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แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสุขสวัสด์ิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายท่ีกำหนดโดยฝ่ายผู้บริหาร
สามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ อีกท้ังยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางกาปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกันมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒0 เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง โดย
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปฏิทินแล้วแต่กรณี นั้น  

 

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ    
                      ๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ 
                      ๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนดหรือไม่        

 ๒.๓ เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่โดย
สามารถลดข้อบกพร่อง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้หรือไม ่

 ๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ
ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักขิงการบริหารกิจการท่ีดีหรือไม่
ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มประโยชน์รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มี
การรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สุขสวัสด์ิ 
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 ๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบให้เป็นประโยชน์และเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 
                     ๓.๑ ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ และการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง 
                            (๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
                            (๒) สอบทานระบบการปฏิบัติตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังท่ี
กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับองค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
                            (๓) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน และการเงิน การคลัง 
                            (๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน 
                            (๕) ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
                            (๖) วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
                     ๓.๒ หน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        (๑) สำนักปลัด 
        (๒) กองคลัง 
        (๓) กองช่าง 
        (๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 ๓.๓ แนวทางการตรวจสอบภายใน 
        (๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมาน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
หน่วยรับตรวจ 

        (๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประเมิน การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมการบริหารงานด้านอื่นๆด้วย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษา
ทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

        (๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
การปฏิบัติงานตามข้อ (๑) และข้อ (๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

 



แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ ์อำเภอไพรบึง จังหวดัศรีสะเกษ     หน้า 5 

 

       (๔) สอบทานระบบและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องนโยบาย 

 ๓.๔ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
       (๑) กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลดำเนินการ รวมทั้งการติดตามประมวลผลเป็นการตรวจสอบ

ท่ีเน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานท่ีเกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงานท่ี
ทันต่อการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
มาตรฐานงานท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม 

       (๒) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการงานสถานะทางการเงินเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องเชื ่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงินการบัญชี และรายงานทางการเงิน โดย
ครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของระบบต่างๆว่ามีเพยีง
พอที่จะไว้ใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียง
พอท่ีจะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 

       (๓) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ และดำเนินงานของทุกส่วนราชการเป็น
ตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจรวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) ในเรื่องความเช่ือถือ
ความรับผิดชอบความเป็นธรรมและความโปร่งใส  

      (๔) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้เพื ่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการ
ดำเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      (๕) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ
ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องท้ังจากภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยประเมินว่ามีการปฏิบัติตามหรือไม่ รวมทั้งสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและความ
พอเพียงของนโยบายแผนงานและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆควบคู่ด้วย 

      (๖) กิจกรรมการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ เป็นการตรวจสอบงานท่ีใช้ระบบสารสนเทสใน
การดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

      (๗) กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ มอบหมายเป็นการ
ตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทำทท่ีส่อส่อไปในทางทุจริต ผิด
กฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน  
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                 ๓.๔ วิธีการตรวจสอบ  
(๑) การสุ่ม 
(๒) การตรวจนับ 
(๓) การคำนวณ 
(๔) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  (ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง) 
(๕) การตรวจสอบผ่านรายการ 
(๖) การสอบทาน 
(๗) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
(๘) การสัมภาษณ์ 
(๙) การยืนยัน 
(๑0) การทดสอบการบวกเลข 

                   ๓.๖ ระยะเวลาของข้อมูลท่ีตรวจสอบ 
                     ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
๒๕๖๔) 
         3.7 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
                     ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ตามเอกสารแนบท้าย ) 

 

4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
                    นายสุทิน วิจิรัมย์  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
 

5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
                   เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
                    (1) อำนวยความสะดวก และความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
                     (2) จัดให้มีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถ้วน 
                     (3) จัดเตรียม แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
                     (4) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบันพร้อมท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
                     (5) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมท้ังหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
                     (6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นส่ัง
ให้ปฏิบัติ 
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                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้กำกับ
ดูแลต่อไป   
 

 
 

             ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
(นายสุทิน  วิจิรัมย์) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

วันท่ี 24 กันยายน 2563  
 

 
               ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

(นายจิรายุทธ  จิตรณรงค์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วงนตำบลสุขสวัสด์ิ 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่งวนตำบลสุขสวัสด์ิ 
วันท่ี 24 กันยายน 2563  

 
 

             ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
(นายภูริต  อภิรักษ์วรการ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
วันท่ี 24 กันยายน 2563  
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ อำเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
    การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
    (1) ตรวจสอบการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณราบยจ่ายประจำปีหรือไม่ 
    (2) ตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และถูกต้องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่ 
    (3) ตรวจสอบการต้ังงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนเป็นตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
    (4) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย การ
โอนงบประมาณ การเปล่ียนแปลงแก้ไขคำช้ีแจง การ
ได้รับอนุมัติ เป็นไปตามวิชาการงบประมาณหรือไม่ 
2. งานนโยบายและแผน 
    การจัดทำแผน 
    (1) ตรวจสอบเอกสารในการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ท่ีกำหนดไว้ในระเบียบฯ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการอย่างเหมาะสมอย่างไรหรือไม ่
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

 
 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (2) การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดย
พิจารณาจาก 
        - รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ชุด
ต่างๆ  
        - ติดตามนำผลการประชุมท่ีสำคัญว่าได้
ดำเนินการเพียงใดและสุ่มตรวจสอบกับแผนพัฒนาและ
แผนการดำเนินการประจำปีท่ีจัดทำไว้ 
    (3) สอบทานกิจกรรมของโครงการว่า สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด 
    (4) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการต่างๆ ว่า สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ เพียงใด 
    (5) สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเพียงใด 
        - สอบทานระบบและวิธีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว ้
        - สอบทานว่าได้มีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
        - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนรายงานผลติดตามการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมิน 
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หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

3. งานสวัสดิการสังคม 
    (1) ตรวจสอบการรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ 
    (2) ตรวจสอบการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
4. การสอบทานการควบคุมภายใน 
    (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบควบคุมภายในตามระเบียบอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
        - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบหรือไม่ 
       - สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดไว้
เหมาะสมเพียงพอหรือไม ่
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
1 ครั้ง/ปี 

 

ธันวาคม 2563 
 
 
 

 
ตุลาคม 2563 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

 
นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

กองคลัง 1. งานบริหารงานคลัง 
    (1) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. งานการเงินและบัญชี 
    (1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
    (2) การเบิกเงิน – จ่ายเงิน 

1 ครั้ง/ปี 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 

 

มกราคม 2564 
 
 

ครั้งท่ี 1 มกราคม 2564 
ครั้งท่ี 2 มิถุนายน 2564 

 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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    (3) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

         (4) การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน 
3. งานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้ 
    (1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้า ใบสรุป ใบ
นำส่ง และทะเบียนรายรับ เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการ
ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ การนำส่งเงิน
เข้าทะเบียนรายรับ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    (1) การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา 
        - มีการจัดทำหลักฐานการส่งมอบรับ มอบพัสดุ
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพันดุ 
        - ทอสอบการจัดทำบัญชีคุมวัสดุและทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ และระบบการ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุท่ีรัดกุมหรือไม่ 
        - กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผล
และกำหนดวันส่งคืนหรือไม ่
        - ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุปะจำปี 
กรณีพัสดุชำรุดเส่ือมสภาพหมดความจำเป็น เจ้าหน้าท่ี
ได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่ อย่างไร เมื่อมี
การจำหน่ายพัสดุแล้ว มีการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
หรือไม ่
     

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 

 
ครั้งท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

 
 
 

ครั้งท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 

 
นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
. 
. 
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หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

     (4) การตรวจสอบพัสดุ 
        - หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือไม่ 
        - ทดสอบการลงรับ – การจ่ายพัสดุในทะเบียน
พัสดุว่ามีหลักฐานประกอบการรับจ่าย ให้ตรวจสอบ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ตรวจสอบลักษณะรายงาน 
ตรวจสอบพัสดุส้ินปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุฯ หรือไม่ และติดตามรายงานจำหน่ายครุภัณฑ์ว่า
เป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่ 
       - กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืม แสดงเหตุผล
และกำหนดวันส่งคืนหรือไม ่
    (5) การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียน
เงินมัดจำประกันสัญญา 
4. การสอบทานการควบคุมภายใน 
    (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบควบคุมภายในตามระเบียบอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
        - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบหรือไม่ 
       - สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดไว้
เหมาะสมเพียงพอหรือไม ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง 1. งานก่อสร้าง 
     (1) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร 
     (2) การควบคุมอาคารก่อสร้าง 
     (3) ตรวจสอบงานบำรุงรักษาอาคาร ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
     (4) ตรวจสอบงานออกสำรวจ/ออกแบบ/ประมาณ
การก่อสร้าง/การกำหนดราคากลาง/การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
2. การสอบทานการควบคุมภายใน 
    (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบควบคุมภายในตามระเบียบอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
        - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบหรือไม่ 
       - สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดไว้
เหมาะสมเพียงพอหรือไม ่
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. งานบริหารท่ัวไป 
    (1) ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา 
     
 

2 ครั้ง/ปี ครั้งท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

     (2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา/ฎีกาอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นท่ี 
2. งานบริหารการศึกษา 
    (1) ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
    (2) ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
    (3) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
    (4) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านงบประมาณของ
สถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (5) ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ 
    (6) ตรวจสอบงานด้านการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา/เอกสารการเบิก - จ่าย 
 
 
 
 

 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 
 

เมษายน 2564 
 

 
 
 

นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่จะตรวจ 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

 2. การสอบทานการควบคุมภายใน 
    (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบควบคุมภายในตามระเบียบอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
        - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบหรือไม่ 
       - สอบทานการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดไว้
เหมาะสมเพียงพอหรือไม ่
 

1 ครั้ง/ปี ตุลาคม 2563 นายสุทิน  วิจิรัมย์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 

 






















