
 
 

1 
 

 
. 

 
 

แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

 
เสนอ 

 
1. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ ่น และผู้บังคับบัญชา 

2. ผูก้ ำกับดูแล (กรม /จังหวัด /อำเภอ) 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

อ าเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 
 



 
 

2 
 

ค าน า 
 
 
 
 

  การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างมีอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยตรวจสอบจัด ให้มีขึ้น 
เพ่ือให้ความมิ ่นใจและให้คำแนะนำปรึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานการ ตรวจสอบภายใน 
ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์   ที่กำหนดโดยการประเมิน  และปรับปรุงงานใหิ ประสิทธิภาพ                                    
และป ระสิ ท ธิ ผ ล  ถู กต้ อ ง ครบถ้ วน  มี ข้ อมู ลท างการเงิน  มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ  มี การดู แลท ร พย์ ส น  
อย่างปลอดภัยไม่สูญหาย ริ ่วไหลหรือสิ้นเปลืองและให้ความมิ ่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อบั งคับ  รวมทั้ งให้ การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็น ไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  น่ าเชื่ อถือ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  หน่ วยตรวจสอบภายใน  จึ งจั ดท ำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖5 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ๑ สำน กิ3ิกอง ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของการตรวจ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รายละเอียดขอบเขต           
ของ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด   อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 กฎบ ตรนี้จ ดท ำขึ้นเพ่ือให ผู บร หำรและผู ปฏ บ ต งำนทุกระด บของหน่วยร บตรวจิ(ส ำน ก/กอง)ิในเทศบำล
ต ำบลหนองหญ ำลำดิิมีควำมเข ำใจโดยสรุปเกี่ยวก บว ตถุประสงค์ิอ ำนำจหน ำที่ิและควำมร บผ ดชอบของหน่วย
ตรวจสอบภำยในเทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำด 
ค านิยาม 

กำรตรวจสอบภำยในิหมำยถึงิก จกรรมกำรให หล กประก นอย่ำงเที่ยงธรรมิและกำรให ค ำปรึกษำอย่ำงิิิ
มีอ สระิิซึ่งจ ดให มีขึ้นเพ่ือเพ ่มคุณค่ำและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนขององค์กรให ดีขึ้นิกำรตรวจสอบภำยในช่วยิิิิ
ให องค์กรบรรลุิิตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ิด วยกำรประเม นและปร บปรุงประส ทธ ภำพของกระบวนกำรบร หำรควำม
เสี่ยงิกำรควบคุมิิและกำรก ำก บดูแลอย่ำงเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

ล กษณะงำนตรวจสอบภำยในิคืองำนกำรให บร กำรข อมูลแก่ฝ่ำยบร หำริและหล กประก นขององค์กริิิิ
ในด ำนกำรประเม นประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของระบบงำนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมท ้งในด ำนกำรเง น
กำรบ ญชีิและด ำนกำรบร หำรงำนอย่ำงมีระบบิิเพ่ือให กำรปฏ บ ต งำนบรรลุว ตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กริ
รวมท ้งกำรเป็นผู ให ค ำปรึกษำก บฝ่ำยบร หำรในกำรปร บปรุงประส ทธ ภำพกำรท ำงำนเพ่ือเพ ่มประส ทธ ผลิดูแลกำร
ใช ทร พยำกรอย่ำงประหย ดิคุ มค่ำ 
วัตถุประสงค ์
 หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จ ดต ้งขึ้นิเพ่ือให บร กำรต่อฝ่ำยบร หำรเพ่ือให เก ดควำมม ่นใจิิิิิ
ต่อควำมมีประส ทธ ภำพิประส ทธ ผลของกำรด ำเน นงำนิและควำมคุ มค่ำของกำรใช จ่ำยเง นรวมท ้งควำมถูกต อง
เชื่อถือได ของข อมูลทำงกำรเง นิตลอดจนกำรปฏ บ ต ตำมกฎิระเบียบที่เก่ียวข อง 
สายการบังคับบัญชา 
 ๑.ิิห วหน ำหน่วยตรวจสอบภำยในิเป็นผู บร หำรสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภำยในิและมีสำยกำรบ งค บ
บ ญชำขึ้นตรงต่อผู บร หำรท องถ ่น 
 ๒.ิิกำรเสนอแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีิให ห วหน ำหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอต่อผู บร หำรท องถ ่น 

๓.ิิห วหน ำหน่วยตรวจสอบภำยในิิรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู บร หำรท องถ ่น 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. งานให้ความเชื่อม่ัน 
1.1 ิกำรสอบทำนควำมเชื่อถือได ิทำงด ำนควำมถูกต องสมบูรณ์ิิกำรสำรสนเทศของข อมูลทำงด ำนิิ 

กำรเง นกำรบ ญชีและกำรด ำเน นงำน 
1.2 ิสอบทำนเพ่ือให เก ดควำมม ่นใจว่ำระบบที่ใช เป็นไปตำมนโยบำยิแผนิและว ธีกำรปฏ บ ต งำนิิิิิ 

ทีอ่งค์กรก ำหนดิ 
1.3 ิสอบทำนว ธีกำรป้องก นดูแลทร พย์ส นว่ำเหมำะสมิและควำมมีอยู่จร งของทร พย์ส น 
1.4 ิประเม นกำรใช ทร พยำกรและงบประมำณอย่ำงประหย ดิิและมีประส ทธ ภำพ 
1.5 ิกำรสอบทำนกำรปฏ บ ต งำนิิในควำมร บผ ดชอบของเจ ำหน ำที่แต่ละระด บว่ำได ผลตำม 

ว ตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยแผนงำนขององค์กร 
1.6 ิกำรสอบทำนและประเม นผลควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

องค์กร 
2.งานให้ค าปรึกษา 

อ านาจหน้าที่ 
๑.หน่วยตรวจสอบภำยในิมีหน ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏ บ ต งำนทุกหน่วยงำนิ(ทุกส ำน ก/กอง)ภำยใน

เทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำดิและมีอ ำนำจในกำรเข ำถึงข อมูลิเอกสำริทร พย์ส นิเจ ำหน ำที่ที่เกี่ยวข องก บงำน
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ตรวจสอบ 
๒.หน่วยตรวจสอบภำยในิไม่มีอ ำนำจหน ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยิว ธีปฏ บ ต งำนและระบบกำรควบคุม

ภำยในหรือกำรแก ไขระบบกำรควบคุมภำยในิซึ่งหน ำที่ด งกล่ำวอยู่ในควำมร บผ ดชอบของผู บร หำรที่เกี่ยวข องก บ
ผู ตรวจสอบภำยในมีหน ำที่เป็นเพียงผู ให ค ำปรึกษำแนะน ำ 

๓.ขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมท ้งกำรตรวจสอบด ำนกำรเง นิกำรบ ญชีิิและกำร
ตรวจสอบกำรด ำเน นกำริรวมท ้งกำรสอบทำนและประเม นผลกำรควบคุมภำยใน 
ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในิต องปฏ บ ต งำนให บรรลุว ตถุประสงค์ในกำรจ ดต ้งหน่วยตรวจสอบภำยในิโดยให 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรให ข อมูลเช งว เครำะห์ิประเม นผลิข อเสนอแนะิค ำปรึกษำตำมแนวทำงที่
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในก ำหนดไว  
 ๑.ข อมูลเกี่ยวก บควำมเพียงพอและประเม นประส ทธ ผลของระบบกำรควบคุมภำยในิท ้งทำงกำรเง นิกำร
บ ญชีิและกำรปฏ บ ต งำน 

๒.หน่วยตรวจสอบภำยในิควรประสำนงำนก บหน่วยร บตรวจิเพ่ือให ผู บร หำรของหน่วยร บตรวจมีส่วน
ร่วมในกำรให ข อมูลิและข อเสนอแนะิในอ นที่จะท ำให ผลกำรตรวจสอบมีประโยชน์สำมำรถน ำไปสู่กำรพ ฒนำ
ปร บปรุงแก ไขกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพย ่งขึ้น 
 ๓.หน่วยตรวจสอบภำยในต องประสำนงำนก บส ำน กงำนกำรตรวจเง นแผ่นด นเพ่ือให เก ดผลงำนร่วมที่เป็น
ประโยชน์สูงสุต่อองคก์ร 
 ๔.กำรจ ดล ำด บก จกรรมที่จะตรวจสอบิให หน่วยตรวจสอบภำยในเสนอแผนตำรำงเวลำิโดยมีกำร
พ จำรณำร่วมก บฝ่ำยบร หำร 
 ๕.กำรพ จำรณำล ำด บก จกรรมที่จะตรวจสอบและเวลำด ำเน นกำริให พ จำรณำจำกควำมเสี่ยงที่มี
สำระส ำค ญิิด งนี้ 
 ิ-ิกำรขำดข อมูลกำรเง นและกำรปฏ บ ต งำนที่ด ี
 ิ-ิกำรละเลยกำรปฏ บ ต ตำมนโยบำยิแผนงำนิว ธีกำรปฏ บ ต งำนิและข อก ำหนดทำงกฎหมำย 

ิ-ิทร พย์ส นสูญหำยหรือเสียหำย 
ิ-ิกำรไม่ประหย ดหรือไม่มีประส ทธ ภำพของงำน 
ิ-ิกำรปฏ บ ต งำนไม่เป็นไปตำมว ตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว  

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 ๑.อ ำนวยควำมสะดวกและให ควำมร่วมมือแก่ผู ตรวจสอบภำยใน 

๒.จ ดท ำบ ญชีและจ ดเก็บเอกสำรประกอบรำยกำรบ ญชีิตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข องในกำรปฏ บ ต งำนิ
เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบพร อมที่จะให ผู ตรวจสอบภำยในตรวจสอบได  

๓.ชี้แจงและตอบข อซ กถำมต่ำงิๆิพร อมท ง้หำข อมูลเพ ่มเต มให แก่ผู ตรวจสอบภำยใน 
 ๔.ปฏ บ ต ตำมข อท กท วงิและข อเสนอแนะของผู ตรวจสอบภำยในในเรื่องต่ำงๆิที่ผู บร หำรท องถ ่นส ่งิิิิิ
ให ปฏ บ ต  
 กรณีที่เจ ำหน ำที่ของหน่วยร บตรวจกระท ำกำรโดยจงใจไม่ปฏ บ ต ิหรือละเลยต่อกำรปฏ บ ต หน ำที่ด งกล่ำวิ
ให ผู ตรวจสอบภำยในรำยงำนต่อผู บร หำรท องถ ่นิพ จำรณำส ่งกำรตำมควรแก่กรณี 

 กฎบ ตรฉบ บนี้ให ใช บ งค บต ้งแตว่ นที่ิ1  เดือนิตุลำคมิพ.ศ.ิ๒๕64ิิเป็นต นไป 
 
 

ิ(นำงก นตพ ชร์ิิไชยนำ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ ำลำด 

ิิิว นที่ิิ30 ก นยำยนิิ๒๕64 
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 นโยบายการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

หน่วยตรวจสอบภำยในิต องมีควำมเป็นอ สระิปฏ บ ต งำนตรวจสอบด วยควำมรอบคอบเยี่ยงผู ประกอบ
ว ชำชีพพึงปฏ บ ต ิกำรจ ดท ำแผนกำรตรวจสอบที่ได ประเม นถึงปัจจ ยเสี่ยงที่เกี่ยวข องิกำรบร กำรให ควำมเชื่อม ่นิิ
และกำรบร กำรให ค ำแนะน ำปรึกษำิโดยค ำนึงถึงประส ทธ ภำพิประส ทธ ผลิและควำมคุ มค่ำิด งน ้นิเพ่ือให กำร
ปฏ บ ต งำนตรวจสอบภำยในบรรลุผลตำมว ตถุประสงค์ิจึงได ก ำหนดนโยบำยกำรตรวจสอบภำยในิเพ่ือให ผู 
ตรวจสอบภำยในถือปฏ บ ต ิด งนี้ 

นโยบายการตรวจสอบ 
1.ิผู ตรวจสอบภำยในต องปฏ บ ต หน ำที่ด วยควำมซื่อส ตย์ิมีควำมเป็นอ สระเที่ยงธรรมิโปร่งใสิยึดม ่นิิิิิ

ในอุดมกำรณ์แห่งว ชำชีพิจรรยำบรรณิซื่อส ตย์สุจร ติมีคุณธรรมิและเที่ยงธรรมิเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพ
ประส ทธ ผลิและประหย ดิโดยค ำนึงถงึควำมคุ มค่ำในเรื่องที่ท ำกำรตรวจสอบ 

2.ิผู ตรวจสอบภำยในจะไม่ท ำกำรตรวจสอบิงำนที่ตนเองเป็นผู ปฏ บ ต หรือด ำเน นกำริภำยในิิ1  ปีิิิิิิิ
เพ่ือม ให เสียควำมเป็นอ สระและเท่ียงธรรมในกำรตรวจสอบ 

3.ิผู ตรวจสอบภำยในจะไม่เข ำไปเกี่ยวข องก บเรื่องผ ดกฎหมำยิและกำรด ำเน นกำรในล กษณะผลิ
ประโยชน์ท บซ อนก บกำรปฏ บ ต งำนตรวจสอบิ 

๔.ิเสร มสร ำงควำมสำม คคีมีกำรท ำงำนเป็นทีมิผลส ำเร็จของงำนเป็นผลงำนของทุกคน 
5.ิให ปฏ บ ต ต่อหน่วยร บตรวจเสมือนลูกค ำิว ตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรปฏ บ ต งำนิิิิิิิิิิ

หรือิหล กเกณฑ์กำรปฏ บ ต ตำมกฎระเบียบิเพ่ือปร บปรุงกำรแก ไขกำรปฏ บ ต งำนของหน่วยร บตรวจิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ให มีประส ทธ ภำพิย ่งขึ้นิม ใช่ล กษณะกำรจ บผ ด 

6.ิต องปฏ บ ต งำนตรวจสอบด วยควำมรอบคอบเยี่ยงผู ประกอบว ชำชีพพึงปฏ บ ต มีกำรศึกษำหำิควำมรู ิิ
และพ ฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องิ 

7.ิกำรวำงแผนกำรตรวจสอบให ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงขององค์กริปฏ บ ต งำนตรวจสอบให เป็นไปใน
แนวทำงเดียวก นโดยปฏ บ ต ตำมคู่มือกำรตรวจสอบภำยในิมำตรฐำนและจร ยธรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

8.ิด ำเน นบทบำทในกำรเสร มสร ำงให มีระบบบร หำรจ ดกำรที่ดีิโดยกำรตรวจสอบเพ่ือให ทรำบและแสดง
ควำมเห็นเกี่ยวก บกำรบร หำรและด ำเน นงำนิว่ำเป็นไปตำมระเบียบิข อบ งค บิแผนงำนิว ตถุประสงค์ขององค์กร
โดยประหย ดิได ผลตำมเป้ำหมำยิและมีผลคุ มค่ำ 

9.ิพ ฒนำศ กยภำพของผู ตรวจสอบภำยในิให มีประส ทธ ภำพิสร ำงขว ญิก ำล งใจในกำรปฏ บ ต หน ำที่ 

นโยบายการด าเนินงาน   
หน่วยตรวจสอบภำยใน  มีกำรก ำหนดนโยบำยที่สอดคล องก บนโยบำยของผู บร หำร ด งนี้ 

          1.ิงำนตรวจสอบด ำนกำรเง นและกำรบ ญชี หน่วยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต อง
เกี่ยวก บกำรร บเง นิกำรจ่ำยเง นิกำรเก็บร กษำเง นิกำรน ำส่งเง น ตลอดจนกำรบ นทึกบ ญชีกำรพ สดุ กำรบร หำร
งบประมำณ เพ่ือให เก ดควำมถูกต องและโปร่งใส 

2.ิงำนตรวจสอบด ำนกำรปฏ บ ต งำนตำมระเบียบิหน่วยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏ บ ต งำนิว่ำได ด ำเน นกำรให เป็นไปตำมระเบียบิกฎหมำยิหน งสือส ่งกำรที่เกี่ยวข องิให มีควำมสอดคล องก บ
นโยบำยิแผนงำน ว ตถุประสงค์ของเทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำดิและหน่วยร บตรวจ และด ำเน นกำรอย่ำงมี
ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลเพียงใด 
 3.ิงำนตรวจสอบด ำนกำรใช เทคโนโลยีสำรสนเทศิหน่วยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบิิิิิิิิิิิิ
และประเม นผลกำรปฏ บ ต งำนโดยใช ระบบสำรสนเทศ  และกำรน ำระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรด ำเน นงำนิิ
ของหน่วยร บตรวจได อย่ำงเหมำะสม 
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ิิิิิิิิิิ๔.ิงำนตรวจสอบด ำนกำรต ดตำมและประเม นผล  หน่วยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบต ดตำมิิิิ
และประเม นผลกำรปฏ บ ต งำนเพ่ือให เป็นไปตำมนโยบำยิแผนงำนิิโครงกำรของเทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำด  
ิิิิิิิิิิ๕.ิงำนตรวจสอบพ เศษิหน่วยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบและประเม นผลกรณีได ร บมอบหมำยิิ
จำกผู บ ร ห ำร  หรือมี ข อ เสนอแนะจำกผู ตรวจสอบภำยนอก  เช่น ิส ำน กงำนกำรตรวจเง นแผ่นด น 
เป็นต นิด วยควำมเต็มใจและปฏ บ ต หน ำที่อย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำกำรสรุปงำนตรวจสอบพ เศษจะเสร็จส ้น 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
       หน่วยตรวจสอบภำยในควรมีควำมอ สระในหน ำที่  ไม่ควรเข ำไปมีส่วนร่วมในกำรต ดส นใจทำงกำร
บร หำร  และไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรด ำเน นกำรสอบหำข อเท็จจร ง  อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถให ค ำปรึกษำ    
หรือข อเสนอแนะได ตำมควำมเหมำะสม 
 

(ลงชื่อ)   ิิิิิ ผู จ ดท ำ 
(นำงวร นทริิคณะบูรณ์) 

รองปล ดเทศบำล 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ  (ลงชื่อ)ิ    ิผู ตรวจสอบ 
(นำยวีระพลิิคงศรี) 

ปล ดเทศบำล 
 
 

(ลงชื่อ)ิ    ิผู อนุม ต  
(นำงก นตพ ชร์ิิไชยนำ) 

ิิิิินำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ ำลำด
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖5) 
 
 ๑.ิเพ่ือพ สูจน์ควำมถูกต องและเชื่อถือได ของข อมูลและต วเลขต่ำงๆิทำงด ำนกำรเง นกำรบ ญชีิิิิิิ
และด ำนอ่ืนๆิทีเ่กี่ยวข อง 
 ๒.ิเพ่ือตรวจสอบกำรปฏ บ ต งำนของหน่วยร บตรวจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำยิระเบียบิข อบ งค บิค ำส ่งิ
มต คณะร ฐมนตรีิและนโยบำยที่ก ำหนด 
 ๓.ิเพ่ือสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยร บตรวจว่ำเพียงพอและเหมำะสม 
 ๔.ิเพ่ือต ดตำมประเม นผลกำรด ำเน นงำนิตลอดจนให ข อเสนอแนะหรือแนวทำงในกำรปร บปรุงแก ไข
กำรปฏ บ ต งำนด ำนต่ำงๆิิให มีประส ทธ ภำพประส ทธ ผล 

๕.ิเพ่ือให ห วหน ำส่วนรำชกำรได ทรำบปัญหำจำกกำรปฏ บ ต งำนของผู ใต บ งค บบ ญชำิสำมำรถ
ต ดส นใจแก ปัญหำต่ำงๆิได อย่ำงรวดเร็วและท นเหตุกำรณ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ๑.หน่วยรับตรวจ 
  ๑.๑ิิส ำน กปล ดเทศบำล 
  ๑.๒ิิกองคล ง 
  ๑.๓ิิกองช่ำง 
  ๑.๔ิิกองกำรศึกษำ  
 ๒.เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  ๒.๑ิิสอบทำนด ำนกำรคล ง 
   2.1.1 กำรจ ดท ำแผนที่ภำษีและทร พย์ส น 
   2.1.2ิลูกหนี้ค ำงช ำระ 
   2.1.3ิกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำ 
   2.1.4ิกำรจ ดท ำงบประมำณ 
  ๒.๒ิิสอบทำนด ำนกำรเง น 
   2.2.1  กำรจ ดท ำฎีกำเบ กจ่ำยงบประมำณตำมเทศบ ญญ ต ประจ ำปีงบประมำณิ 
ิ    พ.ศ.ิ2565ิและเพ ่มเต ม 

2.2.2ิ กำรจ ดท ำรำยงำนกำรใช จ่ำยเง นงบประมำณ 
-ิกำรจ ดท ำรำยงำนสถำนะกำรเง นประจ ำว น 
-ิกำรร บเง น-ส่งเง น 
-ิกำรเขียนเช็คส ่งจ่ำยเง น 

  ๒.๓ิิสอบทำนด ำนกำรบ ญชี 
   2.3.1 กำรจ ดท ำบ ญชีและรำยงำนกำรเง น 
   2.3.2ิกำรจ ดท ำรำยงำนกำรเง นิณิว นส ้นเดือน 
   2.3.3ิกำรจ ดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเง นและงบอ่ืนๆ 
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  ๒.๔ิิสอบทำนด ำนกำรพ สดุ 
   2.4.1 กำรควบคุมพ สดุ 
   2.4.2ิกำรตรวจสอบพ สดุประจ ำปี 
   2.4.3ิกำรจ ำหน่ำยพ สดุ 
   2.4.4ิกำรบร หำรหล กประก นส ญญำ 
   2.4.5ิกำรเบ กจ่ำยค่ำตอบแทน 
   2.4.6ิกำรจ ดซื้อจ ดจ ำง 
   2.4.7ิกำรตรวจร บพ สดุิตรวจกำรจ ำงและควบคุมงำนก่อสร ำง 
  ๒.๕ิสอบทำนกำรใช และร กษำรถยนต์ิิ  
ิ  ๒.๖ิสอบทำนด ำนกำรควบคุมภำยใน 
  ๒.๗  สอบทำนกำรใช และร กษำรถยนต์ 

2.8ิิสอบทำนกำรบร หำรศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 
2.8.1ิิสอบทำนกำรบร หำริศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 

 2.8.2  สอบทำนกำรเบ กจ่ำยงบประมำณิศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 
 2.8.3ิิสอบทำนกำรจ ดท ำบ ญชีและรำยงำนกำรเง นิศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 
  2.9ิิกำรบ นทกึรำยงำนในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas 

๒.10ิงำนอ่ืนๆิตำมท่ีได ร บมอบหมำยจำกผู บ งค บบ ญชำ 
๓.  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 

 ิิิิตรวจสอบข อมูลประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ.๒๕๖5(๑ ตุลาคม ๒๕๖4–๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 
๔. การรายงานผลการตรวจสอบ รำยงำนผลทุกรอบเดือนิิิ6ิิเดือนิหรือตำมควำมเหมำะสม 
5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ    -  ไม่มี 
6. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  นำงวร นทริิคณะบูรณ์ิิต ำแหน่งิิรองปล ดเทศบำล 

(ลงชื่อ)   ิิิิิิผู เสนอแผน 
(นำงวร นทริิิคณะบูรณ์) 
ิิิรองปล ดเทศบำล 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
 -เห็นควรอนุมัติ                     

(ลงชื่อ) 
(นำยวีระพลิิิคงศรี) 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิปล ดเทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำด 

ความเห็นนายกเทศเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด    
  อนุม ต  
  ไม่อนุม ต เพรำะ..................................................................................................               ิ 

ิิิิิิิิ      ิ     (ลงชื่อ)ิิ  ิิ 
ิิิิิิิิิิิิิ(นำงก นตพ ชร์ิิไชยนำ) 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินำยกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ ำลำด 
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองคล ง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ ิงำนพ ฒนำและจ ดเก็บรำยได รำยได  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบในเรื่องกำรจ ดเกบ็รำยได ิ  
๒. ควำมมีประส ทธ ภำพิิประส ทธ ผลของกำรปฏ บ ต งำนด ำนงำนพ ฒนำรำยได  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรจ ดท ำทะเบียนผู เสียภำษีถูกต องตำมระเบียบ 
2. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรร บเง นทุกประเภทมีกำรออกใบเสร็จร บเง นิน ำส่งเง นิน ำเง นฝำกธนำคำรถูกต อง 

ตำมระเบียบิ 
3. เพ่ือให ทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของงำนพ ฒนำและจ ดเก็บรำยได ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
4. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรจ ดท ำทะเบียนผู เสียภำษถีูกต อง 
๒. สอบทำนกำรเบ กจ่ำยใบเสร็จร บเง นและทะเบียนคุมใบเสร็จร บเง นิประจ ำปีิ๒๕๖5 
๓. กำรบ นทึกรำยงำนในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas ด ำนกำรจ ดเก็บรำยได  
๔. ประเม นระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรร บเง นรำยได  
๕. ตรวจสอบใบเสร็จร บเง นทุกประเภทิใบน ำส่งเง นิิใบน ำฝำกธนำคำริิสมุดเง นสดร บิิและรำยงำน 

สถำนกำรเง นประจ ำว น 
๖. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิิปีงบประมำณิ๒๕๖5ิ 
๗. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ตรวจสอบใบเสร็จคงเหลือิและที่ใช ไปตำมรำยงำนใบเสร็จประจ ำปีิ๒๕๖5 
2. กำรยืนย นยอดเง นฝำกธนำคำร 
3. ตรวจสอบเอกสำรใบเสร็จร บเง น  ใบน ำส่งเง นิิใบน ำฝำกธนำคำริิ 
4. ตรวจสอบบ ญชีเง นสดย่อยิิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่ำงิิๆิิที่เกี่ยวข อง 
5. ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำรควบคุมภำยใน 
ิิิิิที่กองคล งจ ดท ำไว  
6. กำรตรวจสอบในระบบกำรบ นทึกรำยงำนในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laasิของผู ตรวจสอบ 

ภำยในหน่วยงำน 
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองคลัง 

เรื่องที่ตรวจสอบ    งำนจ ดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทร พย์ส น 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบในเรื่องกำรจ ดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทร พย์ส น 
๒. กำรปฏ บ ต ตำมพระรำชบ ญญ ต ที่ด นและส ่งปลูกสร ำงิพ.ศ.2562 
๓. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยิว่ำด วยกำรด ำเน นกำรตำมพระรำชบ ญญ ต ที่ด น 

และส ่งปลูกสร ำงิพ.ศ.2562 
๔. ควำมมีประส ทธ ภำพในกำรจ ดเก็บภำษีโดยกำรใช โปรแกรมแผนที่ภำษีและทะเบียนทร พย์ส นิ 
๕. ควำมมีประส ทธ ภำพิประส ทธ ผลของกำรปฏ บ ต งำน 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรจ ดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทร พย์ส นิเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว  
๒. เพ่ือให ทรำบว่ำรูปแบบกำรจ ดเก็บภำษีโดยกำรใช โปรแกรมแผนที่ภำษีและทะเบียนทร พย์ส นิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ

มีประส ทธ ภำพและเก ดประส ทธ ผลต่อหน่วยงำนอย่ำงไร 
๓. เพ่ือให ทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของงำนพ ฒนำและจ ดเก็บรำยได ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
๔. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรจ ดท ำงำนด ำนส ำรวจภำษีตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยิว่ำด วยกำรด ำเน นกำรตำมพระรำชบ ญญ ต ที่ด นและส ่งปลูกสร ำงิพ.ศ.2562 
๒. ประเม นระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรร บเง นพ ฒนำรำยได  
๓. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิิปีงบประมำณิ๒๕๖5ิ 
๔. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. เอกสำรโครงกำรส ำรวจภำคสนำมและจ ดท ำแผนที่ภำษีิ 
๒. กำรจ ดท ำทะเบียนเอกสำรต่ำงๆิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยิว่ำด วยกำรด ำเน นกำร 

ตำมพระรำชบ ญญ ต ที่ด นและส ่งปลูกสร ำงิพ.ศ.2562 
๓. ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำรควบคุม 
ิ ภำยในที่กองคล งจ ดท ำไว  
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองคลัง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  กำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง น 

ประเด็นการตรวจสอบ ิ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรเบ กจ่ำยเง นทุกประเภทถูกต องตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด วยกำรร บเง น 

กำรเบ กจ่ำยเง นิกำรฝำกเง นิกำรเก็บร กษำเง นและกำรตรวจเง นขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก ไขเพ ่มเต มฉบ บล่ำสุด 

๒. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบในเรื่องกำรร บเง นและกำรเกบ็ร กษำเง น 
๓. ควำมมีประส ทธ ภำพิิประส ทธ ผลของกำรปฏ บ ต งำนด ำนกำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง น 
๔. กำรบ นทึกรำยงำนในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas ด ำนกำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง น 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรร บเง นทุกประเภทมีกำรน ำส่งเง นิิน ำเง นฝำกธนำคำริิและบ นทึกบ ญชีครบถ วน 
๒. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรบ นทึกบ นชีในระบบคอมพ วเตอร์ถูกต องตำมว ธีปฏ บ ต  
๓. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรเก็บร กษำเง นถูกต องตำมระเบียบ 
๔. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง นไว อย่ำง 

เหมำะสม 
๕. เพ่ือให ทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของกำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง นไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
๖. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงิิๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ที่ด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง น 
๒. ประเม นระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรร บเง นและกำรเก็บร กษำเง น 
๓. ตรวจสอบใบเสร็จร บเง นทุกประเภทิใบน ำส่งเง นิิใบน ำฝำกธนำคำริิสมุดเง นสดร บิิ 

และรำยงำนสถำนกำรเง นประจ ำว น 
๔. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิิิปีงบประมำณิ๒๕๖5 ิ 
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ตรวจน บ 
๒. กำรยืนย นยอดเง นฝำกธนำคำร 
๓. ตรวจสอบเอกสำรใบเสร็จร บเง น  ใบน ำส่งเง นิิใบน ำฝำกธนำคำริิ 
๔. ตรวจสอบบ ญชีเง นสดย่อยิิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่ำงิิๆิิที่เก่ียวข อง 
๕. ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำรควบคุม 
ิ ภำยในที่กองคล งจ ดท ำไว  
๖. กำรตรวจสอบในระบบกำรบ นทึกรำยงำนในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laasิ 
ิ ของผู ตรวจสอบภำยในหน่วยงำน 
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัดเทศบาล, กองช่าง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ กำรใช และร กษำรถยนต์ส่วนกลำง 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด วยกำรใช และร กษำรถยนต์ิขององค์กรปกครอง 

ส่วนท องถ ่นิิพ.ศ.ิ๒๕๔๘ 
๒. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด วยกำรใช และร กษำรถยนต์ิขององค์กรปกครอง 

ส่วนท องถ ่น(ฉบ บที่ิ2)ิพ.ศ.2548 
๓. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรใช และร กษำรถยนต์ส่วนกลำง 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรใช และร กษำรถยนต์ส่วนกลำงเป็นไปตำมกฎหมำยและตำมระเบียบที่เกี่ยวข อง 
๒. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรวำงระบบควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรใช และร กษำรถยนต์ส่วนกลำงที่ก ำหนด 

ไว สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงิิที่อำจจะเก ดข้ึนิิและเจ ำหน ำที่ท่ีเกี่ยวข องก บกำรใช และร กษำ 
รถยนต์ส่วนกลำงได ปฏ บ ต ตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 

๓. เพ่ือทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของกำรใช และร กษำรถยนต์ส่วนกลำงไม่เป็นไปตำมแผนฯ 
๔. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงิิๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนด ำนกำรใช  

และร กษำรถยนต์ส่วนกลำงให มีประส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรเบ กจ่ำยน้ ำม นเชื้อเพล ง 
๒. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในกำรใช และร กษำรถยนต์ส่วนกลำง 
๓. ตรวจสอบกำรใช รถยนต์ส่วนกลำงิิตำมแบบิ๑ิ–ิ๖ 
๔. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิปีงบประมำณิ๒๕๖5 
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑ ตรวจสอบเอกสำรตำมแบบิ๒ิ–ิ๖ิิเอกสำรที่เกี่ยวข องในกำรขอใช รถยนต์ส่วนกลำง 
๒ ตรวจสอบกำรซ่อมบ ำรุงิิกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำม นเครื่องิิ 
๓ ตรวจสอบกำรต่อทะเบียนรถยนต์ 
๔ ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำรควบคุม 

ภำยในที่กองคล งจ ดท ำไว  
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา  

เรื่องท่ีตรวจสอบ   ด ำนกำรพ สดุ 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. กำรปฏ บ ต ตำมกฎกระทรวงตำมพระรำชบ ญญ ต กำรจ ดซื้อจ ดจ ำงและกำรบร หำรพ สดุภำคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ิ 
๒. ระเบียบกระทรวงกำรคล งว่ำด วยกำรจ ดซื้อจ ดจ ำงและกำรบร หำรพ สดุภำคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ 
๓. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรตรวจสอบพ สดุประจ ำปีิ๒๕๖5 
๔. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรจ ดท ำแผนจ ดซื้อจ ดจ ำงประจ ำปีิ๒๕๖5 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรตรวจสอบพ สดุประจ ำปีิ๒๕๖5  เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมระเบียบที่เก่ียวข อง 
๒. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรวำงระบบควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรพ สดุิกำรควบคุมพ สดุิกำรเบ กจ่ำยพ สดุได  

ปฏ บ ต ตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
๓. เพ่ือสอบทำนกำรจ ดท ำแผนจ ดซื้อจ ดจ ำงประจ ำปีิ๒๕๖5 
๔. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนด ำนกำรใช พ สดุครุภ ณฑ์ 

ให มปีระส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรพ สดุ 
๒. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในกำรพ สดุิครุภ ณฑ์ 
๓. ตรวจสอบกำรแผนกำรจ ดซื้อจ ดจ ำงิตำมแบบิผด.ิ๑ิ–ิ๖ 
๔. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิปีงบประมำณิ๒๕๖5   
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิ 

ว ธีิิตรวจสอบิเอกสำรที่เกี่ยวข องในกำรรำยงำนผลกำร 
1. กำรปฏ บ ต งำนตำมแผนกำรพ สดุิประจ ำปีิ๒๕๖5 เอกสำรตำมแบบิผด.ิ๑ิ–ิ๖ิิ 
2. ตรวจสอบกำรรำยงำนพ สดุประจ ำปีิ๒๕๖5ิ 
3. สอบทำนกำรจ ดท ำแผนจ ดซื้อจ ดจ ำงประจ ำปีิ๒๕๖5  เอกสำรตำมแบบิผด.ิ๑,๒,๕ ิิ 
4. ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำรควบคุม 

ิ ิิิิิภำยในที่กองคล งจ ดท ำไว  
5. ิตรวจสอบกำรจ ดซื้อจ ดจ ำงตำมระบบกำรจ ดซื้อจ ดจ ำงภำคร ฐด วยอ เล็กทรอน กส์(e-GP) 
6. ิตรวจสอบกำรบ นทึกข อมูลในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิ(e-LAAS) 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  กองการศึกษา  

เรื่องท่ีตรวจสอบ  ิด ำนกำรเง น 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. กำรปฏ บ ต ตำมระเบียบในเรื่องกำรเบ กจ่ำยเง น 
๒. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรปฏ บ ต งำนด ำนกำรเบ กจ่ำยเง น 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.ิิเพ่ือให ทรำบว่ำกำรเบ กจ่ำยเง นทุกประเภทถูกต องตำมระเบียบกำรเบ กจ่ำยเง นจำกคล งิ 

กำรเก็บร กษำเง นและกำรน ำเง นส่งคล งิ(ฉบ บที่ิ2) พ.ศ.ิ2561  
2.ิิเพ่ือให ทรำบเกี่ยวก บพระรำชบ ญญ ต ว น ยกำรเง นกำรคล งของร ฐิพ.ศ.ิ2561 
3. เพ่ือให ทรำบว่ำในกำรเบ กแต่ละคร ้งมีเอกสำรประกอบฎีกำครบถ วน 
4. เพ่ือให ทรำบว่ำเมื่อได เบ กจ่ำยเง นแล วิิได มีกำรบ นทึกบ ญชีครบถ วน 
5. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรเบ กจ่ำยเง นไว อย่ำงเหมำะสม 
6. เพ่ือให ทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของกำรเบ กจ่ำยเง นไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
7. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงิิๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรเบ กจ่ำยเง น 
๒. ประเม นระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรเบ กจ่ำยเง น 
๓. ตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำกำรเบ กจ่ำยเง น   
๔. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิปีงบประมำณิิ๒๕๖5 
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ิตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำเบ กจ่ำยเง นิิ 
๒. ตรวจสอบต นข ้วเช็คิิสมุดเง นสดจ่ำยิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่ำงิๆิิที่เกี่ยวข อง 
๓. ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำริิิ 
ิ ควบคุมภำยในที่กองคล งจ ดท ำไว  
4. กำรตรวจสอบในระบบกำรบ นทึกรำยงำนกำรเบ กจ่ำยตำมระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิ 
  e-laasิของผู ตรวจสอบภำยในหน่วยงำน 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัดเทศบาล 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  ด้านการจัดท างบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- กำรจ ดท ำแผนพ ฒนำท องถ ่นิ 
-ิกำรจ ดท ำเทศบ ญญ ต งบประมำณรำยจ่ำยิประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ.ิ๒๕๖5 

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. กำรจ ดท ำแผนพ ฒนำิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด วยกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำิ 
2. องค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิพ.ศ.ิ๒๕๔๘ และแก ไขเพ ่มถึง(ฉบ บที่ิ3)ิพ.ศ.ิ2561 
3. กำรจ ดท ำงบประมำณิตำมระเบียบว ธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิพ.ศ.ิ๒๕63 
4. กำรจ ดท ำงบประมำณิตำมว ธีกำรบ นทึกบ ญชีด วยระบบคอมพ วเตอร์ิ(e-LAAS) 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรจ ดท ำเทศบ ญญ ต เทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำดิประจ ำปีงบประมำณิ 

พ.ศ.ิ๒๕๖5ิเป็นไปตำมระเบียบและหน งสือส ่งกำร 
๒. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำท องถ ่นิ(พ.ศ.ิ๒๕66ิ– ๒๕70) ิเป็นไปตำมระเบียบ 

ก ำหนด และหน งสือส ่งกำร 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำท องถ น่ิ(พ.ศ.ิ๒๕66ิ–ิ๒๕70) ิ 
๒. สอบทำนกำรต ้งงบประมำณในเทศบ ญญ ต เทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำดิิิประจ ำปีงบประมำณิิ 

พ.ศ.ิ๒๕๖5 
๓. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิงบประมำณิ๒๕๖5  
๔. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

1. สอบทำนกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำต ำบลิโดยอ งหล กเกณฑ์ตำมแบบประเม นประส ทธ ภำพ 
และประส ทธ ผลกำรปฏ บ ต งำนของทำงรำชกำรเพ่ือก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ม ต ที่ิ1)  

2. สอบทำนกำรจ ดท ำเทศบ ญญ ต งบประมำณรำยจ่ำยิก บแผนพ ฒนำท องถ น่ 
3. กำรตรวจสอบในระบบกำรบ นทึกรำยงำนในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laasิ 

ของผู ตรวจสอบภำยในหน่วยงำน 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา 
เรื่องท่ีตรวจสอบ     สอบทำนกำรบร หำรศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 

-ิสอบทำนกำรบร หำริศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 
 -ิสอบทำนกำรเบ กจ่ำยงบประมำณิศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 
 -ิสอบทำนกำรจ ดท ำบ ญชีและรำยงำนกำรเง นิศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กในส งก ด 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. เพ่ือสอบทำนกำรปฏ บ ต งำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด วยหล กเกณฑ์ิและว ธีกำร 

น ำเง นรำยได ของสถำนศึกษำไปจ ดสรรเป็นค่ำใช จ่ำยในกำรจ ดกำรศึกษำในสถำนศึกษำส งก ด 
ิิิิิิองค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิพ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. เพ่ือให ทรำบว่ำศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองหญ ำลำดิมีกำรบร หำรจ ดกำร 

ตำมมำตรฐำนกำรด ำเน นงำนศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิประจ ำปี 
งบประมำณิพ.ศ.ิ๒๕65 

๓. กำรปฏ บ ต ตำมกฎกระทรวงตำมพระรำชบ ญญ ต กำรจ ดซื้อจ ดจ ำงและกำรบร หำรพ สดุภำคร ฐิ 
พ.ศ.ิ๒๕๖๐ิ 

๔. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรปฏ บ ต งำนด ำนกำรเบ กจ่ำยเง น 
๕. ควำมน่ำเชื่อถือได ของรำยงำนกำรเง น 
๖. กำรจ ดหำอำหำรกลำงว นิอำหำรเสร ม(นม)ิส ำหร บเด็กในศูนย์พ ฒนำเด็กเล็ก 
๗. กำรจ ดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนิและว สดุอ่ืนๆ 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให ทรำบถึงกำรบร หำรงำนตำมมำตรฐำนกำรด ำเน นงำนศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กขององค์กร 

ปกครองส่วนท องถ ่นิประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ.๒๕65 
2. เพ่ือให ทรำบว่ำกำรเบ กจ่ำยเง นทุกประเภทถูกต องตำมระเบียบ 
3. เพ่ือให ทรำบว่ำในกำรเบ กแต่ละคร ้งมีเอกสำรประกอบฎีกำครบถ วน 
4. เพ่ือให ทรำบว่ำเมื่อได เบ กจ่ำยเง นแล วิิได มีกำรบ นทึกบ ญชีครบถ วน 
5. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรเบ กจ่ำยเง นไว อย่ำงเหมำะสม 
6. เพ่ือให ทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของกำรเบ กจ่ำยเง นไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
7. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงิิๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
1. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเกี่ยวก บกำรบร หำรศูนย์ตำมมำตรฐำน 

กำรด ำเน นงำนศูนย์พ ฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิประจ ำปีงบประมำณิพ.ศ.๒๕65 
2. ประเม นระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรเบ กจ่ำยเง น 
3. ตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำกำรเบ กจ่ำยเง น   
4. ห วงระยะเวลำในกำรตรวจสอบิปีงบประมำณิ๒๕๖5  
5. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำเบ กจ่ำยเง นิิ 
๒. ตรวจสอบต นข ้วเช็คิิสมุดเง นสดจ่ำยิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่ำงิๆิิที่เก่ียวข อง 
๓. ตรวจสอบเอกสำรกำรจ ดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรประเม นผลต ดตำมกำริิิ 
ิ ควบคุมภำยในที่กองกำรศึกษำิจ ดท ำไว  
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองช่ำง 
เรื่องท่ีตรวจสอบ  กำรจ ดซื้อจ ดจ ำงิกำรตรวจร บพ สดุและควบคุมงำนจ ำง ิกำรเบ กจ่ำยคำ่ตอบแทนิ 
ประเด็นการตรวจสอบ  

1.ิิิกำรปฏ บ ต ตำมกฎกระทรวงตำมพระรำชบ ญญ ต กำรจ ดซื้อจ ดจ ำงและกำรบร หำรพ สดุภำคร ฐิ 
ิ พ.ศ.๒๕๖๐ิ 
2. ระเบียบกระทรวงกำรคล งว่ำด วยกำรจ ดซื้อจ ดจ ำงและกำรบร หำรพ สดุภำคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ 
3. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรตรวจสอบพ สดุประจ ำปีิ๒๕๖5 
4. ควำมมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลของกำรจ ดท ำแผนจ ดซื้อจ ดจ ำงประจ ำปีิ๒๕๖5 
5. กำรปฏ บ ต ตำมพระรำชบ ญญ ต ิควบคุมอำคำริพ.ศ.๒๕๒๒ิและแก ไขเพ ่มเต มฉบ บล่ำสุด 
6. กำรปฏ บ ต ตำมพระรำชบ ญญ ต ิกำรผ งเมืองิพ.ศ.ิ๒๕๑๘ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทรำบว่ำมีกำรแต่งต ้งผู ควบคุมงำนิและปฏ บ ต งำนเป็นไปตำมระเบียบหรือไม่ 
๒. เพ่ือเสนอแนวทำงแก ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงิิๆิิและปร บปรุงกำรปฏ บ ต งำนให มีประส ทธ ภำพ 
๓. เพ่ือให ทรำบถึงผลกระทบและสำเหตุของกำรควบคุมงำนจ ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทำนกำรปฏ บ ต งำนของเจ ำหน ำที่ท่ีด ำเน นกำรเก่ียวก บกำรควบคุมงำนจ ำง 
๒. ประเม นระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรควบคุมงำนของผู ควบคุมงำนจ ำง 
๓. ตรวจสอบต ้งแต่ิปีงบประมำณิ๒๕๖5ิิ 
๔. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. สอบถำมเจ ำหน ำที่ผู ร บผ ดชอบ 
๒. ตรวจสอบแบบรำยงำนของผู ควบคุมงำน  
๓. กำรขออนุญำตปลูกสร ำงอำคำริด ดแปลงิรื้อถอนอำคำร 
๔. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวก บกำรควบคุมงำนจ ำงโดยกำรสอบถำม 

และหรือใช แบบสอบถำมิิส ำรวจกำรควบคุมภำยในิิิ 
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