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โดย  
  
  
  
  
    

      หนวยตรวจสอบภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย 



คํานํา 

 

                       การตรวจสอบภายใน เปนการดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง ท่ีหนวยรับตรวจจัด 

ใหมี ข้ึนเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานการตรวจสอบ

ภายใน ชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผลถูกตองครบถวน มีขอมูลทางการเงิน มีความนาเชื่อถือ มีการดูแลทรัพยสินอยางปลอดภัย ไม

สูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และใหความม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

รวมท้ังใหการ เสนอแนะการปรบัปรุงการบริหารเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในแนวทาง

เดียวกัน   

                        หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือใหเปนกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ท้ัง 1 สํานัก 5  กอง ประกอบดวย 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  
  
  
  
  
                                                                                                หนวยตรวจสอบภายใน   
                                                                                       องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
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  แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

1. หลักการและเหตุผล    
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลสระแกว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยงัถือเปนสวนประกอบสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดโดยฝาย
ผูบริหารสามารถนํา แผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค ของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทาง
ท่ีถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เปนไปอยางถูกตองและตาม วัตถุประสงคของทางราชการ 
นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.   2545  และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561 

2.  วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
2.1 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงินการบัญชี และดาน 

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
2.2 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม   
2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง  

แกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด   
2.4 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ  

3. ขอบเขตการตรวจสอบ  
          3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนวยงานรับตรวจ 
จํานวน 6 หนวยงาน ประกอบดวย 

1.  สํานักปลัด อบต. 
2.  กองคลัง  
3.  กองชาง  
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
5.  กองการศึกษา  
6. กองสวัสดิการสังคม 

3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน   

1.ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ี 
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม   
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ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ 
หนวยรับตรวจ   

                  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ 

ทรัพยสิน รวมท้ังกากรบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษา 
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด   

                  3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการ 
ปฏิบัติงานตามขอ 1 และขอ 2 เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  

             4.สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง 

ราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค และสอดคลอง 
กับนโยบาย  

3.3 วิธีการตรวจสอบ  
1. การสุม  
2. การตรวจนับ  
3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ)  
4. การสอบทาน  
5. การสังเกตการณปฏิบัติงาน   

                6. การทดสอบการบวกเลข  
3.4 เรื่องท่ีตรวจสอบ  

1.สํานักปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ี 
เก่ียวของ   

2. กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ   
3. กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ   
4. กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ   
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
6.กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
 

3.5 ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ  
ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)   

3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเอกสารแนบทาย)  

  4. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  
 นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
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  5. งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ  

 เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงานจึงไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน  
  
  
    

(ลงชื่อ)                       ผูเสนอแผนการตรวจสอบ  
                                               (นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ)  

           นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
วันท่ี  16  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

  
  
    

(ลงชื่อ)                    ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
 (นายปรัชนันท  นาคชุมนมุ)  

                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

วันท่ี  16  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
  
  
  
    

(ลงชื่อ)                                                ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ           

              (นายพงศรัตน  เบญจรุราวงศ) 

                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
วันท่ี  16  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563  
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  

องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
  
    
                กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูปฏิบัติงานไดเขาใจเก่ียวกับความหมาย 
วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหนวยตรวจสอบ 
ภายในองคการบรหิารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานตางๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดการประสานประโยชน โดยรวมขององคการบรหิารสวนตําบลหนองโบสถ 

คานิยม  
  การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและ
เปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะ
ชวยให สวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  

วัตถุประสงค   
  หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหบริการตอฝายบริหารอยางเท่ียงธรรม 
และเปน อิสระ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของ
การใช จายเงิน การปองกันทรัพยสิน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม
กฎหมายและ ระเบียบท่ีเก่ียวของ  

สายการบังคับบัญชา    
  1. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  

            2. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบระยะ
ยาวตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
             3. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ โดยผาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

อํานาจหนาท่ี 
             1.หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยภายในองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ และมีอํานาจหนาท่ีในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
งานตรวจสอบ โดยมีสิทธิท่ี จะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานรับตรวจ รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
งานตรวจสอบ  
             2.หนวยงานการตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและ
ระบบ ควบคุมภายใน หรือแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวจ ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความ
รับผิดชอบของ ผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา  
             3. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
กิจกรรม และหนาท่ีของหนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและรวมถึงความเห็นของฝายบริหารเก่ียวกับความ
เสี่ยง หรือ การควบคุมภายใน และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมท้ังกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
แผนการ ตรวจสอบประจําป จะตองนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพ่ืออนุมัติ แลวจึงแจงแผนการตรวจสอบ
ประจาํปท่ีผาน การอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัด สํานักงานตรวจเงินแผนดินและสวนราชการในสังกัด  
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            4. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ตามท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงาน อ่ืนตามหัวหนาสวนราชการมอบหมายไดตามควรแตกรณี ท้ังนี้ งานดังกลาวตองไมใชงานท่ีมีลักษณะ
ประจาํ และ ตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม มีสวนไดเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  
            5.ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบ การดําเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  
            6. หนวยตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การ ตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบตอ ความเปนอิสระในการปฏิบัติ และการเสนอความเห็น    

ความรับผิดชอบ  
  หนวยงานตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในโดย
รายงานผล การตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอ คําปรึกษา ตามแนวทางท่ีมาตรฐาน
การ ตรวจสอบภายในกําหนดไว  
  1. ขอมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท้ังทาง
การเงิน การ บัญชีและการปฏิบัติงาน  
  2. ประสานกับหนวยงานรับตรวจ (สํานัก/กอง) เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมใน
การให ขอมูลและขอเสนอแนะในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบ มีประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
แกไขการ ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  3. ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลงานรวมท่ีเปน
ประโยชน สูงสุดตอองคกร  
  4. การจัดลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการ
ตรวจสอบ ภายใน ตารางเวลาโดยมีผูบริหารเห็นชอบ  
  5.การพิจารณาลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีมี 
สาระสําคัญ ดังนี้  

5.1 การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีดี  
5.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางกฎหมาย 
5.3 ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย  
5.4 การไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน  
5.5 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  

  6.พัฒนาบุคลากรผูตรวจสอบภายในใหมีความรู ความชํานาญ ในดานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน อยาง เพียงพอ  
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  
 1.อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน    
 2.จัดใหมีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน  
 3.จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานเพ่ือ 

ประโยชนในการตรวจสอบ  
            4.จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงานทางการเงินให
เรียบรอยเปน ปจจุบัน พรอมท่ีจะใหตรวจสอบได  

 5.ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน  
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  6.ปฏิบัติตามขอทักทวงของขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ท่ี
ผูบริหารทองถ่ินสั่งให ปฏิบัติ  

   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหผูตรวจ สอบภายในรายงานผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี  

  กฎบัตรฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  เปนตนไป  
  
  
    

อนุมัติโดย    
                 (นายพงศรัตน  เบญจรุราวงศ) 

                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
วันท่ี  16  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

สํานักปลัด 
1.งานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
(1)การตรวจสอบดานการใชจายงบประมาณ 
(2) ตรวจสอบการใชแผนพัฒนาสามปเปนแนวทางใน
การจัดทําขอบัญญัติ 
(3) ตรวจสอบการจัดทําขอบัญญัติรายจายประจําป
ถูกตองตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวน  ทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 และถูกตองตามหมวดรายจายหรือไม 
(4) ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงิน
อุดหนุนเปนไปตาม หลักเกณฑหรือไม  
(5) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจาย การโอน
งบประมาณ  การเปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจง การไดรับ
อนุมัติ เปนไปตามวิชาการ งบประมาณหรือไม  
(6) การควบคุมวัสดุ  
 
 

 
 
3 ครั้ง/ป 

 
 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

สํานักปลัด 
2.งานนโยบายและแผน 
การจัดทําแผน 

 
 
(1) ตรวจสอบเอกสารในการแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ตางๆ ท่ีกําหนดไวใน ระเบียบฯ องคประกอบของ
คณะกรรมการเหมาะสมอยางไรหรือไม    
(2) การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณา
จาก  
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ 
-ติดตามการนําผลการประชุมท่ีสําคัญวาไดดําเนินการ
เพียงใด และสุม ตรวจสอบกับแผนพัฒนาและแผนการ
ดําเนินการประจําปท่ีจัดทําไว 
 (3) สอบทานกิจกรรมของโครงการวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ โครงการหรือไม เพียงใด  
(4) พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
โครงการตางๆ วา สามารถดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพัฒนา  และ
แผนการดําเนินงานประจําป หรือไม เพียงใด  
(5) สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
หาปมีประสิทธิภาพ เพียงใด  
- สอบทานระบบและวิธีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปท่ีกําหนดไว 

 
 
3 ครั้ง/ป 

 
 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

 
- สอบทานวาไดมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหาป
ตามท่ิ ก กําหนด ไวหรือไม เพียงใด  
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติงานและผลการประเมิน  
(5) การสอบทานการควบคุมภายใน  
   สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 อยางเหมาะสมและ 
เพียงพอหรือไม  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ

ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 หรือไม   
-สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน

การควบคุม ภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว
เหมาะสมเพียงพอหรือไม     

 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สวุรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

กองคลัง  
 

 1.งานบริหารงานคลัง  
   (1) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน     
2. งานการเงินและบัญชี  
   (1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน    
   (2) การเบิก – จาย  
   (3) การจัดทํางบการเงินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (4) การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน 
  
3. งานพัฒนารายไดและการจัดเก็บรายได  
   (1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเขาใบนําสง และใบ
สรุปใบนําสง และทะเบียนรายรับ  เพ่ือพิสูจนการบันทึก
รายการครบถวนถูกตองตามประเภทเงินหรือไม  การ
นําสงเงินเขาทะเบียนรายรับ เขาใบผานรายการ
มาตรฐาน 1,3  เพ่ือผานใบบัญชีแยกประเภท ท่ี
เก่ียวของ  
    (2) สอบทานงบรายรับวาเงินรับจริงถูกตองตาม
บัญชีแยกประเภทและ ทะเบียนรายรับหรือไม  
    (3) การเบิก – จายใบเสร็จและทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน  

 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธกิาร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

กองคลัง  
 

      (4) การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดท่ี
จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
    (1) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปวาอยูในแผนการ ดําเนินงานประจําปหรือไม  
     (2) แผนปฏิบัติการจัดซ้ือ – จัดจางมีการกําหนด
ระยะเวลาในแตละข้ันตอน การดําเนินการอยางชัดเจน
หรือไม  
     (3) ตรวจสอบรายการท่ีเบิกจายเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง หรือไม (หากไมเปนไปตาม
แผนเพราะเหตุใด)  
     (4) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจางตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
     (5) ตรวจสอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
วิธีการและภายในวงเงินท่ี กําหนด  
     (6) ความชํารุดบกพรอง  
- มีการแตงตั้งความรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความ
ชํารุดบกพรองของ พัสดุหรือไม และมีการคืน
หลักประกันสัญญากอนกําหนดเวลาของ สัญญาหรือไม  
- ตรวจสอบวาไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบความชํารุด บกพรองอยางไร      

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 



 

-12- 

หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

      (7) การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา  
- มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบ รับมอบพัสดุระหวาง
คณะกรรมการ การตรวจรับการจาง/ตรวจรับพัสดุ กับ
เจาพนักงานพัสดุ หรือไม  
- ทดสอบการจัดทําบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ
วาครบถวนเปน ปจจุบันหรือไม และระบบควบคุมการ
เบิกจายวัสดุท่ีรัดกุม หรือไม  
- ตรวจสอบการใหหมายเลขครุภัณฑวาไดจัดทําหรือไม  
- กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและ
กําหนดวันสงคืน หรือไม  
- ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาํป 
กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพหมดความจําเปน เจา
พนักงานพัสดุไดดําเนินการตาม ระเบียบตอไปหรือไม 
อยางไร เม่ือมีการจําหนายพัสดุแลว มีการ ลงจายพัสดุ
ออกจากบัญชีหรือไม  
     (8) การตรวจสอบพัสดุ  
 - หัวหนาพัสดุไดรับการแตงตั้งหรือไม  
 - ทดสอบการลงรับ 
 – การจายพัสดุในทะเบียนพัสดุวามีหลักฐาน 
ประกอบการรบัจาย ใหตรวจสอบครบถวนเปนปจจุบัน
หรือไม  

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

 พัสดุฯ หรือไม และติดตามรายงานจําหนายครุภัณฑวา 
เปนไปตามระเบียบฯ หรือไม      
     (9) การทําสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียน
เงินมัดจําประกันสัญญา  
5. การสอบทานการควบคุมภายใน  
     สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการ
คลงัของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 อยางเหมาะสม
และ เพียงพอหรือไม  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ

ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 หรือไม   
-สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน

การควบคุม ภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว
เหมาะสมเพียงพอหรือไม     

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

กองชาง  1.งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ     

 2. งานกอสราง  
    (1)การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
    (2) การควบคุมอาคารกอสราง  
    (3) ตรวจสอบงานออกสํารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
การกอสราง/การกําหนด ราคากลาง/การควบคุมงาน
กอสราง  

 3. การสอบทานการควบคุมภายใน  
        สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 อยางเหมาะสม
และ เพียงพอหรือไม  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 หรือไม   

-สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน
การควบคุม ภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว
เหมาะสมเพียงพอหรือไม 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธกิาร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารสุขและส่ิงแวดลอม  
   (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
   (2) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
   (3) การเบิก – จายกองทุน/การบันทึกบัญชี
หลักประกันสุขภาพในระดับ ทองถ่ิน (สปสช.)  

   (4)การออกใบอนุญาตตางๆ  
- ใบอนุญาตในการประกอบกิจการตางๆ ตามเทศ
บัญญัติเก่ียวกับการ สาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ   
  

  (5) การสอบทานการควบคุมภายใน  
        สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 อยางเหมาะสม
และ เพียงพอหรือไม  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 หรือไม   
-สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุม ภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสม
เพียงพอหรือไม 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สวุรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา   1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
        (2) ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา  
        (3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายงบประมาณ
ใหแกสถานศึกษา/ฎีกา อุดหนุนงบประมาณใหแก
โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี  
   2. งานบริหารการศึกษา  
       (1) ตรวจสอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  
       (2) ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาหาปของ
สถานศึกษา  
       (3) ตรวจสอบแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
       (4) ตรวจสอบการดําเนินงานดานงบประมาณของ
สถานศึกษา ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ สถานศึกษาไป
จัดสรรเปนคาใชจาย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

      วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
  (5) ตรวจสอบการใชจายงบประมาณสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจํา 

   (6) การสอบทานการควบคุมภายใน  
        สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 อยางเหมาะสม
และ เพียงพอหรือไม  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 

พ.ศ.2561 มาตรา 79 หรือไม   
-สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุม ภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสม
เพียงพอหรือไม 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สวุรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หนวยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
1.งานสวัสดิการสังคม  
     (1)ตรวจสอบการรับลงทะเบียนของผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยโรค 
     (2) ตรวจสอบการจายเงินเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ ผู
พิการ  และผูปวยโรคเอดส 

    (3) การสอบทานการควบคุมภายใน  
        สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 อยางเหมาะสม
และ เพียงพอหรือไม  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ

ควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มาตรา 79 หรือไม   
-สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน
การควบคุม ภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว
เหมาะสมเพียงพอหรือไม 

 
3 ครั้ง/ป 

 
ครั้งท่ี1   มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2  พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 3  กันยายน 2564 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
        ท่ี  560/2562 

          เรื่อง แตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
       ---------------------------------------------------   

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545  ซ่ึงกําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการบริหารงานตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจสอบดําเนินการไปดวย

ความเรียบรอย ถูกตอง มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค โดยหนวยรับการตรวจจะตองจัดให

มีการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในท้ังในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพ่ือใหม่ันใจวาการควบคุม ภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองตามท่ีกําหนดไว  

เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในของ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ดังนี้  

          1.นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   โดยใหมีเจาหนาท่ีในการ

ตรวจสอบวิเคราะห ควบคุมการบริหารงาน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการวางระบบงาน รวมถึงบุคลากรในงาน

ตรวจสอบภายใน การประเมินความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจน

ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบโดยอิสระของ หนวยรับตรวจและงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย  

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  9  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 เปนตนไป   

 สั่ง  ณ  วันท่ี  9 เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕62  

 

                                                            (นายพงศรัตน  เบญจรุราวงศ)   
                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  







 

 


