
 
 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  
 
  
 

เสนอ 
 

หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารทองถ่ิน และผูบังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย  
  
  

หนวยตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสมีา 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  
 
 



 

คํานํา 
 

     การตรวจสอบภายใน เปนการดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง ท่ีหนวยรับตรวจจัดใหมี
ขึ้นเพ่ือใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานการ
ตรวจสอบภายใน ชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคท่ีก าหนด โดยการประเมินและปรับปรงุงานให
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลถูกตองครบถวน มีขอมูลทางการเงิน มีความนาเชื่อถือ มีการดูแล
ทรัพยสินอยางปลอดภัย ไมสูญหาย รั่วไหลหรือส้ินเปลือง และใหความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ รวมท้ังใหการ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเปนไปอยางมีระเบียบ
แบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในแนวทางเดียวกัน  
    หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือใหเปนกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ท้ัง 1 สํานัก 4 กอง 
ประกอบดวย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  

  
  
  

หนวยตรวจสอบภายใน  
องคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการตรวจสอบ  ประจําปงบประมาณ  2560  

หนวยตรวจสอบภายใน   
องคการบริหารสวนตําบลกําปง   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

************************ 

ความเปนมาของแผนการตรวจสอบ 

   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  
กําหนดใหหนวยรับตรวจ(หมายรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) นํามาตรฐานการตรวจสอบภายใน ขอบเขต
ของการตรวจสอบ และการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน ไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานและใชจายเงิน  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545 ขอ 8  
กําหนดใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน 
   การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลางท่ีหนวยรับตรวจ
จัดใหมีข้ึนเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน  การ
ตรวจสอบภายใน ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  โดยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การวิเคราะหประเมิน    ความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และงบประมาณ การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารงานดาน
อ่ืน  ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
    แผนการตรวจสอบ(AuditPlan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบภายในจัดทําไวลวงหนา
ประกอบดวยวัตถุประสงคในเรื่องท่ีจะทําการตรวจสอบขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีเก่ียวกับหนวยรับตรวจ เรื่องท่ี
ตรวจ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ วันท่ีตรวจสอบ    

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.เพ่ือพิสูจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี   การ
รายงานสถานะการเงิน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ของหนวยรับตรวจ (สํานัก/กอง) 
 2.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ(สํานัก/กอง)วาไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  ขอบังคับ  คําสั่ง  มติครม. หนังสือสั่งการ และนโยบายท่ีกําหนดหรือไม 
 3.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ(สํานัก/กอง)วามีความเพียงพอเหมาะสม
รัดกุมหรือไม โดยสามารถ ลดขอบกพรอง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดหรือไม 
 4.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหรือตามอํานาจหนาท่ีของหนวยรับตรวจ 
(สํานัก/กอง)วาปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและเปนไป ตามหลักของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีหรือไม   ตลอดจนใหขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติราชการตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งข้ึนโดยมีการบริหารทรัพยากร อยางประหยัด คุมคารวมท้ังชวยปองกัน และ
สรางภูมิคุมกันไมใหมีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต  หรือไมใหเกิดความเสียหายกับราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลได 
 5.เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสูงสุดและผูบังคับบัญชาไดรับทราบปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาโดยใชขอมูลดานการตรวจสอบเปนประโยชนในการตัดสินใจแกไขขอบกพรองได
ทันเวลากอนท่ีผูตรวจสอบภายนอก(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน,สํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ),ผูกํากับดูแล,สภาตําบลฯ,และประชาชนเขาตรวจสอบ 



 

แนวทางการตรวจสอบภายใน 
     1.ตรวจสอบความถูกตอง  และเชื่อถือไดของขอมูล และตัวเลขตาง ๆ  ดวยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบรหิารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
     2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพยสินรวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุก
ประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

    3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง  แกไขเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงาน  ตามขอ 1 และ 2  เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งข้ึน  รวมท้ังเสนอแนะ
เพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเก่ียวกับการเงิน  หรือทรัพยสินตาง ๆ  ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
       4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด  
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
       5.  ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถ่ิน  และปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

 
ขอบเขตของงานตรวจสอบ 

  ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห รวมท้ังการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลกําปงและการ
บริหารความเสี่ยงของหนวยตรวจรับ ซ่ึงรวมถึง 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยตรวจรับ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สอบทานความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงิน การคลัง 

3. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหเหมาะสม 
กับประเภทของทรัพยสินนั้น 

4. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
 
หนวยตรวจรับ  

1. สํานักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองชาง 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

5. กองสวัสดิการสังคม 
 
 



 
 

วิธีการตรวจสอบ 
1. การสุม 
2. การตรวจนับ 
3. กาคํานวณ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ) 
5. การสอบทาน 
6. การสังเกตการณปฏิบัติงาน 
7. การสัมภาษณ 
8. การทดสอบการบวกเลข 

 
ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ 

ขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ) 
 
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
       ตามแผนตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

นายพงษพัฒน พับโพธิ ์ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
1. อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
2. จัดใหมีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน 
3. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

ประโยชนในการตรวจสอบ 
4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงานการเงินใหเรียบรอยเปน 

ปจจุบัน รอรับการตรวจ 
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน  
6. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ท่ีผูบริหารทองถ่ินสั่งให

ปฏิบัติ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเพ่ือจักไดดําเนินการตอไป และสงสําเนาแผนการตรวจสอบใหผูวา
ราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2545  ขอ 8 และสง  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในสามสิบวัน นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 25546- ขอ 6 
 
 



 
งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ   

เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงานจึงไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน  
 
 
 
   

     (ลงชื่อ)      ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
                   (นายพงษพัฒน พับโพธิ์) 
                       หัวหนาสํานักปลัด 
 
 
     (ลงชื่อ)           ผูเห็นชอบ 
      (นายสุรพล  พูนสวัสดิ์) 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
     
     (ลงชื่อ)       ผูอนุมัติ 
          (นายมีชัย  จงสันเทียะ) 
                          นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูปฏิบัติงานไดเขาใจเก่ียวกับความหมาย 

วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหนวยตรวจสอบ 
ภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานตางๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดการประสานประโยชน โดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
  
คานิยม  

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปน
อิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะ
ชวยให สวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
  
วัตถุประสงค    

หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหบริการตอฝายบริหารอยางเท่ียงธรรม และเปน 
อิสระ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใช 
จายเงิน การปองกันทรัพยสิน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 
สายการบังคับบัญชา   

1. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาวตอ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
3. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง โดย

ผาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 
อํานาจหนาท่ี   

1. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยภายในองคการบริหาร
สวนตําบลกําปงและมีอํานาจหนาท่ีในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ 
โดยมีสิทธิท่ี จะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานรับตรวจ รวมท้ังเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ   

2. หนวยงานการตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ 
ควบคุมภายใน หรือแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวจ ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ
ของ ผูบริหารทุกระดับท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา   

3. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม 
และหนาท่ีของหนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและรวมถึงความเห็นของฝายบริหารเก่ียวกับความเสี่ยง 
หรือ การควบคุมภายใน และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมท้ังกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง



แผนการ ตรวจสอบประจําป จะตองนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพ่ืออนุมัติ แลวจึงแจงแผนการตรวจสอบ
ประจาํปท่ีผาน การอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัด สํานักงานตรวจเงินแผนดินและสวนราชการในสังกัด  

4. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ตามท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงาน อ่ืนตามหัวหนาสวนราชการมอบหมายไดตามควรแตกรณี ท้ังนี้ งานดังกลาวตองไมใชงานท่ีมีลักษณะ
ประจําและ ตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม มีสวนไดเสียในกิจกรรมท่ี
ตรวจสอบ   

5. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบ การดําเนนิงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน   

6. หนวยตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 
ตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบ
ตอ ความเปนอิสระในการปฏิบัติ และการเสนอความเห็น  

 

ความรับผิดชอบ   

หนวยงานตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในโดยรายงานผล 
การตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอ คําปรึกษา ตามแนวทางท่ีมาตรฐานการ 
ตรวจสอบภายในกําหนดไว   

1. ขอมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท้ังทางการเงิน 
การบัญชีและการปฏิบัติงาน   

2. ประสานกับหนวยงานรับตรวจ (สํานัก/กอง) เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการให 
ขอมูลและขอเสนอแนะในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบ มีประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

3. ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลงานรวมท่ีเปน
ประโยชน สูงสุดตอองคกร   

4. การจัดลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการตรวจสอบ 
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 ในดานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
อยางเพียงพอ 

หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ   

1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน   

2. จัดใหมีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน   



3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ประโยชนในการตรวจสอบ   

4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงานทางการเงินใหเรียบรอย
เปนปจจุบนัพรอมท่ีจะใหตรวจสอบได   

5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน  

6. ปฏิบัติตามขอทักทวงของขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ท่ีผูบริหารทองถ่ินสั่งให 
ปฏิบัติ  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีใหผูตรวจ 
สอบภายในรายงานผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี  

   

กฎบัตรฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  3  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559  เปนตนไป  

  
 

    อนุมัติโดย  

(นายมีชัย จงสันเทียะ) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 วันท่ี  3  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2559 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานปลัด อบต.กําปง โทร./โทรสาร  ๐ 4497 4224                                      
ท่ี   นม 73501/ วันท่ี       3     ตุลาคม  2559         

เรื่อง   ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545 ขอ 8 วาดวยการเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  
นั้น 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและคูมือการตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกระทรวงมหาดไทยกําหนด วาดวยแนวทางการตรวจสอบ ความถูกตองและความ
นาเชื่อถือไดของขอมูล  ตัวเลขตางๆ ,ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารดานอ่ืนๆใหเปนไปตามนโยบาย  
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน การใช
ทรัพยากรทุกประเภท  เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ดวยเทคนิคและวิธีการท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาสามารถท่ีจะ
ปองกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเก่ียวกับงานการเงินหรือทรัพยสินตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบล ซ่ึงจะสามารถแกไขไดทันทวงทีเม่ือเกิดขอผิดพลาดข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตรวจสอบขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง  เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอสงแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2560 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบทาย 

 
 (นายพงษพัฒน  พับโพธิ์) 

                            หัวหนาสํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
        ........................................................... 
 
 
             (นายสุรพล   พูนสวัสดิ์) 
       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

คําส่ัง 
(   ) อนุมัติ   (   )  ไมอนุมัติ 

 

 
 
 

(นายมีชัย    จงสันเทียะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 



รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
หนวย 

รับตรวจ 
กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ 

(ครั้ง) 
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 

รับตรวจ 
สํานักงานปลัด 1.การจัดทําแผนพัฒนาสามป  

2.การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป 2560  
3.การจัดทําแผนการใชจายเงิน  
4.การดําเนินงานและประเมินผลโครงการ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
5.การโอนงบประมาณและการแกไข 
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป  
6.การยืมเงิน  
7.การใชจายเงินสะสม  
8.การบริหารงานบุคคล  
9.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯขอ 6 
10.การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล 
11.การดําเนินการชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัย/ภัยธรรมชาต ิ

รอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 

13 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 60 
1 เมษายน 60 - 30 กันยายน 60 

นายพงษพัฒน  
พับโพธิ์ 
หัวหนาสํานักปลัด 

กองคลัง 1.การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
2.การเบิกจายเงิน  
3.การบัญชีและการจัดทํางบการเงิน  
4.การยืมเงิน  
5.การจัดซ้ือจัดจาง  
6.การควบ คุม  การ เก็บ รั กษ า และการ 
จําหนายพัสดุ  
7.การจัดเก็บรายได การพัฒนารายได และ
เรงรัดรายได  
8.การจัดทําแผนการใชจายเงิน  
9.การจัด ทํ าและการบัน ทึกแบบการใช  
รถยนต(แบบ 1 - แบบ 6) และจัดทําเกณฑ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง 
รวมถึงการดูแลรักษาซอมบํารุงรถยนตสวน
กลาง  
10.การรายงานการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯขอ 6 

รอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 

13 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 60 
1 เมษายน 60 - 30 กันยายน 60 

นายพงษพัฒน  
พับโพธิ์ 
หัวหนาสํานักปลัด 



รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
 

หนวย 
รับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ 
(ครั้ง) 

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ 
รับตรวจ 

กองชาง 1.ก า รบั น ทึ ก ผ ล ก ารค ว บ คุ ม งาน แ ล ะ
เหตุการณแวดลอมประจําวัน 
2.การคํานวณราคากลางงานกอสราง 
3.การจัดทําแผนการใชจายเงิน  
4.การรายงานการติดตามและประเมินผล 
การควบคุมภายใน ตามระเบียนฯขอ 6 

รอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 

13 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 60 
1 เมษายน 60 - 30 กันยายน 60 

นายพงษพัฒน  
พับโพธิ์ 
หัวหนาสํานักปลัด 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

1.การดําเนินงานและการประเมินผลโครงการ 
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2560 
2.การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
3.การจัดทําแผนการใชจายเงิน  
4.การรายงานการติดตามและประเมินผล 
การควบคุมภายใน ตามระเบียนฯขอ 6 

รอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 

13 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 60 
1 เมษายน 60 - 30 กันยายน 60 

นายพงษพัฒน  
พับโพธิ์ 
หัวหนาสํานักปลัด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.การจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดสตามคุณสมบัติ 
2.การดําเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน และการติดตามประเมิน ผลโครงการ 
3 .การ ดํ า เนิ น งานและการป ระ เมิน ผล 
โครงการ ตามขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย
ประจาํป 2560  
4.การจัดทําแผนการใชจายเงิน  
5.การรายงานการติดตามและประเมินผล 
การควบคุมภายใน ตามระเบียนฯขอ 6 
 

รอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 

13 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 60 
1 เมษายน 60 - 30 กันยายน 60 

นายพงษพัฒน  
พับโพธิ์ 
หัวหนาสํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



กําหนดการตรวจสอบภายในและรายงานผล 
ประจําปงบประมาณ 2560 

 
หนวยรับตรวจ แจงเขาตรวจ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 รายงานผล นายก 

อบต. 
รายงานผลตาม
ขอเสนอแนะ 

สํานักงานปลัด 
 
-งานควบคุมภายใน 

 
 

6 มี.ค. 2560 

 
 

10 มี.ค. 2560 

 
 

20 ก.ย.2560 

 
 

25 ก.ย.2560 

 

-งานบุคลากร 6 มี.ค. 2560  10 มี.ค. 2560 20 ก.ย.2560 25 ก.ย.2560  
-งานนโยบายและแผน 6 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 20 ก.ย.2560 25 ก.ย.2560  
  

6 มี.ค. 2560 
 

10 มี.ค. 2560 
  

25 ก.ย.2560 
 

-งานสาธารณสุข 20 ก.ย.2560  
-งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

  

      
กองคลัง 6 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 20 ก.ย.2560 25 ก.ย.2560  
      
      
กองชาง 6 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 20 ก.ย.2560 25 ก.ย.2560  
      
กองการศึกษา 6 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 20 ก.ย.2560 25 ก.ย.2560  
      
      
กองสวัสดิการสังคม 6 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 20 ก.ย.2560 25 ก.ย.2560  
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