มีอำนาจจะอนุมัติ 
 - มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซ้ำซ้อนในวันเดียวกัน 
 - ไม่มีผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในใบลงลายมือชื่อปฏิบั ติงานนอกเวลา
ราชการ 
 กลุม่ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ให้คำปรึกษาแนะนำให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท และหลักฐาน
การจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด พร้อมทั้งกำชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใหถู้กต้องครบถ้วนกอ่นการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
 2. ให้ระบุรายละเอียดในแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 3. การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นอำนาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 
 4. กรณีเดินทางเพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้เบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 5. การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้มีกำหนดห้วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
ให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงภารกิจที่ต้องปฏิบัติในแต่ละห้วงเวลา 
 6. ให้เรียกคืนเงินที่เบิกเกินสิทธิ และส่งคืนคลังโดยเร็ว และให้ตรวจสอบหากมีการเบิกจ่าย 
ในลักษณะเดียวกันให้เรียกคืนให้ครบถ้วน 
 7. เมื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ขออนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการต่อผู้อนุมัติทราบด้วยทุกครั้ง 

 🔎 การสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยดำเนินการสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน 17 หน่วย ดังนี้ 
 1) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 2) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 3) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
 4) สำนักงานเลขานุการกรม 
 5) กองพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิ่น 
 6) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 7) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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1. แบบ ปค.4 
2. แบบ ปค.5 

(เก็บไว้ท่ีหน่วยงาน) 
แบบ ปค.6 (ส่ง มท. ภายใน  

90 วันนับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ) 

 

 8) กองการเจ้าหน้าที่ 
 9) กองคลัง 
 10) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
 11) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
 12) กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 13) กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
 14) กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
 15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
 16) กลุ่มพัฒนาระบบการบริหาร 
 17) กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  แต่การดำเนินการ
ของสำนัก/กองบางแห่งยังดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสาเหตุมาจากผู้รับผิดชอบยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และผู้บริหารหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญในการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และได้ให้คำแนะนำไว้เพ่ือดำเนินการสำหรับรอบการประเมิน 30 
กันยายน 2563 ดังนี้ 
 1. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) มีการนำภารกิจ/กิจกรรม/ 
กระบวนงานที่ยังคงมีความเสี่ยงมารวมกัน ซึ่งควรแยกเป็นแต่ละภารกิจ  
 2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) บางแห่งมีภารกิจ/กิจกรรม/
กระบวนงานหลายภารกิจ แต่การควบคุมภายในที่มีอยู่การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ 
และการปรับปรุงการควบคุมภายในตัวเดียวกันทุกภารกิจ 
 3. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) บางภารกิจ/กิจกรรม/
กระบวนงาน รายละเอียดในแต่ละรายการไมส่อดคล้องกัน 

 

 

 
 
 
 

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับหน่วยงาน ระดับกรม ผู้ตรวจสอบภายใน 

1. แบบ ปค.1 

2. แบบ ปค.4 

3. แบบ ปค.5 
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 🔎 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สมัครเข้ารับรางวัลองค์กรทีม่ีความเลิศในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติ
ด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด 
สำหรับมิติด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดเกณฑ์การ
ประเมนิโดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่  
     1. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งกลุ่ม
ตรวจสอบภายในได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 : เป็นไปตามมาตรฐาน (GC : General Conforms) 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
ในเรื่องที่ 1 โดยใช้ข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเมิน
รวม 3 ข้อ ดังนี้ 
 (1) หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และเสนอรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
รวมทั้งเสนอรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
 (2) หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คำปรึกษา 
 (3) หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่
หัวหน้าหน่วยงานสั่งการ 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายใน ระดับดีเด่น 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความภาคภูมิใจที่ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และมาตรฐาน
จริยธรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส 

“สิ่งสำคัญที่สุด คือ การให้ความอิสระในการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือและผู้ช่วยที่สำคญัของผู้บริหารทุกระดับ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดกระบวนการ
กำกับดูแลองค์การที่ ดี  รางวัลนี้ ถือเป็นแรงบันดาลใจ 
และแรงผลักดันให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กล่าวไว้ 
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🔎 ปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการตรวจสอบ 
 ๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงาน โดยนำระบบ IT เข้ามา
เกี่ยวข้อง และมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
ประกอบกับบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมี
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
                  ๒. หน่วยรับตรวจ 
      ๒.๑ อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
      2.2 บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ ขาดระบบ
พ่ีเลี้ยงสอนงาน การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และขาดการเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา 

🔎 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแล สอบทาน และติดตามการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
และสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครดั 
 3. ให้มีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ได้เข้ารับการอบรม 
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน และส่งเสริมให้เป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่
และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 4. ให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และแนวทาง
แก้ไขที่ถูกต้องตรงกัน และให้มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และมีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 5. พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถโดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
 6. ให้มีอัตรากำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

🔎 การพัฒนางานตรวจสอบ 
 1. จัดทำและทบทวนกฎบัตร และกรอบคุณธรรมเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 2. จัดทำนโยบาย ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ   
และสามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานและเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับ 
จากผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 
 4. ใช้ระบบการประกันคุณภาพของกรมบัญชีกลางในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เกดิผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 3 : ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามกรอบ
คุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสำรวจ 
 1. ภาพรวมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในจากประเด็นการสำรวจ 4 ด้าน  ได้แก่ 
ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร และด้านการ
ให้บริการ ผลการสำรวจจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 อยู่ระดับพึงพอใจมาก มีรายละเอียดดังนี้ 
 - ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ที่ระดับ 2.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
 - ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยู่ที่ระดับ 2.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.67 
 - ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อยู่ที่ระดับ 2.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.67 
 - ด้านการให้บริการ อยู่ที่ระดับ 2.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.67 
 รายละเอียดระดับผลสำรวจความพึงพอใจ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 2 ลำดับแรก 
 ☞ ผลคะแนนการสำรวจสูงสุด 2 อันดับแรก รวม 4 ด้าน 17 หัวข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
อยู่ที่ระดับ 2.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.67 (ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน) 
  2) ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อยู่ที่ระดับ 
2.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.00 (ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน) 
 ☞ ผลคะแนนการสำรวจต่ำสุด 2 อันดับแรก รวม 4 ด้าน 17 หัวข้อ มีรายละเอียดดังนี้  
  1) Website ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สืบค้นได้ง่าย อยู่ที่ระดับ 2.61 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 (ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร) 
  2) การตอบข้อหารือชัดเจน เข้าใจง่าย มีมาตรฐาน และทันตามความต้องการ อยู่ที่ระดับ 
2.62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.33 (ด้านการให้บริการ) 
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 2. ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 5 
หัวข้อ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 42 คน สรุปว่าปฏิบัติเป็นไปตามกรอบคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 68.10 
ไม่ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 8.09 และไม่มีความคิดเห็น (N/A) คิดเป็นร้อยละ 23.81 
 1) ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึง
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้การตรวจสอบบรรลุผลโดยปราศจากอคติ และการแทรกแซงใด ๆ ในเรื่อง
การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบโดย 
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
รายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผลการสำรวจตอบมี/ใช่ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05 
ตอบไม่มี/ไม่ใช่ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และตอบ N/A จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 2) ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติไม่ลำเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่ง และให้หลีกเลี่ยงในเรื่อง
ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ โดยผลการสำรวจตอบมี/ใช่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 
ตอบไม่มี/ไม่ใช่ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และตอบ N/A จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 3) ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 
หรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม
โดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี และผู้ตรวจภายในต้อง       
ไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา 1 ปี กรณีที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้
ทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว โดยผลการสำรวจตอบมี/ใช่ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 ตอบไม่มี/ไม่ใช่ 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และตอบ N/A จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 4) ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ และต้องสั่งสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผลการ
สำรวจตอบมี/ใช่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ตอบไม่มี/ไม่ใช่ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
และตอบ N/A จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
 5) ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมี
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ โดยผลการ
สำรวจตอบมี/ใช่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ตอบไม่มี/ไม่ใช่ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 
และตอบ N/A จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
หมายเหตุ : กรณีตอบ N/A เนื่องจากไม่มีความคิดเห็น/ไม่มีเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[33] 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 4 : แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  1. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
  2. เพ่ือสอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมลูด้านการเงินและบัญชี 
  3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกิจกรรม/
งาน/โครงการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
  4. เพ่ือประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
  5. เพ่ือให้คำปรึกษาในการสรา้งคุณค่าเพ่ิม 
  6. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
และทันเหตุการณ์ 
  ขอบเขตการตรวจสอบ 

  ๑. ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน 
  ๑.๑ หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กอง) จำนวน 7 หนว่ย 
  1) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  2) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  3) กองคลัง 
  4) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
  5) กองส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  6) กองการเจ้าหน้าที่ 
  7) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
  เรื่องที่ตรวจสอบ 
  1) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  2) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
  3) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
  4) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
  5) การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ถ้ามี) 
  6) การติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  7) การบริหารงบประมาณ 
  8) การใช้รถส่วนกลาง 
  9) การควบคุมพัสดุ 
  10) ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
  ๑.๒ หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด) 15 หน่วย ได้แก่ 
  ๑) มหาสารคาม 2) จนัทบุรี 
  3) พัทลุง 4) หนองบัวลำภู 
  5) กำแพงเพชร 6) มุกดาหาร 
  7) สกลนคร 8) ตราด 
  9) กาฬสินธุ์ 10) เพชรบูรณ์ 
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  11) สตูล 12) หนองคาย 
  13) ตรัง 14) ฉะเชิงเทรา 
  15) เชียงใหม่ 
  เรื่องที่ตรวจสอบ 
 1) เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินรับฝาก และลูกหนี้เงินยืม 
 2) การรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน 
 3) การเบิกจ่ายเงิน 
 4) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
 5) การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 6) การเสนอและการส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7) การประเมนิผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
 7) การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 8) ยอดคงค้างในบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ–รายไดร้ับแทนกนั 
 9) การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 10) การบริหารงบประมาณ 
 11) การควบคุมภายใน 
 12) การบริหารและการปฏิบัติงานในด้านการเงิน 
  ๒. ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) จำนวน 2 กิจกรรม 
  ๒.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบ Web Conference ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2563 
  ๓. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) การตรวจสอบการนำระบบ
มาใช้งานจริง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ๔. งานการให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษาแก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับ
การเบกิจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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ส่วนที่ 5 : ช่องทางการให้บริการใหค้ำปรึกษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษา 

เจ้าหน้าที่รับเร่ืองการให้คำปรึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสายพิน รัตนสุข 
      2. นางสาวณัฐพร บุญเรือง 
      3. นางสาวผกามาศ พ้นภัย 

หมายเหตุ  
1. ระยะเวลาการให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ภายใน 1 วัน 
2. ระยะเวลาการใหบ้ริการให้คำปรึกษาทางอีเมล ภายใน 3 วัน 
3. ระยะเวลาการใหบ้ริการให้คำปรึกษาทางสายตรง สถ. ภายใน 3 วันทำการ 
4. ระยะเวลาการให้บริการให้คำปรึกษาทาง facebook และ line@ ภายใน 2 วัน 

กรณีข้อมลูไม่เกี่ยวข้องโอนเรื่องให้
สำนัก/กองเจ้าของเรื่อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
การใหบ้ริการใหค้ำปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  
นางสาวโสภิต ศรอสิาน 

  

รายงานผลการให้คำปรึกษา 
ใหผู้้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ 

 

จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา 
 

โทรศัพท์ 
 - 02-241-9000 ต่อ 1311-2 
 - 02-241-9028 
 - 02-243-2269 โทรสาร 

socail 
- e-mail : internal.audit.dla@gmail.com 
- Facebook : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น 
- ID line@ : @icz2090j (เฉพาะกลุ่มงานการเงินฯ 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) 

 
 

สายตรง สถ. 
http://www.dla.go.th/ 

servlet/CallCenterServlet 
(ทางเว็บไซต์ สถ.) 

เจ้าหน้าท่ีดำเนินการให้คำปรึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวธันยพร เทียมตระกูล 
      2. นางสาวธันยมัย เทียมตระกูล 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

คณะผู้จัดทำ 
1. นางพัทธานันท์ ยังตรง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวธันยพร เทียมตระกูล  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
3. นางสาวธันยมัย เทยีมตระกูล  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
4. นางสายพิน  รัตนสุข   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางสาวณัฐพร บุญเรือง   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางสาวโสภิต  ศรอิสาน   ตำแหน่ง  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวผกามาศ พ้นภัย    ตำแหน่ง   พนักงานบันทึกข้อมูล 
 
 
 

 


