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ค าน า 

            

   
                       การตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัด 
ให้มี ขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานการตรวจสอบ
ภายใน ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่
สูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
รวมทั้งให้การ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน   

                        หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 1 ส านัก 5  กอง ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
  
  
  
  
                                                                                                หนว่ยตรวจสอบภายใน   
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. หลักการและเหตุผล    
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและ ลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งต้องมี
การกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน า แผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของการ
ด าเนินงาน อีกท้ังยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางท่ีถูกต้องและใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและตาม วัตถุประสงค์ของทางราชการ นอกจากนี้ การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.   2545  และระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546   

2.  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการเงินการบัญชี และด้าน 

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
2.2 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม   
2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง  

แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด   
2.4 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  

3. ขอบเขตการตรวจสอบ  
          3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานรับตรวจ 
จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1.  ส านักปลัดเทศบาล  
2.  กองคลัง  
3.  กองช่าง  
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
5.  กองการศึกษา  
6. กองสวัสดิการสังคม 

3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน   
1.ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ 

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม   
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ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ 
หน่วยรับตรวจ   
                  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ 
ทรัพย์สิน รวมทั้งกากรบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษา 
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด   
                  3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  

               4.สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง 
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้อง 

กับนโยบาย  
3.3 วิธีการตรวจสอบ  

1. การสุ่ม  
2. การตรวจนับ  
3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง)  
4. การสอบทาน  
5. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน   

                6. การทดสอบการบวกเลข  
3.4 เรื่องท่ีตรวจสอบ  

1.ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้อง   

2. กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
3. กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
4.กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
3.5 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ  

ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)   
3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารแนบท้าย)  

4.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  
นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
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5.  งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ  

เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
  
  
    

(ลงชื่อ)                       ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
                                               (นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ)  

           นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
วันที่  2  เดือนตุลาคมพ.ศ. 2560  

  
  
    

(ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ  
  (นายเสกสรร กระมล)  

                             ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
วันที่  2 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  

  
  
  
    

(ลงชื่อ)                                                ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ           
              (นายพงศ์รัตน์  เบ็ญจรุราวงศ์) 

                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
วันที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  
    
               กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

ค่านิยม  
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มี
ขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์   
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยงธรรม และเป็น อิสระ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้ จ่ายเงิน 
การป้องกันทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

สายการบังคับบัญชา    
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  

           2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อ 
นายอกงค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
            3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
โดยผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

อ านาจหน้าที่ 
            1.หนว่ยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ และมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบ โดยมีสิทธิที ่จะขอท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรับตรวจ รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบ  
            2.หน่วยงานการตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธปีฏิบัติงานและระบบ 
ควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหารทุกระดับที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า  
            3. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม 
และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือ 
การควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการ 
ตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ผ่าน 
การอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการในสังกัด  
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          4. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามท่ีได้รับอนุมัติ รวมทั้งการปฏิบัติงาน 
อ่ืนตามหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายได้ตามควรแต่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ใช่งานที่มีลักษณะประจ า และ 
ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  
          5.ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 
การด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน  
          6. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 
ตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติ และการเสนอความเห็น    

ความรับผิดชอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในโดยรายงานผล การ
ตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการ ตรวจสอบ
ภายในก าหนดไว้  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงิน การ บัญชี
และการปฏิบัติงาน  
2. ประสานกับหน่วยงานรับตรวจ (ส านัก/กอง) เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบ มีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3. ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นเพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อ
องค์กร  
4. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการตรวจสอบ ภายใน 
ตารางเวลาโดยมีผู้บริหารเห็นชอบ  
5.การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี สาระส าคัญ ดังนี้  

5.1 การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี  
5.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อก าหนดทางกฎหมาย 
5.3 ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย  
5.4 การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน  
5.5 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

6.พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความช านาญ ในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน อย่าง เพียงพอ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  
1.อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน    
2.จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน  
3.จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อ 

ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
          4.จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานทางการเงินให้เรียบร้อยเป็น 
ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้  

5.ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  



 6  
  
    

6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ 
ปฏิบัติ  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจ สอบ
ภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี  

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  2 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  
  
  
    

อนุมัติโดย    
              (นายพงศ์รัตน์  เบ็ญจรุราวงศ์) 

                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
วันที่  2 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2560  
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักปลัด 
1.งานบริหารงานทั่วไป 

 
 
(1)การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ตรวจสอบการใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางใน
การจัดท าเทศบัญญัติ  
(3) ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และถูกต้องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่ 
(4) ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนเป็นไปตาม หลักเกณฑ์หรือไม่  
(5) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย การโอน
งบประมาณ  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง การได้รับ
อนุมัติ เป็นไปตามวิชาการ งบประมาณหรือไม่  
(6) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(7) การควบคุมวัสดุ  
 
 

 
 
3 ครั้ง/ปี 

 
 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักปลัด 
2.งานนโยบายและแผน 
การจัดท าแผน 

 
 
(1) ตรวจสอบเอกสารในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบฯ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการเหมาะสมอย่างไรหรือไม่    
(2) การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณา
จาก  
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
-ติดตามการน าผลการประชุมที่ส าคัญว่าได้ด าเนินการ
เพียงใด และสุ่ม ตรวจสอบกับแผนพัฒนาและแผนการ
ด าเนินการประจ าปีที่จัดท าไว้ (3) สอบทานกิจกรรมของ
โครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ
หรือไม่ เพียงใด  
(3) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการต่างๆ ว่า สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนา  และ
แผนการด าเนินงานประจ าปี หรือไม่ เพียงใด  
(4) สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีมีประสิทธิภาพ เพียงใด  
- สอบทานระบบและวิธีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดไว้ 

 
 
3 ครั้ง/ปี 

 
 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถีใ่นการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

 
- สอบทานว่าได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ตามท่ีก ก าหนด ไว้หรือไม่ เพียงใด  
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติงานและผลการประเมิน  
(5) การสอบทานการควบคุมภายใน  
   สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอหรือไม่  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) หรือไม่  
 สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินการควบคุม ภายในตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดไว้เหมาะสมเพียงพอหรือไม่     

 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

กองคลัง  
 

1. งานบริหารงานคลัง  
(1) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     
2. งานการเงินและบัญชี  
(1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน    
(2) การเบิก – จา่ย  
(3) การจัดท างบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (4) การจัดท า
รายงานการเงินประจ าเดือน 
  
3. งานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้  
(1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่ง 
และทะเบียนรายรับ  เพ่ือพิสูจน์การบันทึกรายการ
ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่  การน าส่งเงิน
เข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 1,3  
เพ่ือผ่านใบบัญชีแยกประเภท ที่เก่ียวข้อง  
(2) สอบทานงบรายรับว่าเงินรับจริงถูกต้องตาม
บัญชีแยกประเภทและ ทะเบียนรายรับหรือไม่  
(3) การเบิก – จ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน  

 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที1่ 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

กองคลัง  
 

(4) การด าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษ
บ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
(1) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีว่า
อยู่ในแผนการ ด าเนินงานประจ าปีหรือไม่  
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้างมีการก าหนด
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน การด าเนินการอย่างชัดเจน
หรือไม่  
(3) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ (หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะ
เหตุใด)  
(4) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
(5) ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ
และภายในวงเงินที่ ก าหนด  
(6) ความช ารุดบกพร่อง  
- มีการแต่งตั้งความรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความ
ช ารุดบกพร่องของ พัสดุหรือไม่ และมีการคืน
หลักประกันสัญญาก่อนก าหนดเวลาของ สัญญาหรือไม่  
- ตรวจสอบว่าได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความช ารุด บกพร่องอย่างไร      

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

 (7) การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา  
- มีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่าง
คณะกรรมการ การตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ กับ
เจ้าพนักงานพัสดุ หรือไม่  
- ทดสอบการจัดท าบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์
ว่าครบถ้วนเป็น ปัจจุบันหรือไม่ และระบบควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุที่รัดกุม หรือไม่  
- ตรวจสอบการให้หมายเลขครุภัณฑ์ว่าได้จัดท าหรือไม่  
- กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและ
ก าหนดวันส่งคืน หรือไม่  
- ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหมดความจ าเป็น เจ้า
พนักงานพัสดุได้ด าเนินการตาม ระเบียบต่อไปหรือไม่ 
อย่างไร เมื่อมีการจ าหน่ายพัสดุแล้ว มีการ ลงจ่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีหรือไม่  
(8) การตรวจสอบพัสดุ  
- หัวหน้าพัสดุได้รับการแต่งตั้งหรือไม่  
- ทดสอบการลงรับ – การจ่ายพัสดุในทะเบียนพัสดุว่ามี
หลักฐาน ประกอบการรับจ่าย ให้ตรวจสอบครบถ้วน
เป็นปัจจุบันหรือไม่ ตรวจสอบลักษณะรายงาน 
ตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณเป็นไป  ตามระเบียบ  

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

 พัสดุฯ หรือไม่ และติดตามรายงานจ าหน่ายครุภัณฑ์ว่า 
เป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่      
(9) การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียนเงิน
มัดจ าประกันสัญญา  
5. การสอบทานการควบคุมภายใน  
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6)  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมิน
การควบคุม ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม 
เพียงพอหรือไม่    

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

กองช่าง 1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
(2) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2. งานก่อสร้าง  
(1)การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
 (2) การควบคุมอาคารก่อสร้าง  
(3) ตรวจสอบงานบ ารุงรักษาอาคาร ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (4) ตรวจสอบงานออกส ารวจ/ออกแบบ/
ประมาณการก่อสร้าง/การก าหนด ราคากลาง/การ
ควบคุมงานก่อสร้าง  

3. การสอบทานการควบคุมภายใน  
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอหรือไม่ - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงาน
การประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) 
หรือไม่ - สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินการควบคุม ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครัง้ที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  
 (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
(2) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (3) การเบิก – จ่ายกองทุน/การบันทึกบัญชี
หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น (สปสช.)  

 (4)การออกใบอนุญาตต่างๆ  
- ใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ ตามเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการ สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     
(5) การสอบทานการควบคุมภายใน  
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่    
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) หรือไม่  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมิน
การควบคุม ภายในตามระเบียบแบบฟอร์มที่การ
ตรวจสอบ 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา   1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
(2) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(3) ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา  
(4) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา/ฎีกา  
อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่  
2. งานบริหารการศึกษา  
(1) ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  
(2) ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของ
สถานศึกษา  
(3) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
(4) ตรวจสอบการด าเนินงานด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของ  
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

 (5) ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ า. 
(6) การสอบทานการควบคุมภายใน  
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่    
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) หรือไม่  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมิน
การควบคุม ภายในตามระเบียบแบบฟอร์มที่การ
ตรวจสอบ 

 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจสอบ เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม 1.งานสวัสดิการสังคม  
(1(ตรวจสอบการรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยโรค 
 (2) ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 (3) การสอบทานการควบคุมภายใน  
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่    
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) หรือไม่  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมิน
การควบคุม ภายในตามระเบียบแบบฟอร์มที่การ
ตรวจสอบ 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที่1 30  มกราคม 2561
ครั้งที่ 2 30พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3 30  กันยายน 2561 

 
นางสาวมะลิษา  สุวรรณิการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
        ที ่ 737/2560 

         เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
       ---------------------------------------------------   

อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการวางระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือให้การบริหารงานตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจสอบด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยหน่วยรับการตรวจจะต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุม 
ภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามที่ก าหนดไว้  

เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ดังนี้  

          1.นางสาวมะลิษา  สุวรรณธิการ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   โดยให้มีเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ ควบคุมการบริหารงาน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการวางระบบงาน รวมถึงบุคลากรในงาน
ตรวจสอบภายใน การประเมินความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจน
ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยอิสระของ หน่วยรับตรวจและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  เดอืนตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  
 

                                                            (นายพงศ์รัตน์  เบญจรุราวงศ์)   
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   







 

 


