
                                          บันทึกข้ อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

ที ่ นม 73021/                                        วันที่     ธ ันวำคม  2560 

เร้ ่อง  ขออนุมัต ิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ 2561 

เรยีน้้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

อ างถึง  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว ่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2545  

สิ่งท่ีส่งมาด วย  แผนกำรตรวจสอบภำยใน         จ ำนวน  1  ชุด  

  1. ตำมท่ีอ้ำงถึง  1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕  ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายใน เดือนกันยายนของทุกปี  และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ  ดังนั้นเพ  ่อให้กำรปฏิบ ัติงำนตรวจสอบภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  เป็นไปตำม
ระเบียบและแนวทำงของส ำนกังำนตรวจเงินแผนดินก ำหนด   

2. หน่วยตรวจสอบภำยใน  จึงได้จัดท ำแผนกำรตรวจสอบขึ้นเพ ่ อป ้องกันและแก้ไข 
ข้อผิดพลำดท ี่อำจเกิดขั้นดังกล่ำวได้ทันท่วงที และเป็นไปด ้วยควำมเรียบร้อยจึงขอให้ สำนักงำนปล ัด  กองคลัง 
กองช่ำง กองกำรศ ึกษำ มีหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดังตอ่ไปนี ้

    2.1  อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมม  อแก ่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
    2.2   จ ัดให้มีระบบกำรเก็บเอกสำรในกำรปฏ ิบัติงำนที่เหมำะสมและครบถ้วน 
    2.3   จ ัดเตรียมรำยละเอ ียดแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข ้องในกำร

ปฏิบ ัติงำน เพ  ่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
     2.4  จัดท ำบัญช ีและเอกสำรประกอบรำยกำรบัญชี รวมทัง้จ ัดท ำรำยงำนกำรเงินให้เป็น

ปจัจุบัน พร้อมท ี่จะใหผ้ ู้ตรวจสอบภำยในตรวจสอบได้ 
    2.5  ช ี้แจงและตอบข ้อซ ักถำมต ่ำงๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพ่ิมเต ิมให้แก ่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
    2.6  ปฏ ิบัติตำมข ้อท ักท ้วงและข้อเสนอแนะของผ ู้ตรวจสอบภำยใน ในเร  ่องต่ำงๆ ที่

ผู้บรหิำร สั่งกำรให้ปฏ ิบัติในกรณีท ี่เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละส่วนกระทำกำรโดยจงใจไม ่ปฏ ิบัติตำม หร อละเลยต ่อกำร
ปฏ ิบัติ หน้ำที่ตำมรำยละเอ ียดข้ำงต้น  ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผ ู้บริหำรพิจำรณำ  สั่งกำรตำมควรแก ่กรณ ี
กำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงปฏ ิบัติงำนและตรวจสอบเป็นครั้งครำว 

3. เพ ่อให้กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2561  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึง
ขออนุมัติด ำเนินกำร ดังนี้ 

    3.1  ลงนำมอนุมัติแผนตรวจสอบภำยในตำมเอกสำรที่แนบมำด้วยแล้ว  
    3.2 แจ้งทุกส่วนกองทรำบและถ อปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป  

      
จึงเรียนมำเพ ่อโปรดพิจำรณำอนุมัติตำมข้อ  3 
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      (บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก)  
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าป้ีงบประมาณ 
พ.ศ.้2561 

 
 
 

เสนอ 
 

1. หัวหน าส่วนราชการ้ผู บริหารท องถ้ิ่นและผู้ บังค้ับบ้ัญชา 
2. รายงานต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
3. รายงานต่อผู กากับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย้หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก้้อ าเภอโชคชัย้้จังหวัดนครราชสีมา



ค าน า 
 
 

กำรตรวจสอบภำยใน เป็นกำรด ำเนินกำรอย ่ำงเป็นอิสระและเปน็กลำง ที่จัดให้มีข ึ้นเพ ่อให้เก ิด 
ควำมมั่นใจได้ว ่ำกำรปฏิบ ัติงำนเป็นไปนโยบำย ว ัตถุประสงค์  ตำมระเบียบกฎหมำย ข ้อบังคับ รวมทั้งให ้กำร 
เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบร ิหำรเป ็นไปอย่ำงมีระเบียบแบบแผน น่ำเช  ่อถ  อ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  และ 
ให้คำแนะน ำปรึกษำเพ  ่อเพ ิ่มคุณค ่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบภำยในช ่วยให้หน่วยรับตรวจ 
บรรลุว ัตถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้ โดยกำรประเม ินและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธ ิภำพ และประสิทธ ิผลถ ูกต้อง 
ครบถ้วน มีข ้อมูลทำงกำรเง ินมีควำมน่ำเช  ่อถ อ มีกำรด ูแลทรัพย์สินอย ่ำงปลอดภัยไม ่สูญหำยรั่วไหล ห ร อ 
สิ้นเปล  อง  หน่วยตรวจสอบภำยใน จ ึงจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เพ  ่อให้เป็นกรอบกำรปฏ ิบัติงำนกำรตรวจสอบกำรปฏ ิบ ัติงำนของหน่วยรับตรวจทั้ง 1 ส ำนัก 3 กอง  ประกอบ 
ด้วย  ว ัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ  ขอบเขตกำรตรวจสอบ ผ ู้รับผ ิดชอบในกำรตรวจสอบ  รำยละเอ ียดขอบเขต 
ของกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 
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แผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 4 
รำยละเอ ียดประกอบขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน 7 

สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 8 
กองคลัง 10 
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กองกำรศึกษำ 16 
 
 

  
  

 
ภาคผนวก 

- ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก ที่          /2560 
เร ่อง แต่งตัง้เจ้ำหน ้ำท ี่ตรวจสอบภำยใน 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ ่นดิน ว ่ำดว้ยกำรปฏ ิบัติหนำทีข่องผู้ตรวจสอบภำยใน 



 

 
 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

      ้หน่วยตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบประจ าปี้ 
งบประมาณ้้พ.ศ.้2561 

 
กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจัยสำคัญท ี่จะช่วยให้กำรด ำเน ินงำนตำมภำรกิจ ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกระโทก  เป็นไปอย ่ำงม ีประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหร  อลดควำมเสี่ยง
จำกกำรด ำเนิน งำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดข ึ้น โดยกำรตรวจสอบภำยในนั้นย ังถ อเป็น
ส ่วนประกอบส ำคัญใน กำรปฏิบ ัติงำนตำมปกติ  ซึ่งต ้องม ีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนถูกต้องตำมระเบียบและ
กฎหมำยที่ก ำหนดโดย ฝ่ำยผู้บริหำรสำมำรถนำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้  โดยรวมเป็นส่วนหน ึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรเพ อ่ให้ สำมำรถบรรล ุว ัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำน อีกท ั้งย ังเป ็นกำรก ำหนดให ้มี
ลักษณะงำน ว ิธ ีกำรปฏิบ ัติที่มีขอบเขตแนวทำงที่ถูกต ้อง และใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบ ัติงำนซึ่งเป็นแนว
ทำงกำรตรวจสอบภำยในที่ชัดเจน ดังนั้น  กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย ่ำงม ีมำตรฐำนประกอบกับมี
ระเบียบข้อบ ังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง จะท ำให้กำรปฏ ิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระโทก เป ็นไปอย่ำงถูกต้องและตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

นอกจำกนี ้ กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในยังเป็นกำรดำเนินกำรให้ถ ูกต ้องตำมระเบ ียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบ 
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ ่นด ินว ่ำดว้ยกำรปฏ ิบัติหน ้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2546 

 
1.ว้ัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1.1 เพ  ่อตรวจสอบกำรปฏ ิบัต ิงำนและผลกำรดำเนินงำนของหน่วยรับตรวจว ่ำบรรล ุผลส ำเร็จตำม 
ว ัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย ่ำงถ ูกต ้องเปน็ไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งคณะรฐัมนตรี และ 
นโยบำยที่ก ำหนดอย ่ำงมีประสิทธ ิผล ประสิทธ ิภำพ และประหยัด 

1.2 เพ  ่อสอบทำนควำมถ ูกต ้องควำมเช ่อถ อได้ของข ้อมูลตัวเลขต่ำงๆทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชีกำร 
พ ัสดุ และด้ำนอ  ่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

1.3 เพ  ่อสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว ่ำมีเพ ียงพอและเหมำะสมหร อไม่ 
1.4 เพ  ่อติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน ให้ข ้อเสนอแนะ หร อแนวทำงกำรปรับปร ุง แก้ไขกำร 

ปฏ ิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ให ้มีประสิทธ ิภำพ ประสิทธ ิผล  และคุ้มค ่ำ 
1.5 เพ  ่อให้หัวหน้ำส ่วนรำชกำรได้ทรำบปัญหำจำกกำรปฏิบ ัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ และสำมำรถ 

ตัดสินใจแกไขปัญหำต ่ำงๆ ได ้อย่ำงรวดเร็วและท ันเหตุกำรณ์ 
 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 หนว่ยรับตรวจ จ ำนวน 4 หน่วยงำน ดังนี้ 
1. สำนักงำนปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่ำง 
4. กองกำรศ ึกษำ 
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2.2 เร ่องท ี่จะตรวจสอบ (รำยละเอ ียดตำมแนบ) 
2.3 ระยะเวลำของข้อมูลที่ตรวจสอบตรวจสอบข้อมลูประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
3.2 แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน 

1. ตรวจสอบควำมถ ูกต้องและเช ่อถ อได ้ของข้อมูลต่ำงๆ ด้วยเทคนิคและวิธ ีกำรตรวจสอบ 
ที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมำณมำกน ้อยตำมควำมจำเป็น และเหมำะสม โดยค ำนึงถ ึง 
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในและควำมส ำค ัญของเร  ่องที่ตรวจสอบรวมทั้ง 
ว ิเครำะห์และประเมนผลกำรบริหำรและกำรปฏ ิบัติงำนของหนว่ยรับตรวจ 

2. ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนเกี ่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงนิกำรบัญชี กำรพัสด ุและ 
ทรพัย์ส ิน รวมทัง้กำรบร ิหำรงำนด้ำนอ  ่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่นให้เป็นไป ตำม
นโยบำย กฎหมำย  ระเบียบ ข ้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบ ทำน
ควำมเหมำะสมของระบบกำรดูแลร ักษำ ทรัพย์สิน และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภท ว ่ำ
เป็นไปโดยมีประสิทธ ิภำพ ประสิทธ ิผลและประหยัด 

3. ประเม ินผลกำรปฏ ิบัติงำนและเสนอแนะว ิธ ีกำรหร อมำตรกำรในกำรปรับปร ุงแกไข 
เพ  ่อให้กำรปฏ ิบัต ิงำนตำมขอ 1 และข ้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธ ิภำพ 

4. สอบทำนระบบงำนและกำรปฏ ิบัต ิงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย ระเบียบ ข ้อบังคับ คำสั่ง 
ที่ทำงรำชกำรกำหนดเพ ่อให้มั่นใจได้ว ่ำสำมำรถนำไปส ู่กำรปฏ ิบัติงำนที่ตรงตำมเป้ำหมำย 
ว ัตถุประสงค์ และสอดคล้อง กับนโยบำย 

3.3 ว ิธ ีกำรตรวจสอบ 
1. กำรสุ่ม 
2. กำรตรวจนับ 
3. กำรตรวจสอบเอกสำรหล ักฐำน (ตำมระเบียบที่เก ี่ยวข ้อง) 
4. กำรสอบทำน 
5. กำรสังเกตกำรณ์ปฏิบ ัติงำน 
6. กำรทดสอบกำรบวกเลข 

3.4 เร ่องท ี่ตรวจสอบ 
1. สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนให้เป็นไปตำม

ระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. กองคลัง ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข ้อง 
3. กองช่ำง ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนให ้เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆที ่เกี่ยวข ้อง 
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4. กองกำรศึกษำ ตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนให้เป ็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆ 
ที่เก ี่ยวข้อง 

3.5 ระยะเวลำของข ้อมูลที ่ตรวจสอบ 
ตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 

3.6 รำยละเอ ียดประกอบขอบเขตกำรตรวจสอบ ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 (ตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

 
3.ผู รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

 
หนว่ยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
นำงสำวทิพย์สุดำ  หงวนไธสง  ต ำ แ ห น่ ง    หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 

 
4. ประมาณการค้่าใช จ่ายในการตรวจสอบ้(ไมม้ี) 

 
เน ่องจำกเป็นกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนจึงไมมีค ่ำใช้จ ่ำยในกำรดำเนินงำน 

 
 

ลงช  ่อ …………………………….……ผู้เสนอแผนกำรตรวจสอบ 
(นำงสำวทิพย์สุดำ หงวนไธสง) 

                หวัหน้ำส ำนักปลัด 
 ลงว ันที ่      เด อน  ธ ันวำคม พ.ศ. 2560 

 
 

ควำมเห็นปล ัด อบต. ……………………………………………………….. 
ลงช ่อ 

(นำยสุรศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ) 
  ปล ัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

  ลงว ันที ่     เด อน  ธ ันวำคม  พ.ศ. 2560 
 
 

ค ำสั่งนำยก............................................................................ 
ลงช  ่อ จ่ำสิบเอก...…………………..……………………. 

      (บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

ลงว ันที ่ เด อน ธ ันวำคม  พ.ศ.  2560 



 

้้้้้กฎบ้ัตรการตรวจสอบภายใน้ 
้้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก้อ าเภอโชคชัย้้จังหวัดนครราชสีมา 

 
กฎบัตรน ี้จัดท ำขึ้นเพ  ่อให ้ผู้บริหำรหนว่ยรับตรวจ และผู้ปฏ ิบัติงำน  ได้เข ้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำย 

ว ัตถุประสงค์ สำยกำรบังคับบ ัญชำ ขอบเขตกำรปฏิบ ัติงำน อำนำจหน้ำที่และควำมรับผ ิดชอบหน ่วยตรวจสอบ 
ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก เพ  ่อเสร ิมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมม  อ ในกำรปฏิบ ัติงำน
ระหว ่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ซ่ึงจะก่อให้เกดิกำรประสำนประโยชน์ โดยรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

ค้่านิยม 
กำรตรวจสอบภำยใน ค อกิจกรรมกำรให ้ควำมเช  ่อมั่นและกำรให ้คำปรกึษำอย ่ำงเที่ยงธรรม 

และเป็นอ ิสระซึ่งจัดให้มขี ึ้นเพ ่อเพ่ิมค ุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏ ิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบ 
ภำยในจะช่วยให ้ส่วนรำชกำรบรรล ุถึงเป้ำหมำย และว ัตถปุระสงค์ท ี่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมิน  และปรับปร ุง 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบค ุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป ็นระบบ 

วัตถุ้ประสงค์ 
หน ่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพ อ่ให้บริกำรต ่อฝ่ำยบริหำรอย่ำงเที่ยงธรรม 

และเป็นอ ิสระ เพ  ่อให้เกิดควำมม ั่นใจต ่อควำมม ีประสิทธิภำพ ประสิทธ ิผลของกำรด ำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำ 
ของกำรใช้จ่ำยเงิน กำรป ้องก ันทรัพย์สิน ควำมถ ูกต ้องเช ่อถ  อได ้ของข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรปฏ ิบัติตำม 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข ้อง 

 
สายการบังค้ับบ้ัญชา 

1. เจ้ำหน ้ำที่ตรวจสอบภำยใน มีสำยบังคับบัญชำขึ้นตรงต ่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
2. เจ้ำหน ้ำที่ตรวจสอบภำยใน เสนอแผนกำรตรวจสอบประจำปี และแผนกำรตรวจสอบ ระยะ

ยำวต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก โดยผ ่ำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  
3. เจ้ำหน ้ำที่ตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบต ่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

โดยผ ่ำนปล ัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
อ านาจหน าที่ 
1. หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏ ิบัติงำนท ุกหน่วยภำยใน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก และม ีอำนำจหน้ำที่ในกำรเข้ำถ ึงข้อมูล  เอกสำร  ทรพัย์ส ิน เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข ้องกับ งำนตรวจสอบ โดยมีสิทธ ิท ี่จะขอทำกำรตรวจสอบทรัพย์ส ินและกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนรับ
ตรวจรวมทั้ง เอกสำรหล ักฐำนที่เกี่ยวข ้องตลอดจนกำรส ังเกตกำรณ์กำรสอบถำม และขอค ำช ี้แจงจำก
เจ้ำหน ้ำทีท่ ี่เกี่ยวข ้อง กับงำนตรวจสอบ 

2. หนว่ยงำนกำรตรวจสอบภำยใน  ไม่มีอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำย  ว ิธ ีปฏ ิบัติงำน 
และระบบควบคุมภำยใน  หร  อแกไขระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนรับตรวจ ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู ่ในควำม 
รับผ ิดชอบของผู้บร ิหำรทุกระด ับที่เก ี่ยวข ้อง ผ ู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่เป็นผ ู้ให ้ค ำปร ึกษำแนะน ำ 



 

 
3. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยใช้กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบค ุมภำยใน 

ตำมก ิจกรรม และหน้ำทีข่องหน ่วยรับตรวจ ตำมมำตรฐำนที่กำหนดและรวมถ ึงควำมเห็นของฝ่ำยบร ิหำร 
เกี่ยวกับควำมเสี่ยง หร  อกำรควบคุมภำยในและน ำเสนอต ่อหวัหน้ำส ่วนรำชกำรเพ  ่ออน ุม ัต ิรวมทัง้กรณ ีที่ม ีกำร 
แก ้ไขเปลี่ยนแปลงแผนกำร ตรวจสอบประจำปีจะต ้องน ำเสนอต่อหวัหน้ำส ่วนรำชกำรเพ  ่ออน ุมัติ แล้วจึงแจ้ง 
แผนกำรตรวจสอบประจำปีท ี่ผ่ำน กำรอนุมัติให้ผู้ว ่ำรำชกำรจังหว ัด สำนักงำนตรวจเงินแผ ่นดินและส่วน 
รำชกำรในสังกัด 

4. ปฏ ิบัติงำนตำมหน้ำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบประจำปี ตำมที ่ได้รับอนุมัต ิรวมทั้ง 
กำรปฏิบ ัติงำนอ  ่นตำมหวัหนำ้ส่วนรำชกำรมอบหมำยได้ตำมควรแต่กรณ ี ทั้งนี้งำนดังกล่ำวต้องไม ่ใช่งำนที่มี 
ลักษณะประจำและต ้องไม่ท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส ่วนได้เสียในกิจกรรม 
ที่ตรวจสอบ 

5. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบดำ้นกำรเงิน กำรบัญชีและ 
กำรตรวจสอบ กำรดำเนินงำน รวมทัง้กำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

6. หนว่ยตรวจสอบภำยในต้องมคีวำมเปน็อ ิสระทั้งในกำรปฏ ิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น 
ในกำรตรวจสอบ  และมิให้เป ็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใดๆของส ่วนรำชกำร  หร อหน่วยงำนในส ังก ัดอ ันม ี
ผลกระทบต ่อควำมเป็นอ ิสระในกำรปฏ ิบัติและกำรเสนอควำมเห็นควำม 

 
รับผิดชอบ 
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในต้องปฏ ิบัติงำนให้บรรลุว ัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบภำยในโดย 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรให้ขอมูลเชิงวิเครำะห์  ประเม ินผล ข้อเสนอ คำปรึกษำ ตำมแนวทำงที่ 
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในกำหนดไว้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเพ ียงพอและประเมินประสิทธ ิผลของระบบกำรควบคุมภำยในทั้งทำง 
กำรเงิน กำรบัญช ีและกำรปฏ ิบัติงำน 

2. ประสำนกับหน่วยงำนรับตรวจ (ส ำนัก/กอง) เพ  ่อให้ผู้บร ิหำรของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วม 
ในกำรให้ข ้อมูลและข ้อเสนอแนะในอันที่จะทำให้ผลกำรตรวจสอบ มีประโยชน์สำมำรถนำไปส ู่กำรพ ัฒนำ 
ปรับปรุงแกไขกำรปฏ ิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. ประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ ่นดินและหน่วยงำนอ ่นเพ  ่อให้เกิดผลงำนร ่วมที ่
เป็นประโยชน์ส ูงสุดต่อองคก์ร 

4. กำรจดัล ำดับกจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และเสนอแผนกำร 
ตรวจสอบภำยใน ตำรำงเวลำโดยมีผู้บร ิหำรเห ็นชอบ 

5. กำรพ ิจำรณำลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลำดำเนินกำรให้พิจำรณำจำกควำมเสี่ยง 
ที่ม ีสำระสำค ัญ ดังนี้ 

5.1 กำรขำดข ้อมูลกำรเง ินและกำรปฏ ิบัติงำนที่ดี 
5.2 กำรละเลยกำรปฏ ิบัต ิตำมนโยบำยแผนงำนว ิธ ีกำรปฏ ิบัติงำนและขอกำหนดทำง 

กฎหมำย 
5.3 ทรพัย์ส ินส ูญหำยหร อเสียหำย 
5.4 กำรไม่ประหยัดหร  อไม่ม ีประสิทธิภำพของงำน 
5.5 กำรปฏิบ ัติงำนไม่เปน็ไปตำมวัตถุประสงค์หร  อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว 



 

 
6. พ ัฒนำบ ุคลำกรผู ้ตรวจสอบภำยในให้มีควำมรู ้ควำมชำนำญในด้ำนว ิชำช ีพกำรตรวจสอบ 

ภำยในอย่ำงเพ ียงพอ 
หน าทีค่วามรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. อำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมม  อแก ่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสำร ในกำรปฏ ิบัติงำนที่เหมำะสมและครบถว้น 
3. จัดเตรียมรำยละเอ ียดแผนงำนและโครงกำร ตลอดจนเอกสำรท ี่เกี่ยวข ้องในกำรปฏิบ ัต ิงำน 

เพ  ่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
4. จัดท ำบัญช ีและจ ัดเก็บเอกสำรประกอบรำยกำรบ ัญชี รวมทัง้จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินให ้

เรียบร ้อยเป็นปัจจุบ ัน  พร ้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
5. ช ี้แจงและตอบข ้อซ ักถำมต ่ำงๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพ่ิมเต ิมให้แก ่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
6. ปฏ ิบัติตำมขอท ักท ้วง ข ้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในในเร ่องต ่ำงๆ ที่ผู้บร ิหำรท ้องถิ่น 

สั่งให้ปฏ ิบัติ  ในกรณีที่เจ้ำหน ้ำที่หน่วยรับตรวจกระทำกำรโดยจงใจไม ่ปฏ ิบัติ หร  อละเลยต่อกำรปฏิบ ัติหน้ำที่ให ้
ผู้ตรวจ สอบภำยในรำยงำนผ ู้บริหำรทอ้งถิ่นพ ิจำรณำสั่งกำรตำมควรแก ่กรณี 

กฎบัตรฉบ ับนี้ให้ใช ้บังคับตั้งแต่ว ันที ่    เด อน ธ ันวำคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
 

ลงช  ่อ จ่ำสิบเอก...…………………..……………………. 
      (บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
ลงว ันที ่ เด อน ธ ันวำคม  พ.ศ.  2560 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ้แผนการตรวจสอบภายใน้ประจำปีงบประมาณ้พ.ศ.้2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก้้อ าเภอโชคชัย้้จังหวัดนครราสีมา 

 
หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการ

ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

ส ำน ักงำนปลัด
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

งานบริหารงานทั่วไป 
(1) ตรวจสอบกำรใช้แผนพ ัฒนำสำมปีเป็นแนวทำงในกำรจ ัดท ำ 
ข้อบัญญัติรำยจ ่ำยประจ ำป ีหร อไม่ 

 
(2) ตรวจสอบกำรจัดท ำข้อบ ัญญัติรำยจ ่ำยประจำป ีถูกต ้องตำม 
ระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว ่ำดว้ยว ิธ ีกำรงบประมำณขององค ์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541 และถูกต ้องตำมหมวดรำยจ่ำย 
หร อไม่ 

 
(3) ตรวจสอบกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงินอ ุดหนุนเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ ์หร  อไม่ 

 
(4) ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณรำยจ ่ำย กำรโอนงบประมำณ 
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำช ี้แจงกำรได้รบัอนุมัติ เป็นไปตำมว ิชำกำร 
งบประมำณหร อไม่ 
 
(5) กำรใช้และร ักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
(6) กำรควบค ุมวัสดุ 

(1) ตรวจสอบเอกสำรในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุด 
ต่ำงๆ ทีก่ำหนดไว ้ใน 

กำรสุ่มตรวจ กำร
สังเกต  และ กำร
สอบถำม 

2 ครั้ง/ป ี มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

 
ส ำน ักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

งานนโยบายและการจ้ัดท าแผน 
(1) ตรวจสอบเอกสำรในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที ่
ก ำหนดไว้ในระเบียบฯ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
เหมำะสมอย่ำงไรหร  อไม่ 
 

(2) กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ โดยพิจำรณำจำก 
- รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
- ติดตำมกำรนำผลกำรประช ุมที่ส ำคัญว่ำได้ด ำเนินกำร 

เพ ียงใดและสุ่ม ตรวจสอบกับแผนพัฒนำและแผนกำร 
ด ำเนินกำรประจำปีที่จัดท ำไว้ 

 
(3) สอบทำนกิจกรรมของโครงกำรว ่ำสอดคล ้องกับ 
ว ัตถุประสงค ์ของโครงกำรหรอไม ่เพ ียงใด 
 
(4) พ ิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได ้ของโครงกำร 
ต่ำงๆ ว ่ำสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรล ุว ัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ของแผนพ ัฒนำสี่ปีและแผนกำรด ำเนินงำนประจำปีหร อไม่ 
เพ ียงใด 
 
(5) สอบทำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสี ่ป ีมี 
ประสิทธิภำพเพยงใด 

- สอบทำนระบบและว ิธ ีกำรติดตำมประเมินผล 
แผนพัฒนำสี ่ปีที่กำหนดไว้ 

 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

. 
 



 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

 
ส ำน ักงำนปลัด

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

งานนโยบายและการจ้ัดทาแผน 
-ตรวจสอบเอกสำรหล ักฐำน ที่เก ี่ยวข้องกับกำรติดตำม 

ประเม ินผลตลอดจนรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบ ัติงำนและ 
ผลกำรประเมิน 

-สอบทำนว่ำได้ม ีกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี 
ตำมท ี่ก ำหนดไว ้หร อไม่เพ ียงใด 

 
การสอบทานการควบคุมภายใน 

-สอบทำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรประเมินระบบกำร 
ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว ่ำ 
ด้วยกำรก ำหนด มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6 อย่ำงเหมำะสมและเพ ียงพอ 

-ตรวจสอบว ่ำมีกำรติดตำมผลและรำยงำนกำรประเม ิน 
กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ (ข้อ 6) 

-สอบทำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเม ินกำร 
ควบคมุภำยในตำมแบบฟอรม์ทีก่ ำหนดไว ้เหมำะสมเพ ียงพอ 
หร อไม่ 

 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต  และ 
กำรสอบถำม 

 
 
 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป ี

 
มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

. 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 

 
 
 
 
 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

 

 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

ส านักงานปลัด งานบริหารงานสาธารณสุข 
1. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกเง ินงบประมำณ เง ิน 

นอกงบประมำณ เช ่น  จำก สปสช. มีกำรด ำเนินเน ินกำร 
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ตำมนโยบำย 

2. ตรวจสอบควบคุม กำรขออนุญำตกำรฆ ่ำสัตว์ กำรจ ำหน่ำย 
เน ้อสัตว์ 

3. กำรรักษำควำมสะอำดถนน ทำงเดิน ทำงสำธำรณะ ควบคุม 
ตรวจสอบจ ำนวนผ ู้ใช้ถังขยะกับรำยช  ่อผู้ช ำระค่ำขยะมูลฝอย 

4. กำรควบคุมดูแลตลำดสด ก ำก ับด ูแลให้ผ ู้ประกอบกำร 
ท ำควำมสะอำด ให้มกีำร ล้ำงท ำควำมสะอำดตลำด 

5. กำรกำรป้องกันและควบค ุมโรคติดต่อ 
6. กำรจัดซ อ้ยำ กำรควบคุม กำรเบกิจ่ำยยำและเวชภ ัณฑ ์ที ่

มิใช่ยำให้กับผู้ป่วย ตรวจสอบควำมถูกต ้อง เป็นไปตำม 
อำนำจหน้ำที ่ ตำมวัตถุประสงค์ 

การสอบทานการควบคุ้มภายใน 
-สอบทำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรประเมินระบบกำร 

ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน ว ่ำ 
ด้วยกำรกำหนด มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6 อย่ำงเหมำะสมและเพ ียงพอ 

-ตรวจสอบว ่ำมีกำรติดตำมผลและรำยงำนกำรประเม ิน 
กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ (ข้อ 6) 

-สอบทำนกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินกำร 
ควบคมุภำยในตำมแบบฟอรม์ทีก่ำหนดไว ้เหมำะสมเพ ียงพอ 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ค้รั้ง/ปี 

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการ
ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

ส านักงานปลัด บริหารทั่วไปเกี่ยวก้ับสว้ัสดิการส้ังคม 
1.1 ตรวจสอบกำรจ่ำยเบี้ยยงช ีพผู้ส ูงอำย ุ/ผู้พิกำร/ผ ู้ป่วย 
1.2 กำรข ึ้นทะเบียนและกำรบันทึกขอมูลในระบบสำหรับผู ้มีส ิทธิได้รับเบี้ยยัง

ช ีพผู้ส ูงอำยุ ผ ู้พ ิกำร ผ ู้ป่วยเอดส์ 
1.3กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินของหน่วยงำนและกำรใช้จ่ำยเงินของส ำนักงำน

ปลัดฯกำรว ่ำเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย 
1.4 กำรจัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำยถ ูกต้องตำม 

ข้อบัญญัติและเม  ่อมีรำยจ่ำยเกิดข ึ้นม ีกำรบันท ึกยอดไว ้ใน ทะเบียนคุม
งบประมำณรำยจ ่ำยถูกต ้อง 

1.5 มีกำรปรับปรุงกำรควบค ุมภำยในและรำยงำนควำมค  บ- 
หน้ำในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีระบบ 

1.6กำรควบค ุมกำรใช ้รถจ ักรยำนยนต์ส่วนกลำงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรใช ้น้ ำมัน
เชอเพลิงของกำรจัดท ำบันท ึกกำรใช้รถจักรยำนยนต์ 

การสอบทานการควบคุมภายใน 
-สอบทำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรประเมินระบบกำร 

ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว ่ำ ด้วยกำรกำหนด 
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6 อย่ำงเหมำะสมและเพ ียงพอ 

-ตรวจสอบว ่ำมีกำรต ิดตำมผลและรำยงำนกำรประเม ิน กำรควบคุมภำยใน
ตำมระเบียบฯ (ข้อ 6) 

-สอบทำนกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมนิกำร 
ควบคมุภำยในตำมแบบฟอรม์ทีก่ำหนดไว ้เหมำะสมเพ ียงพอ 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 

2 ครั้ง/
ปี 

 

มกรำคม 
61 กันยำยน 
61 
 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 



 

 

 

 



 

 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถีใ่นการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

 
กองคลัง 

งานการเงินและบัญชี 
1.กำรรับเงินและกำรเก็บร ักษำเงิน 
2.กำรเบกิจ่ำยเงินและใบส ำค ัญคู่จ่ำย 
3.เงินรำยได้ 
4.เงินย ม 
5.เงินนอกงบประมำณ 
6.กำรบัญชีและกำรจัดทำงบกำรเงิน 
7.กำรบริหำรงบประมำณ 
8.ติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยใน 
9.งำนอ  ่นที่กฎหมำยก ำหนดเป็นหน้ำที่ของกองคลัง 

งานทะเบียนทรัพย์ส้ินและพัสดุ 
1. ตรวจสอบรำยกำรกับแผนกำรจัดหำพัสดุประจำปีว ่ำอยู ่ใน 

แผนกำรด ำเนินงำนประจำปีหร  อไม่ 
2. แผนปฏ ิบัติกำรจัดซ ้อ – จัดจ้ำงมีกำรก ำหนดระยะเวลำใน 

แต่ละข ั้นตอนกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนหร อไม่ 
3. ตรวจสอบรำยกำรที่เบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนปฏ ิบัติกำร 

จัดซ ้อจัดจ้ำงหร อไม่ (หำกไม่เป็นไปตำมแผนเพรำะเหตุใด) 
4. รำยงำนผลกำรปฏ ิบัติตำมแผนปฏ ิบัติกำรจัดซ อ้จ ัดจ้ำง 

ตำมประกำศ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ ่นดิน 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต  และ 
กำรสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต  และ 
กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป ี

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
หน่วยรับตรวจ 

 
เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ 

 
ว้ิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

 
ผู รับผิดชอบตรวจ 

 
กองคลัง 

งานทะเบียนทรัพย์ส้ินและพัสดุ 
5. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจ ัดซ อ้จัดจ้ำงตำมวิธ ีกำรและ 

ภำยในวงเงินที่ก ำหนด 
6. กำรบันท ึกขอมูลกำรจัดซ ้อจัดจ้ำงในระบบ E-GP 
7. ควำมชำรุดบกพร่อง 

- มีกำรแต่งตั้งควำมร ับผ ิดชอบตรวจสอบสภำพควำม 
ชำรุดบกพร่องของพ ัสดุหร อไม่ และมีกำรค นหล ัก- 
ประก ันส ัญญำก ่อนก ำหนดเวลำของสัญญำหร อไม่ 

- ตรวจสอบว ่ำได้มกีำรก ำหนดหล ักเกณฑ ์ในกำร 
ตรวจสอบควำมชำรุดบกพร ่องอย่ำงไร 

8. กำรควบคุมพ ัสด ุและกำรเก็บรกัษำ 
- มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรส่งมอบ ร ับมอบพ ัสดุระหว ่ำง 

คณะกรรมกำร กำรตรวจรบักำรจ้ำง/ตรวจรบัพ ัสด ุกับ 
เจ้ำพนกังำนพ ัสดุ หร  อไม่ 

- ทดสอบกำรจัดทำบัญช ีคมุว ัสดุ และทะเบียนครุภ ัณฑ์ 
ว ่ำครบถ้วนเป็นปัจจบุันหร อไม่ และระบบควบคุมกำร 
เบิกจ่ำยวัสดุที่รัดกมุหร อไม่ 

- ตรวจสอบกำรให้หมำยเลขครภุ ัณฑ ์ว ่ำได้จัดท ำหร  อไม่ 
- กรณกีำรย  มพ ัสด ุมีหลักฐำนกำรย มแสดงเหตุผลและ 

ก ำหนดว ันส ่งค นหร  อไม่ 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ป ี มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง - ตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี กรณี 
พ ัสดุชำรุดเส  ่อมสภำพหมดควำมจำเป็น เจ้ำพน ักงำนพ ัสดุได้ ดำ
เนินกำรตำมระเบียบต ่อไปหร อไม่ อย่ำงไร เม ่อมีกำร จำหน่ำย
พ ัสดุแล ้ว มีกำรลงจ่ำยพัสดุออกจำกบัญชีหร  อไม่ 
9. กำรตรวจสอบพัสดุ 

- หวัหน้ำพัสดุได้รับกำรแต่งตั้งหร อไม่ 
- ทดสอบกำรลงรับ – กำรจ่ำยพัสดุในทะเบียนพัสด ุว ่ำม ี

หล ักฐำน ประกอบกำรรับจ ่ำย  ให้ตรวจสอบครบถ้วนเป ็น 
ปัจจ ุบันหร อไม่ ตรวจสอบล ักษณะรำยงำน ตรวจสอบพ ัสดุ 
สิ้นปีงบประมำณเป็นไปตำมระเบียบพ ัสดุฯ หร  อไม่ และตดิตำม 
รำยงำนจำหน่ำยครุภัณฑ์ว่ำ เป็นไปตำมระเบียบฯ หร อไม่ 
10. กำรทำสัญญำและหล ักประก ันส ัญญำ ทะเบียนเงินมัดจำ 
ประก ันส ัญญำ 
งานพัฒนาและจัดเก้ บรายได  
1. ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับเงินเข้ำใบสรุป ใบนำส่ง และ 
ทะเบียนรำยรับเพ  ่อพ ิสูจน์กำรบันทึกรำยกำรครบถ้วนถ ูกต ้อง 
ตำมประเภทเงินหร  อไม ่กำรนำส่งเงินเข้ำทะเบียนรำยร ับ เข้ำ
ใบผ ่ำนรำยกำรมำตรฐำน 1,3 เพ  ่อผ่ำนใบบัญช ีแยก ประเภท
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 

กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป ี

มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

 
หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 



 

กองคลัง 2. สอบทำน งบรำยร ับ ตรวจสอบกำรรับเงินกบับัญช ีแยก 
ประเภทและทะเบียนรำยรับ 

3. กำรเบิก – จ่ำยใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
4. กำรดำเนินกำรเก ี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีโรงเร  อน ภำษีบ ำรุง 

ท้องที ่ ภำษีป้ำย. กำรจดัซ ้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

5. กำรบันทึกขอมูลรำยร ับในระบบกำรบันทึกบัญช ีดว้ยระบบ 
คอมพ ิวเตอร ์ (E-LAAS) 

6. กำรปรับปรุงข ้อมูลภำษ ีกำรบันทึกด้วยระบบม อ ข ้อมูลแผน 
ที่ภำษีและกำรบันท ึกด้วยระบบคอมพ ิวเตอร์ม ีควำมถ ูกต้อง 

7. สอบทำน ตรวจสอบ มีกำรติดตำม จัดเก็บ ลูกหนี ้ค้ำงชำระ 
กำรเร่งรัดชำระภำษี ตำมแบบ กค.2 

8. ตรวจสอบควำมถูก ควำมครบถ้วนกำรย ่นแบบ  กำร 
ประเม ิน  ตำมระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข ้อง กำรต ิดตำม 
กำรจัดเก็บ เร่งรัดกำรจัดเก ็บภำษใีนแต่ละปี 

การสอบทานการควบคุ้มภายใน 
-สอบทำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรประเมินระบบกำร 

ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว ่ำ 
ด้วยกำรก ำหนด มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6 อย่ำงเหมำะสมและเพ ียงพอ 

-ตรวจสอบว ่ำมีกำรติดตำมผลและรำยงำนกำรประเม ิน 
กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ (ข้อ 6) 

-สอบทำนกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเม ินกำร 
ควบคมุภำยในตำมแบบฟอรม์ทีก่ ำหนดไว ้เหมำะสมเพ ียงพอ 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป ี

มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน  61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 

กองช้่าง งานบริหารทั่วไป 
1. ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ 
2. กำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ่น 

งานก่อสร าง 
1) กำรขออนุญำตปล ูกสร้ำงอำคำรดัดแปลงร ้อถอนอำคำร 
2) กำรควบคุมอำคำรกอสร ้ำง ,ผังเม อง 
3) ตรวจสอบงำนบำรุงรักษำอำคำร ที่ดนิและสิ่งก่อสร ้ำง 
4) ตรวจสอบงำนออกสำรวจ/ออกแบบ/ประมำณกำร 

ก่อสร ้ำง/กำรก ำหนดรำคำกลำง/กำรควบคุมงำนก่อสร ้ำง 
5. ติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยในงำนอ  ่นที่ระบ ุเป ็น 

อำนำจหน้ำที่ของส ่วนโยธำ 
 
การสอบทานการควบคุ้มภายใน 

-สอบทำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรประเมินระบบกำร 
ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว ่ำ 
ด้วยกำรกำหนด มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6 อย่ำงเหมำะสมและเพ ียงพอ 

-ตรวจสอบว ่ำมีกำรติดตำมผลและรำยงำนกำรประเม ิน 
กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ (ข้อ 6) 

-สอบทำนกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเม ินกำร 
ควบคมุภำยในตำมแบบฟอรม์ทีก่ ำหนดไว ้เหมำะสมเพ ียงพอ 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป ี

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยรับตรวจ เร้ ่องท้ี่จะตรวจสอบ ว้ิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ้
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ใช ใน้
การตรวจสอบ 

ผู รับผิดชอบตรวจ 



 

 
การศ้ึกษา 

บริหารทั้่วไปเกี่ยวก้ับการศ้ึกษา 
1. ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ 
2. กำรใช้และร ักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ่น 
3. ตรวจสอบเอกสำรกำรเบ ิกจ่ำยงบประมำณใหแ้ก่ 

สถำนศกึษำ/ฎีกำ อ ุดหนุนงบประมำณใหแ้ก่โรงเรียน 
ประถมศ ึกษำในพ  ้นที่ 

4. ตรวจสอบแผนยุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำกำรศ ึกษำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำสี ่ปีแผนปฏ ิบัติกำรประจำป ีของ 
สถำนศกึษำ 

5. ตรวจสอบงำนด้ำนกำรเงนิและบัญชีของสถำนศึกษำ/ 
เอกสำรกำรเบิก – จ่ำย 

6. งำนตำมอ ำนำจหน้ำท ี่ของกำรศ ึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
การสอบทานการควบคุ้มภายใน 

-สอบทำนกำรติดตำมและรำยงำนกำรประเมินระบบกำร 
ควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว ่ำ 
ด้วยกำรกำหนด มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 
6 อย่ำงเหมำะสมและเพ ียงพอ 

-ตรวจสอบว ่ำมีกำรติดตำมผลและรำยงำนกำรประเม ิน 
กำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ (ข้อ 6) 

-สอบทำนกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมนิกำร 
ควบคมุภำยในตำมแบบฟอรม์ทีก่ำหนดไว ้เหมำะสมเพ ียงพอ 

กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรสุ่มตรวจ 
กำรสังเกต 
กำรสอบถำม 

2 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม 61 
กันยำยน 61 

น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ทิพย์สุดำ หงวนไธสง 

 



 

 


