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แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ
จากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับงานของรัฐ พ.ศ.2561 
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การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้การ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวเดียวกัน และให้
คำแนะนำปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลถูกต้องครบถ้วน 
มีข้อมูลทางการเงินมีความหน้าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัยไม่สูญหายรั่วไหล หรือสิ้นเปลือง 
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้เป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทั้ง 1 สำนัก 5 กอง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของ           
ผู้ตรวจสอบภายใน 
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-1- 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Paln) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ  ของเทศบาลตำบล          
โพธิ์งาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงการการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดโดยฝ่าย
ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
 ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจน
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นไปอย่างถูกต้องและตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 นอกจากนี้  การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
1.) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน  

การบัญชี  การรายงานสถานะการเงิน  และด้านอ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ  (สำนัก/กอง)                     
สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  

2.) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) สังกัดเทศบาลตำบล               
โพธิ์งาม ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
หรือไม ่ 

3.) เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) สังกัดเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
หรือไม่ 
  4.) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วย 
รับตรวจ (สำนัก/กอง) สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดีหรือไม่ ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ                  
หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการ
บริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล             
การสูญเสีย การทุจริต หรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได ้

/5.) เพ่ือให้หัวหน้า… 
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  5.) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหา 
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่หน่วยงานตรวจสอบภายนอกจะเข้ามาทำการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.) หน่วยรับตรวจสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประกอบด้วย 1 สำนัก 5 กอง ดังนี้ 

(๑) สำนักปลัดเทศบาล 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองช่าง 
(๔) กองการศึกษา  
(๕) กองสวัสดิการและสังคม 
(6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
2.) เรื่องท่ีตรวจสอบ 

๑.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน (PERPORMANCE AUDITING) รวมทั้งการ 
ติดตามประเมินผล เป็นการตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับผลงานที่ เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อ
การนำไปใช้ให้ เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่ 
เหมาะสม 

๒.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (FINANCIAL AUDITING)                     
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การ
บัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบต่าง ๆ ว่ามีเพียง พอที่จะมั่นใจ
ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ
สอบทานได้ หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สิน ต่าง ๆ ได้ 

3.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหาร (MANAGEMENT AUDITING)  
เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน  
การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การ 
บริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ 
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ 
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

/4.) กิจกรรมการตรวจ… 
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  4.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน (OPERATION AUDITING)  
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน 
ของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพของการดำเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน 
ที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)  
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและ 
ภายนอกองค์กร โดยประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่  รวมทั้งสอบทานและ 
ประเมินถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย  แผนงาน และวิธีการ 
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ควบคู่ด้วย 

6.) กิจกรรมการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)  

เป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน  เพ่ือให้ทราบว่า 
ระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้  และข้อมูลที่ ได้จากการประมวลผลด้วย 
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ ปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล 

  7.) กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ (SPECIAL AUDITING)  
เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริต 
หรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า             
จะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน 

๓.) ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62 ) 

แผนผังการแบ่งเขตความรับผิดชอบ 5 ส. (งานตรวจสอบภายใน) 
 

บริเวณภายในอาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง) บริเวณภายในอาคารสำนักงาน (ชั้นบน) 
 

 

 

 

 

 

/๔.) รายละเอียด… 

กองสวัสดิการสังคม 

สำนักปลัด 

 

กองคลัง 

กองสาธารณสขุฯ 

กองการศึกษา
ฯ 

กองช่าง  

 

ห้อง
ประชุม 

 

ห้อง
นายก 

รองนายก 

ห้องปลัด 

ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 

ประตู 

ประตู 

ห้อง
ประธานสภา 

บรรได 
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๔.) รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  
  ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ 
 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  
  นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

ปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 
  งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบเอกสารหลังการเบิกจ่ายเงิน 
งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี                    
การจัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ
การทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล งานตอบข้อหารือและให้คำปรึกษา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ 
มอบหมาย งานจัดทำสถิติต่าง ๆ (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ ประจำปี) งานวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายการบริหาร 
 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ  
  คือ งบประมาณสำหรับการฝึกอบรม จำนวน 40 ,000.00 บาท เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้ง ยังช่วยลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และยังเป็นการช่วย สอบทานในการอนุมัติ 
อนุญาต ของผู้บริหาร ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

             ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
( นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด ) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 

       พันจ่าเอก   ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ  
(เรืองชัย  รุ่งศิริ)  

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
 
 

                   ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
(นายบันเทิง  ปัญญาดี)  

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
 



-5- 
 

 
 

 

กฎบัตร (Internal Audit Charter) 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบรุี 
 
 

เสนอ 
1. ผู้บริหารท้องถิน่ และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. รายงานต่อผู้กำกับดูแล (อำเภอ) 

 
 
 

จัดทำโดย  
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  อำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
วัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 คำนำ  
ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” 
ซึ่งได้จัดวางระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ตามแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  (รหัส 2000 -รหัส 2600) ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด จากสภาพแวดล้อมการควบคุม ภารกิจ วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับ
หน่วยรับตรวจและกิจกรรมดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อระบบควบคุม
ภายในที่จะต้องหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การรายงาน การติดตาม และ
ประเมินผลให้มีความเพียงพอ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งสรุปผลการประเมินความสำเร็จ         
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
2.) การประเมินความเสี่ยง  
3.) กิจกรรมการควบคุม  
4.) สารสนเทศและการสื่อสาร  
5.) การติดตามประเมินผล  

ซึ่งการควบคุมภายใน อาจตรวจพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือนำมาวิเคราะห์    
หาสาเหตุการเกิดความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ของระบบการควบคุมภายใน  จาก
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำกฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและ
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

 
 

 /คำนิยาม... 
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คำนิยาม 
  

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง เที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ  ๆ และให้ปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 

“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 

 

วัตถุประสงค ์
  

เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และถือปฏิบัตินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 ข้อ 15 กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้คำปรึกษา แก่หน่วยงานในสังกัด ให้เกิดความ
มั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ
คณะรัฐมนตรี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง และตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  

2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
รวมทั้งเสนอแนะการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย  หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล 

/4. เพ่ือสอบทานระบบ… 
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4. เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ทางราชการ
กำหนด 

5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายนอก คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัด 

6. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมี
ความเป็นอิสระ และเท่ียงธรรม 

สายการบังคับบัญชา 
  

1.) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมสีาย 
การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  และปลัดเทศบาลตำบล              
โพธิ์งาม จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได ้ 

2.) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี หรือแผนการตรวจสอบพิเศษ โดยกำหนดให้ 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลโพธิ์งาม โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

3.) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลโพธิ์งาม ผ่านปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหายต่อ
ทางราชการอย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานผลการตรวจสอบให้ นายกมนตรีตำบลโพธิ์งาม
ทราบทันที 

4.) การตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีผลเสียหายต่อเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้รายงานผล
การตรวจสอบ ให้ผู้กำกับดูแล คือนายอำเภอประจันตคาม ทราบด้วย 

นโยบายการดำเนินการ 
1.) ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ควรได้รับการตรวจสอบและให้ บริการ

คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างทั่วถึง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบล 

2.) การดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ให้ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

3.) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน  ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม              
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

/อำนาจหน้าที่... 
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อำนาจหน้าที่ 
1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นใน 

การตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด และหรือคู่มือการตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงมหาดไทย หรือคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

2.) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม หรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์งามด้วย 
และมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายการ
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ
ระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้
ความเชื่อมั่นและเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น เว้นแต่กรณีการตรวจพบ
ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตรวจ
พบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติ จากกิจกรรมการตรวจพบนั้น และพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบ
ตามควรแก่กรณีแล้วรายงานผลให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งามทราบ 

4.) การดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุน
นโยบาย การบริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่หน่วยรับ
ตรวจจงใจกระทำการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ  หรือไม่สมควร
ในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกตหรือข้อทักท้วง
ในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เพ่ือพิจารณาสั่งการตามควรแก่
กรณี และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สำคัญในกิจกรรมการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี 

ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1.) ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทาง 
การเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน 

2.) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

/3.) ตรวจสอบ... 
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3.) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน และ 
  โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งามตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐาน

งานที่กำหนดโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจาก
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

4.) ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี 

5.) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด  
โดยคำนึงถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือ
เสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 

  6.) รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและ  
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ ต่อนายกเทศบาลมนตรีโพธิ์งาม 

  7.) ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ  
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

ความรับผิดชอบ 
1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของ  

หน่วยงานของตน ภายในกรอบหรือแนวทาง และนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในทั่วไป 

2.) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม บรรลุเป้าหมาย
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ผู้บริหารกับ
หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบ
มีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพ่ือสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบของส่วนราชการ และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

/ลักษณะของงาน...  
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ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
  

การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดำเนินการตรวจสอบทาน 
การปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน 
คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน  คือ การปรับปรุง 
แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากร
แบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการนำไปสู่การเพ่ิมพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบที่
จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เครดิต เป็นต้น และที่จับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการ
เพ่ิมพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน  และกระบวนการทั้งที่เป็น
ระหว่างกระบวนการและท่ีเป็นกระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพ่ิม 

 

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  พึงเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบ 
ตามลำดับสายการบังคับบัญชาตาม ข้อ 3 และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม อีกทั้งให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขและ
คำแนะนำเพ่ือขจัดข้อขัดแย้ง ในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงานถึงการไม่พบดังกล่าวด้วย 
ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจสงวนสิทธิการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระเป็นกลาง และทั้ง
ปราศจากการแทรกแซงทุกกรณ ี
 

ความเป็นอิสระและข้อจำกัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมทั้งปวงของเทศบาลตำบล           
โพธิ์งาม ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานที่ระเบียบ
กำหนด และไม่ต้องรับคำสั่งในการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่อันเกิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของตน
หรือหน่วยงานอ่ืนโดยเด็ดขาด ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และพึงถือปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในกฎ
บัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์งามเท่านั้น  และพึงถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 

2.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 
 2551 

3.) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหนับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค. 0409.2/ว 
123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

/สิทธิหน่วยงาน… 
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สิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้ 
1.) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้  

ตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป หรือรวมถึง
ความเป็นอิสระในการจัดสรรทรัพยากร การกำหนดแผน และความถี่ในการปฏิบัติงาน 
การเลือกกิจกรรม การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความ
เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ 

2.) สิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการเข้าถึง
ข้อมูลรวมทั้ งที่ เป็นรายงานทางการเงิน  บันทึก  ข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา                
การสัมภาษณ์ และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน 

 

ขอสงวนสิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้ 
1.) ไม่ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องและนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน  
2.) ไม่จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงาน  

ทางการเงิน นอกเหนือจากรายงานตรวจสอบปกติ  
3.) ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ยกเว้น พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
4.) มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 
 

หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
   

1.) อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
2.) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อรอรับการ  

ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก  
3.) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  
4.) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 
ตรวจสอบได้ 

5.) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

คุณสมบัติ 
  

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   
1.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของพนักงานเทศบาลตำบล ทุกกรณ ี 
2.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบกำหนด  
3.) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร 



/4.) เป็นผู้มีคุณธรรม… 
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4.) เป็นผู้มีคุณธรรมปราศจากความลำเอียง และอคต ิและมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บ  
    รักษาความลับขององค์กร และความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ  
5.) มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคล และองค์กร  
  
แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 

อนุมัติโดย 
    
      (นายบันเทิง  ปัญญาดี) 

       นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 
         วันที่        มกราคม 2563 
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   รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ       เอกสารแนบแผนปี 1 

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
1. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 
 

 
มกราคม 2563 

 
 

 
1/15 

 
 

 
นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
2. ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  

 
ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 
 

 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

 
1/14 

 
 

 
นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
3. ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปี 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
1/14 

 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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      รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ       เอกสารแนบแผนปี 1 

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
4. ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง                  

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 

มีนาคม 2563 
 

1/30 
 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
5. ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระบบ e-plan 

 
ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 
เมษายน 2563 

 

 
1/30 

 

 
นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
6. ตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 

พฤษภาคม 2563 
 
 

1/30 
 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

กองคลัง 
 

การดำเนินการเกี่ยวกับ 
7. ตรวจการเบิกจ่ายเงิน 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

มิถุนายน 2563 1/30 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

กองการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับ 
8. การตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

กรกฎาคม 2563 1/30 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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      รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ       เอกสารแนบแผนปี 1 

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวน
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กองช่าง การดำเนินการเกี่ยวกับ 
9. ตรวจสอบการจัดทำแผนการตรวจสอบถนนในความ
รับผิดชอบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

สิงหาคม 2563 
 

1/30 
 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

กองสวัสดิการสังคม การดำเนินการเกี่ยวกับ 
10. ตรวจสอบจำนวนครั้งที่เทศบาล. สามารถดำเนินการ
จ่ายเบี้ยความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ
เทศบาล. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ของเทศบาล/อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

กันยายน 2563 
 

1/30 
 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานให้ผู้บริหารทราบและส่งสำเนา 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ  13 มกราคม 2563 – 18 กันยายน 2563 

จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลาจัดทำแผนการตรวจสอบ  21 - 30 กันยายน 2563 
 
 
(ลงชื่อ)         ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ    พ.จ.อ.    ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ 
           (นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด)              (เรืองชัย  รุ่งศิริ) 
     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                          ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม       

 
 
 



-17-   เอกสารแนบขอบเขต (ข้อ 1 – ข้อ 10) จำนวน 15 แผ่น 
 

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 
 

1. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ตรวจการจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ตรวจการแจ้งหนังสือให้กับทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ตรวจสอบเอกสารจากแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย 
(สำนัก/กอง) แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5 
- แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปค.1  
แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6  (กรณีที่ มีผู้
ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ
ภายใน)   

 
1 ครั้ง/ปี 

 
  ม.ค.63               

 

 
1 คน/15วัน 
(รวม 15 วัน) 

 
นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

 

 
 



-18- 
 

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

 - หนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล 
 (ผวจ. กรณี อบจ./ทน./ทม. และ นอภ. กรณี ทต./อบต.) 

     

สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 

2. ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
- ตรวจสอบคำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคม
ท้องถิ่น 
- ตรวจสอบประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน 
- ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-ตรวจสอบบัญชี โครงการพัฒนา (แบบ ผ .01 ผ.02        
ผ.03) 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 

ก.พ. 2563 
 

 
 

1 คน/14วัน 
(รวม 14 วัน) 

 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

 

 



-19- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

 - ตรวจสอบรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ 
หรือทบทวน หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

     

สำนักปลัดเทศบาล 
 

3. ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปี 
- ตรวจสอบเอกสารแผนอัตรากำลังสามปี  
ประจำปี 2561 – 2563 
- ตรวจสอบการกำหนดระดับตำแหน่ งบริ หารในแผน
อัตรากำลังให้กำหนดเป็นระดับเดียว 
- ตรวจสอบตำแหน่งว่างของข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติให้
กำหนดระดับเฉพาะ ปก/ชก หรือ ปง/ชง 
- ตรวจสอบตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่ง มีเลขที่ตำแหน่ง
กำกับถูกต้อง 

 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 
 

ก.พ. 2563 
 

 
 
 

1 คน/14วัน 
(รวม 14 วัน) 

 
 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 
 
 

 

 



-20- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

 - ตรวจสอบแผนอัตรากำลังประกอบด้วยข้อมูลข้าราชการสาย
สามัญ/ครู/ถ่ายโอน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ ถูกต้อง
ครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวกัน 
- ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งกรณีเป็นอัตราว่าง ให้ตรวจสอบว่า
มีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายหรือไม่ 
- ตรวจสอบการกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขท่ีส่วนราชการ
ถูกต้อง ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที่  มท 
๐๘๐๙.๕/ว๕๒ ลว. ๑๓ พ.ย. ๕๘ 
- ตรวจสอบมีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

     

 
 
 
 



-21- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

 - ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและพนักงานจ้างรวมอยู่ในแผน
ฉบับเดียวกัน 
- ตรวจสอบข้อมูลพนักงานจ้างสังกัดส่วนราชการใดต้อง
ปรากฏในส่วนราชการนั้นมิให้จัดทำเป็นบัญชีแยกเฉพาะ
รายการ 
- ตรวจสอบอัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานจ้างที่อยู่
จริงปรากฏในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครบถ้วนถูกต้อง 

     

 
 
 
 
 
 
 



-22- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 

 

4. ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง                  

- ตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์            
(แบบ 1 – แบบ 6) 
- ตรวจสอบในปีงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) 
- ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)แต่ละคัน 
- ตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือ
เสียหาย(แบบ5) 
- ตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ 6) 
 

 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 

มี.ค. 2563 
 

 
 

1 คน/30วัน 
(รวม 30 วัน) 

 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

 

 



-23- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

สำนักปลัดเทศบาล 
 

5. ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในระบบ e-plan  
- ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกผลการติดตามใน 
ระบบ e-plan 
- ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ตรวจสอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- ตรวจสอบการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 

เม.ย. 2563 

 
 

1 คน/30วัน 
(รวม 30 วัน) 

 
 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

 

 
 



-24- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมาย
เหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี ่           
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลา
ที่

ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 

6. ตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
- ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือไม่และ
แต่งตั้งก่อนสิ้นเดือนกันยายน 
- ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
การรับจ่ายพัสดุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ปัจจุบันและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น และมีตัวตน
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
- ตรวจสอบกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือหาสาเหตุการชำรุดหรือสูญ
หายหรือไม ่
- ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีการรายงานให้ผู้แต่งตั้ง
ทราบภายใน 30 วันทำการพร้อมกับส่งสำเนาให้กับสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือไม ่

1 ครั้ง/ป ี พ.ค. 
2563 

1 คน/30วัน 
(รวม 30 วัน) 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 

 

 
 



-25- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

กองคลัง 
 

7. ตรวจการเบิกจ่ายเงิน 
- สอบทานจากฎีกาเบิกจ่ายเงินในแต่ละ สำนักกอง  ที่เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
- สอบทานรายงานการจัดทำเช็ค เมื่อมีการจ่ายเงินของ เทศบาล 
จะต้องมีการการจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค โดยสอบทานว่า            
มีการเรียงลำดับหมายเลขเช็ค มีการขีดคร่อม ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก 

-สอบทานต้นขั้วสมุดเช็ค ว่ามีการจ่ายตรงกับสมุดเงินสดจ่ายหรือไม่ 

 

                   

 

 

1 ครั้ง/ป ี มิ.ย. 2563 1 คน/30วัน 
(รวม 30 วัน) 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

 

 



-26- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

กองการศึกษา 8. การตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท.  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
คณะกรรมการของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบแผน 
- การประกาศใช้แผน ฯ ทั้งของ อปท. และของสถานศึกษา  
- แผนพัฒนาการศึกษาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
 
 

1 ครั้ง/ปี ก.ค. 2563 1 คน/30วัน 
(รวม 30 วัน) 

นางสาวปนัดดา  ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 



-27- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

กองช่าง 9. ตรวจสอบการจัดทำแผนการตรวจสอบถนนในความ
รับผิดชอบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนนทุกสายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อปท.) เพ่ือทราบจำนวนถนนทั้งหมด
ของ อปท. 
- แผนการตรวจสอบถนนประจำปี โดยจัดลำดับการตรวจสอบ
ตามความจำเป็น 
- บันทึกขออนุมัติแผน 
- บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏ ข้อสั่งการของผู้บริหาร
ลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ 
- แผนที่ถนน ในกรณีที่ อปท.ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น 
 

 
ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 
ส.ค. 2563 

 
1คน/30วัน 
(รวม 30 วัน) 

 
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 

 

 



-28- 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจ 

แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ตั้งแต่ ม.ค.2563 –ก.ย.2563 
ความถี่            
ในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

จำนวนคน/
วันที่

ตรวจสอบ    
ต่อครั้ง 

กองสวัสดิการสังคม 10. ตรวจสอบจำนวนครั้งที่เทศบาล. สามารถดำเนินการ
จ่ายเบี้ ยความพิการได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ
เทศบาล. เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ของเทศบาล/อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
- หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการ ให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 

- ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน 

- การโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

- หลักฐานการจ่ายเงิน/รับเงิน 

- การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพของ อปท. 

 
ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง / ปี 

 
ก.ย. 2563 

 
1คน/15วัน 
(รวม 15 วัน) 

 
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


