
 
 

1 
 

 
. 
 

แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

เสนอ 
 

1. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ ่น และผู้บังคับบัญชา 
2. ผู้กำกับดูแล (กรม /จังหวัด /อำเภอ) 

 
 
 

จัดท าโดย 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

อ าเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 



 
 

2 
 

ค าน า 
 
 
 
 

  การตรวจสอบภายใน  เป็นการดำเนินการอย่างมีอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยตรวจสอบจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือให้ความมิ ่นใจและให้คำแนะนำปรึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานการ  ตรวจสอบภายใน 
ช่ ว ย ให้ ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ ก ำห น ด  โด ย ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ งงานใหิ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง  ครบถ้วน  มีข้อมูลทางการเงิน  มีความน่าเชื่อถือ  มีการดูแลทร พย์ส น  
อย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย ริ ่วไหลหรือสิ้นเปลืองและให้ความมิ ่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อบั งคับ รวมทั้ งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนน่าเชื่อถือ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  หน่ วยตรวจสอบภายใน   จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ    ๑  สำน กิิ3ิิกอง 
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข องการตรวจ ขอบเขตการตรวจสอบ  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  
รายละเอียดขอบเขตของ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด   อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 กฎบ ตรนี้จ ดท าขึ้นเพื่อให ผู บร หารและผู ปฏ บ ต งานทุกระด บของหน่วยร บตรวจิ(ส าน ก/กอง)ิในเทศบาลต าบล
หนองหญ าลาดิิมีความเข าใจโดยสรุปเกี่ยวก บว ตถุประสงค์ิอ านาจหน าที่ิและความร บผ ดชอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในเทศบาลต าบลหนองหญ าลาด 

ค านิยาม 

การตรวจสอบภายในิิหมายถึงิิก จกรรมการให หล กประก นอย่างเที่ยงธรรมิิและการให ค าปรึกษาอย่างมีอ สระิิ
ซึ่งจ ดให มีขึ้นเพื่อเพ ่มคุณค่าและปร บปรุงการปฏ บ ต งานขององค์กรให ดีขึ้นิการตรวจสอบภายในช่วยให องค์กรบรรลุด ง
เป้าหมายที่วางไว ิิด วยการประเม นและปร บปรุงประส ทธ ภาพของกระบวนการบร หารความเสี่ยงิิการควบคุมและการ
ก าก บดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

ล กษณะงานตรวจสอบภายในิิคือิิงานการให บร การข อมูลแก่ฝ่ายบร หาริิและหล กประก นขององค์กรในด าน
การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสมท ้งในด านการเง นการบ ญชีิิและ
ด านการบร หารงานอย่างมีระบบิิเพื่อให การปฏ บ ต งานบรรลุว ตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กริิรวมท ้งการเป็นผู ให 
ค าปรึกษาก บฝ่ายบร หารในการปร บปรุงประส ทธ ภาพการท างานเพื่อเพ ่มประส ทธ ผลิิดูแลการใช ทร พยากรอย่างประหย ดิิ
คุ มค่า 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จ ดต ้งขึ้นิิเพื่อให บร การต่อฝ่ายบร หารเพื่อให เก ดความม ่นใจต่อความมี
ประส ทธ ภาพิิประส ทธ ผลของการด าเน นงานิิและความคุ มค่าของการใช จ่ายเง นรวมท ้งความถูกต องเชื่อถือได ของข อมูล
ทางการเง นิิตลอดจนการปฏ บ ต ตามกฎิิระเบียบที่เก่ียวข อง 

สายการบังคับบัญชา 
 ๑.ิิห วหน าหน่วยตรวจสอบภายในิเป็นผู บร หารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายในิิและมีสายการบ งค บบ ญชา
ขึ้นตรงต่อผู บร หารท องถ ่น 
 ๒.ิิการเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปีิิิให ห วหน าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อผู บร หารท องถ ่น 

๓.ิิห วหน าหน่วยตรวจสอบภายในิิรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อผู บร หารท องถ ่น 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. งานให้ความเชื่อม่ัน 

1.1 การสอบทานความเชื่อถือได ิทางด านความถูกต องสมบรูณ์ิิการสารสนเทศของข อมูลทางด านิิ 
การเง นการบ ญชีิิและการด าเน นงาน 

1.2 สอบทานเพื่อให เก ดความม ่นใจว่าระบบที่ใช เป็นไปตามนโยบายิแผนิและว ธีการปฏ บ ต งานที่ 
องค์กรก าหนดิ 

1.3 สอบทานว ธีการป้องก นดูแลทร พย์ส นว่าเหมาะสมิิและความมีอยู่จร งของทร พย์ส น 
1.4 ประเม นการใช ทร พยากรและงบประมาณอย่างประหย ดิิและมีประส ทธ ภาพ 
1.5 การสอบทานการปฏ บ ต งานิิในความร บผ ดชอบของเจ าหน าที่แต่ละระด บว่าได ผลตามว ตถุประสงค์ 

และเป้าหมายแผนงานขององค์กร 
1.6 การสอบทานและประเม นผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร 

2.งานให้ค าปรึกษา 

อ านาจหน้าที่ 
๑.ิิหน่วยตรวจสอบภายในิิมีหน าที่ในการตรวจสอบการปฏ บ ต งานทุกหน่วยงานิิ(ทุกส าน ก/กอง)ภายใน

เทศบาลต าบลไฮหย่องิและมีอ านาจในการเข าถึงข อมูลิิเอกสาริทร พย์ส นิิเจ าหน าที่ที่เก่ียวข องก บงานตรวจสอบ 
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๒.  หน่วยตรวจสอบภายในิิไม่มีอ านาจหน าที่ในการก าหนดนโยบายิว ธีปฏ บ ต งานและระบบการควบคุมภายใน
หรือการแก ไขระบบการควบคุมภายในิซึ่งหน าที่ด งกล่าวอยู่ในความร บผ ดชอบของผู บร หารที่เกี่ยวข องก บผู ตรวจสอบ
ภายในมีหน าที่เป็นเพียงผู ให ค าปรึกษาแนะน า 

๓.ิิขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมท ้งการตรวจสอบด านการเง นิการบ ญชีิิและการตรวจสอบ
การด าเน นการิิรวมท ้งการสอบทานและประเม นผลการควบคุมภายใน 

ความรับผิดชอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายในิิต องปฏ บ ต งานให บรรลุว ตถุประสงค์ในการจ ดต ้งหน่วยตรวจสอบภายในิิโดยให 
รายงานผลการตรวจสอบและการให ข อมูลเช งว เคราะห์ิิประเม นผลิิข อเสนอแนะิิค าปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐาน
การตรวจสอบภายในก าหนดไว  
 ๑.ิิข อมูลเกี่ยวก บความเพียงพอและประเม นประส ทธ ผลของระบบการควบคุมภายในิิท ้งทางการเง นิิการ
บ ญชีิิและการปฏ บ ต งาน 

๒.  หน่วยตรวจสอบภายในิิควรประสานงานก บหน่วยร บตรวจิิเพื่อให ผู บร หารของหน่วยร บตรวจมีส่วนร่วมใน
การให ข อมูลิิและข อเสนอแนะิิในอ นที่จะท าให ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพ ฒนาปร บปรุงแก ไข
การปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพย ่งขึ้น 
 ๓.ิิหน่วยตรวจสอบภายในต องประสานงานก บส าน กงานการตรวจเง นแผ่นด น เพื่อให เก ดผลงานร่วมที่เป็น
ประโยชน์สูงสุต่อองค์กร 
 ๔.ิิการจ ดล าด บก จกรรมที่จะตรวจสอบิิให หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนตารางเวลาิิโดยมีการพ จารณา
ร่วมก บฝ่ายบร หาร 
 ๕.ิิการพ จารณาล าด บก จกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเน นการิิให พ จารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระส าค ญิิ
ด งนี้ 
 ิ-ิิการขาดข อมูลการเง นและการปฏ บ ต งานที่ดี 
 -ิิการละเลยการปฏ บ ต ตามนโยบายิิแผนงานิิว ธีการปฏ บ ต งานิิและข อก าหนดทางกฎหมาย 

-ิิทร พย์ส นสูญหายหรือเสียหาย 
-ิิการไม่ประหย ดหรือไม่มีประส ทธ ภาพของงาน 
-ิิการปฏ บ ต งานไม่เป็นไปตามว ตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว  

หน้าที่ความรบัผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

 ๑.ิิอ านวยความสะดวกและให ความร่วมมือแก่ผู ตรวจสอบภายใน 
๒.ิิจ ดท าบ ญชีและจ ดเก็บเอกสารประกอบรายการบ ญชีิตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข องในการปฏ บ ต งานเพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบพร อมที่จะให ผู ตรวจสอบภายในตรวจสอบได  
๓.ิิชี้แจงและตอบข อซ กถามต่างิๆิพร อมท ้งหาข อมูลเพ ่มเต มให แก่ผู ตรวจสอบภายใน 

 ๔.ิิปฏ บ ต ตามข อท กท วงิและข อเสนอแนะของผู ตรวจสอบภายในในเร่ืองต่างิๆิที่ผู บร หารท องถ ่นส ่งให ปฏ บ ต  
 กรณีที่เจ าหน าที่ของหน่วยร บตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏ บ ต ิหรือละเลยต่อการปฏ บ ต หน าที่ด งกล่าวิให 
ผู ตรวจสอบภายในรายงานต่อผู บร หารท องถ ่นิพ จารณาส ่งการตามควรแก่กรณี 

 กฎบ ตรฉบ บนี้ให ใช บ งค บต ้งแต่ว นที่ิิิิ1    เดือนิิิตุลาคมิิิพ.ศ.ิิ๒๕64ิิิเป็นต นไป 

 
 

ิ(นางก นตพ ชร์ิิิไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ าลาด 
ิว นที่ิิิิ30    ก นยายนิิิิ๒๕64 
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 นโยบายการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายในิต องมีความเป็นอ สระิปฏ บ ต งานตรวจสอบด วยความรอบคอบเยี่ยงผู ประกอบ

ว ชาชีพพึงปฏ บ ต ิการจ ดท าแผนการตรวจสอบที่ได ประเม นถึงปัจจ ยเสี่ยงที่เกี่ยวข องิการบร การให ความเชื่อม ่นิิ
และการบร การให ค าแนะน าปรึกษาิโดยค านึงถึงประส ทธ ภาพิประส ทธ ผลิและความคุ มค่าิด งน ้นเพ่ือให การ
ปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในบรรลุผลตามว ตถุประสงค์ิจึงได ก าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในิเพ่ือให ผู 
ตรวจสอบภายในถือปฏ บ ต ิด งนี้ 
นโยบายการตรวจสอบ 

1.ิผู ตรวจสอบภายในต องปฏ บ ต หน าที่ด วยความซื่อส ตย์ิมีความเป็นอ สระเที่ยงธรรมิโปร่งใสิยึดม ่นใน
อุดมการณ์แห่งว ชาชีพิจรรยาบรรณิซื่อส ตย์สุจร ติมีคุณธรรมิและเที่ยงธรรมิเป็นไปอย่างมีประส ทธ ภาพ
ประส ทธ ผลิและประหย ดิโดยค านึงถงึความคุ มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 

2.ิผู ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบิงานที่ตนเองเป็นผู ปฏ บ ต หรือด าเน นการิภายในิ1 ปีิเพ่ือม 
ให เสียความเป็นอ สระและเทีย่งธรรมในการตรวจสอบ 

3.ิผู ตรวจสอบภายในจะไม่เข าไปเกี่ยวข องก บเรื่องผ ดกฎหมายิและการด าเน นการในล กษณะผลิ
ประโยชน์ท บซ อนก บการปฏ บ ต งานตรวจสอบิ 

๔.ิเสร มสร างความสาม คคีมีการท างานเป็นทีมิผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
5.ิให ปฏ บ ต ต่อหน่วยร บตรวจเสมือนลูกค าิว ตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏ บ ต งานิหรือิ

หล กเกณฑ์การปฏ บ ต ตามกฎระเบียบิเพ่ือปร บปรุงการแก ไขการปฏ บ ต งานของหน่วยร บตรวจิให มีประส ทธ ภาพิ
ย ่งขึ้นิม ใช่ล กษณะการจ บผ ด 

6.ิต องปฏ บ ต งานตรวจสอบด วยความรอบคอบเยี่ยงผู ประกอบว ชาชีพพึงปฏ บ ต มีการศึกษาหาิความรู 
และพ ฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องิ 

7.ิการวางแผนการตรวจสอบให ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กริปฏ บ ต งานตรวจสอบให เป็นไปใน
แนวทางเดียวก นโดยปฏ บ ต ตามคู่มือการตรวจสอบภายในิมาตรฐานและจร ยธรรมการตรวจสอบภายใน 

8.ิด าเน นบทบาทในการเสร มสร างให มีระบบบร หารจ ดการที่ดีิโดยการตรวจสอบเพ่ือให ทราบและแสดง
ความเห็นเกี่ยวก บการบร หารและด าเน นงานิว่าเป็นไปตามระเบียบิข อบ งค บิแผนงานิว ตถุประสงค์ขององค์กร
โดยประหย ดิได ผลตามเป้าหมายิและมีผลคุ มค่า 

9.ิพ ฒนาศ กยภาพของผู ตรวจสอบภายในิให มีประส ทธ ภาพิสร างขว ญิก าล งใจในการปฏ บ ต หน าที่ 

นโยบายการด าเนินงาน   
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล องก บนโยบายของผู บร หาร ด งนี้ 

         1.งานตรวจสอบด านการเง นและการบ ญชี หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบความถูกต องเกี่ยวก บ
การร บเง นิการจ่ายเง นิการเก็บร กษาเง นิการน าส่งเง น  ตลอดจนการบ นทึกบ ญชีการพ สดุ  การบร หาร
งบประมาณ เพ่ือให เก ดความถูกต องและโปร่งใส 
         2.งานตรวจสอบด านการปฏ บ ต งานตามระเบียบิหน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏ บ ต งานิ
ว่าได ด าเน นการให เป็นไปตามระเบียบิกฎหมายิหน งสือส ่งการที่เกี่ยวข องิให มีความสอดคล องก บนโยบายิ
แผนงาน ว ตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลหนองหญ าลาดิและหน่วยร บตรวจ และด าเน นการอย่างมีประส ทธ ภาพ
และประส ทธ ผลเพียงใด 
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         3.งานตรวจสอบด านการใช เทคโนโลยีสารสนเทศิหน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบิิิิิิิิิิิิิ
และประเม นผลการปฏ บ ต งานโดยใช ระบบสารสนเทศ และการน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการด าเน นงานิของ
หน่วยร บตรวจได อย่างเหมาะสม 
ิิิิิิิิิ๔.งานตรวจสอบด านการต ดตามและประเม นผล หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบต ดตามิิิิิิ
และประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ่ือให เป็นไปตามนโยบายิิแผนงานิโครงการของเทศบาลต าบลหนองหญ าลาด  
ิิิิิิิิิ๕.งานตรวจสอบพ เศษิหน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและประเม นผลกรณีได ร บมอบหมายจาก
ผู บ ร ห าร  ห รือมี ข อ เสน อแนะจากผู ต รวจสอบภ ายนอก  เช่ น ิส าน ก งาน การต รวจ เง น แผ่ น ด น 
เป็นต นิด วยความเต็มใจและปฏ บ ต หน าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพ เศษจะเสร็จส ้น 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
        หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอ สระในหน าที่  ไม่ควรเข าไปมีส่วนร่วมในการต ดส นใจทางการ
บร หาร  และไม่ควรมีส่วนร่วมในการด าเน นการสอบหาข อเท็จจร ง  อย่างไรก็ตามสามารถให ค าปรึกษา    
หรือข อเสนอแนะได ตามความเหมาะสม 
 

(ลงชื่อ)   ิิิิิ ผู จ ดท า 
(นางวร นทริิคณะบูรณ์) 

รองปล ดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)   ิิิิิ ผู จ ดท า 
(นายวีระพลิิคงศรี) 

ปล ดเทศบาล 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ  (ลงชื่อ)ิ    ิผู อนุม ต  
(นางก นตพ ชร์ิิไชยนา) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ าลาด
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖5) 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 

๑. เพ่ือพ สูจน์ความถูกต องและเชื่อถือได ของข อมูลและต วเลขต่างิๆิิทางด านการเง นิิการบ ญชีิ 
และด านอ่ืนิๆิิทีเ่กี่ยวข อง 

๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏ บ ต งานของหน่วยร บตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายิระเบียบิข อบ งค บิค าส ่งิิ 
มต คณะร ฐมนตรีิและนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.ิิเพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยร บตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 ๔.ิิเพ่ือต ดตามประเม นผลการด าเน นงานิิตลอดจนให ข อเสนอแนะหรือแนวทางในการปร บปรุงแก ไข 
การปฏ บ ต งานด านต่างๆิิให มีประส ทธ ภาพประส ทธ ผล 

๕.  เพ่ือให ห วหน าส่วนราชการได ทราบปัญหาจากการปฏ บ ต งานของผู ใต บ งค บบ ญชาิสามารถต ดส นใจ 
แก ปัญหาต่างๆิได อย่างรวดเร็วและท นเหตุการณ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ๑.  หน่วยรับตรวจ 
   ๑.๑ิิส าน กงานปล ด 
   ๑.๒ิิกองคล ง 
   ๑.๓ิิกองช่าง 
   ๑.๔ิิกองการศึกษา  
  ๒.  เรื่องท่ีตรวจสอบ 
   ๒.๑ิิสอบทานด านการคล ง 
    2.1.1 การจ ดท าแผนทีภ่าษีและทร พย์ส น 
    2.1.2ิลูกหนี้ค างช าระ 
    2.1.3ิการจ ดท าแผนพ ฒนา 
    2.1.4ิการจ ดท างบประมาณ 
   ๒.๒ิิสอบทานด านการเง น 
    2.2.1 การจ ดท าฎีกาเบ กจ่ายงบประมาณตามเทศบ ญญ ต  

ิิิิิิิิิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ2565ิและเพ ่มเต ม 
2.2.2ิการจ ดท ารายงานการใช จ่ายเง นงบประมาณ 
 -ิการจ ดท ารายงานสถานะการเง นประจ าว น 
 -ิการร บเง น-ส่งเง น 
 -ิการเขียนเช็คส ่งจ่ายเง น 

   ๒.๓ิิสอบทานด านการบ ญชี 
    2.3.1 การจ ดท าบ ญชีและรายงานการเง น 
    2.3.2ิการจ ดท ารายงานการเง นิณิว นส ้นเดือน 
    2.3.3ิการจ ดท างบแสดงฐานะทางการเง นและงบอ่ืนิๆ 
   ๒.๔ิิสอบทานด านการพ สดุ 
    2.4.1 การควบคุมพ สดุ 
    2.4.2ิการตรวจสอบพ สดุประจ าปี 
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    2.4.3ิการจ าหน่ายพ สดุ 
    2.4.4ิการบร หารหล กประก นส ญญา 
    2.4.5ิการเบ กจ่ายค่าตอบแทน 
    2.4.6ิการจ ดซื้อจ ดจ าง 
    2.4.7ิการตรวจร บพ สดุิตรวจการจ างและควบคุมงานก่อสร าง 
   ๒.๕ิสอบทานการใช และร กษารถยนต์ิิ  
ิ ๒.๖ิสอบทานด านการควบคุมภายใน 
   ๒.๗  สอบทานการใช และร กษารถยนต์ 

2.8ิิสอบทานการบร หารศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 
2.8.1ิิสอบทานการบร หาริศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 

  2.8.2  สอบทานการเบ กจ่ายงบประมาณิศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 
  2.8.3ิิสอบทานการจ ดท าบ ญชีและรายงานการเง นิศูนย์พ ฒนาเด็กเล็ก 
   ในส งก ด 
   2.9ิการบ นทึกรายงานในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas 

๒.10ิงานอ่ืนิๆิตามท่ีได ร บมอบหมายจากผู บ งค บบ ญชา 
  

  ๓.  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
   ตรวจสอบข อมูลประจ าปีงบประมาณิิพ.ศ.๒๕๖5 

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 
๔. การรายงานผลการตรวจสอบ 

รายงานผลทุกรอบเดือนิิ6 ิิเดือนิิหรือตามความเหมาะสม 
๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ    -ไม่มี 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางวร นทริิคณะบูรณ์ิ ต าแหน่งิิรองปล ดเทศบาลต าบลหนองหญ าลาด 
ิ 

   ิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

 

แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองคล ง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ ิงานพ ฒนารายได  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. การปฏ บ ต ตามระเบียบในเรื่องการจ ดเก็บรายได ิ 
๒. ความมีประส ทธ ภาพิิประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งานด านงานพ ฒนารายได  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทราบว่ามีการจ ดท าทะเบียนผู เสียภาษีถูกต องตามระเบียบ 
๒. เพ่ือให ทราบว่าการร บเง นทุกประเภทมีการออกใบเสร็จร บเง นิน าส่งเง นิน าเง นฝากธนาคารถูกต อง 

ตามระเบียบิ 
๓. เพ่ือให ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานพ ฒนาและจ ดเก็บรายได ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ที่ด าเน นการเก่ียวก บการจ ดท าทะเบียนผู เสียภาษีถูกต อง 
๒. สอบทานการเบ กจ่ายใบเสร็จร บเง นและทะเบียนคุมใบเสร็จร บเง นิประจ าปีิ๒๕๖4 
๓. การบ นทึกรายงานในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas ด านการจ ดเก็บรายได  
๔. ประเม นระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการร บเง นรายได  
๕. ตรวจสอบใบเสร็จร บเง นทุกประเภทิใบน าส่งเง นิิใบน าฝากธนาคาริิสมุดเง นสดร บิิและรายงาน 

สถานการเง นประจ าว น 
๖. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิิปีงบประมาณิ๒๕๖4ิ 
๗. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ตรวจสอบใบเสร็จคงเหลือิและที่ใช ไปตามรายงานใบเสร็จประจ าปีิ๒๕๖4 
๒. การยืนย นยอดเง นฝากธนาคาร 
๓. ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จร บเง น  ใบน าส่งเง นิิใบน าฝากธนาคาริิ 
๔. ตรวจสอบบ ญชีเง นสดย่อยิิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่างิิๆิิที่เกี่ยวข อง 
๕. ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการควบคุมภายในที่ 

กองคล งจ ดท าไว  
๖. การตรวจสอบในระบบการบ นทึกรายงานในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laasิของผู ตรวจสอบ 

ภายในหน่วยงาน 
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองคลัง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ    งานจ ดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทร พย์ส น 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การปฏ บ ต ตามระเบียบในเรื่องการจ ดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทร พย์ส น 
๒. การปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต ที่ด นและส ่งปลูกสร างิพ.ศ.2562 
๓. การปฏ บ ต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยิว่าด วยการด าเน นการตามพระราชบ ญญ ต ที่ด น 

และส ่งปลูกสร างิพ.ศ.2562 
๔. ความมีประส ทธ ภาพในการจ ดเก็บภาษีโดยการใช โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทร พย์ส นิ 

(LTAX 3000)  
๕. ความมีประส ทธ ภาพิิประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งาน 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทราบว่ามีการจ ดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทร พย์ส นิเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว  
๒. เพ่ือให ทราบว่ารูปแบบการจ ดเก็บภาษีโดยการใช โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทร พย์ส น 

(LTAX3000) มีประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลต่อหน่วยงานอย่างไร 
๓. เพ่ือให ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานพ ฒนาและจ ดเก็บรายได ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเก่ียวก บการจ ดท างานด านส ารวจภาษีตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยิว่าด วยการด าเน นการตามพระราชบ ญญ ต ที่ด นและส ่งปลูกสร างิพ.ศ.2562 
๒. ประเม นระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการร บเง นพ ฒนารายได  
๓. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิิปีงบประมาณิ๒๕๖4ิ 
๔. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. เอกสารโครงการส ารวจและจ ดท าแผนที่ภาษีิ 
๒. การจ ดท าทะเบียนเอกสารต่างิๆิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยิว่าด วยการด าเน นการตาม

พระราชบ ญญ ต ที่ด นและส ่งปลูกสร างิพ.ศ.2562 
๓. ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการควบคุม 

ภายในที่กองคล งจ ดท าไว  
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองคลัง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ การร บเง นและการเก็บร กษาเง น 

ประเด็นการตรวจสอบ ิ 
๑. เพ่ือให ทราบว่าการเบ กจ่ายเง นทุกประเภทถูกต องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด วยการร บเง น 

การเบ กจ่ายเง นิการฝากเง นิการเก็บร กษาเง นและการตรวจเง นขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิ 
พ.ศ.2561 

๒. การปฏ บ ต ตามระเบียบในเรื่องการร บเง นและการเก็บร กษาเง น 
๓. ความมีประส ทธ ภาพิิประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งานด านการร บเง นและการเก็บร กษาเง น 
๔. การบ นทึกรายงานในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas ด านการร บเง นและการเก็บร กษาเง น 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทราบว่าการร บเง นทุกประเภทมีการน าส่งเง นิิน าเง นฝากธนาคาริิและบ นทึกบ ญชีครบถ วน 
๒. เพ่ือให ทราบว่ามีการบ นทึกบ นชีในระบบคอมพ วเตอร์ถูกต องตามว ธีปฏ บ ต  
๓. เพ่ือให ทราบว่ามีการเก็บร กษาเง นถูกต องตามระเบียบ 
๔. เพ่ือให ทราบว่ามีการจ ดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวก บการร บเง นและการเก็บร กษาเง นไว อย่าง 

เหมาะสม 
๕. เพ่ือให ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการร บเง นและการเก็บร กษาเง นไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๖. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเก่ียวก บการร บเง นและการเก็บร กษาเง น 
๒. ประเม นระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการร บเง นและการเก็บร กษาเง น 
๓. ตรวจสอบใบเสร็จร บเง นทุกประเภทิใบน าส่งเง นิใบน าฝากธนาคาริสมุดเง นสดร บิและรายงาน 

สถานการเง นประจ าว น 
๔. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิิปีงบประมาณิ๒๕๖4 ิ 
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ตรวจน บ 
๒. การยืนย นยอดเง นฝากธนาคาร 
๓. ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จร บเง น  ใบน าส่งเง นิิใบน าฝากธนาคาริิ 
๔. ตรวจสอบบ ญชีเง นสดย่อยิิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่างิิๆิิที่เก่ียวข อง 
๕. ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการควบคุม 

ภายในที่กองคล งจ ดท าไว  
๖. การตรวจสอบในระบบการบ นทึกรายงานในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laasิของผู ตรวจสอบ 

ภายในหน่วยงาน 
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด , กองช่าง 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  การใช และร กษารถยนต์ส่วนกลาง 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การปฏ บ ต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด วยการใช และร กษารถยนต์ิ 

ขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิิพ.ศ.ิ๒๕๔๘ 
๒. การปฏ บ ต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด วยการใช และร กษารถยนต์ิ 

ขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่น(ฉบ บที่ิ2)ิพ.ศ.2548 
๓. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการใช และร กษารถยนต์ส่วนกลาง 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทราบว่าการใช และร กษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามกฎหมายและตามระเบียบที่เกี่ยวข อง 
๒. เพ่ือให ทราบว่ามีการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวก บการใช และร กษารถยนต์ส่วนกลางที่ก าหนด 
๓. ไว สามารถควบคุมความเสี่ยงิิที่อาจจะเก ดข้ึนิิและเจ าหน าที่ท่ีเกี่ยวข องก บการใช และร กษารถยนต์ 

ส่วนกลางได ปฏ บ ต ตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
๔. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการใช และร กษารถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามแผนฯ 
๕. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานด านการใช  

และร กษารถยนต์ส่วนกลางให มีประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเก่ียวก บการเบ กจ่ายน้ าม นเชื้อเพล ง 
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในการใช และร กษารถยนต์ส่วนกลาง 
๓. ตรวจสอบการใช รถยนต์ส่วนกลางิิตามแบบิ๑ิ–ิ๖ 
๔. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิปีงบประมาณิ๒๕๖4 
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑ ตรวจสอบเอกสารตามแบบิ๒ิ–ิ๖ิิเอกสารที่เกี่ยวข องในการขอใช รถยนต์ส่วนกลาง 
๒ ตรวจสอบการซ่อมบ ารุงิิการเปลี่ยนถ่ายน้ าม นเครื่องิิ 
๓ ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ 
๔ ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการควบคุม 

ภายในที่กองคล งจ ดท าไว  
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด ,กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา  

เรื่องท่ีตรวจสอบ   ด านการพ สดุ 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การปฏ บ ต ตามกฎกระทรวงตามพระราชบ ญญ ต การจ ดซื้อจ ดจ างและการบร หารพ สดุภาคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ิ 
๒. ระเบียบกระทรวงการคล งว่าด วยการจ ดซื้อจ ดจ างและการบร หารพ สดุภาคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ 
๓. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการตรวจสอบพ สดุประจ าปีิ๒๕๖4ิ 
๔. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการจ ดท าแผนจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปีิ๒๕๖4 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทราบว่าการตรวจสอบพ สดุประจ าปีิ๒๕๖4  เป็นไปตามกฎหมายและตามระเบียบที่เก่ียวข อง 
๒. เพ่ือให ทราบว่ามีการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวก บการพ สดุิการควบคุมพ สดุิการเบ กจ่ายพ สดุได  

ปฏ บ ต ตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 
๓. เพ่ือสอบทานการจ ดท าแผนจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปีิ๒๕๖4 
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานด านการใช พ สดุครุภ ณฑ์ให มี

ประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเก่ียวก บการพ สดุ 
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในการพ สดุิครุภ ณฑ์ 
๓. ตรวจสอบการแผนการจ ดซื้อจ ดจ างิตามแบบิผด.ิ๑ิ–ิ๖ 
๔. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิปีงบประมาณิ๒๕๖3   
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

 ตรวจสอบิเอกสารที่เกี่ยวข องในการรายงานผลการ 
๑. การปฏ บ ต งานตามแผนการพ สดุิประจ าปีิ๒๕๖4 เอกสารตามแบบิผด.ิ๑ิ–ิ๖ิิ 
๒. ตรวจสอบการรายงานพ สดุประจ าปีิ๒๕๖4ิ 
๓. สอบทานการจ ดท าแผนจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปีิ๒๕๖4  เอกสารตามแบบิผด.ิ๑,๒,๕ ิิ 
๔. ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการควบคุม 

ภายในที่กองคล งจ ดท าไว  
๕. ตรวจสอบการจ ดซื้อจ ดจ างตามระบบการจ ดซื้อจ ดจ างภาคร ฐด วยอ เล็กทรอน กส์(e-GP) 
๖. ตรวจสอบการบ นทึกข อมูลในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิ(e-LAAS) 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด ,กองคลัง ,กองช่าง,  กองการศึกษา  

เรื่องท่ีตรวจสอบ  ิด านการเง น 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. การปฏ บ ต ตามระเบียบในเรื่องการเบ กจ่ายเง น 
๒. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งานด านการเบ กจ่ายเง น 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.ิิิเพ่ือให ทราบว่าการเบ กจ่ายเง นทุกประเภทถูกต องตามระเบียบการเบ กจ่ายเง นจากคล งิ 
2. การเก็บร กษาเง นและการน าเง นส่งคล งิ(ฉบ บที่ิ2) พ.ศ.ิ2561  
3 เพ่ือให ทราบเกี่ยวก บพระราชบ ญญ ต ว น ยการเง นการคล งของร ฐิพ.ศ.ิ2561 
4 เพ่ือให ทราบว่าในการเบ กแต่ละคร ้งมีเอกสารประกอบฎีกาครบถ วน 
5 เพ่ือให ทราบว่าเมื่อได เบ กจ่ายเง นแล วิิได มีการบ นทึกบ ญชีครบถ วน 
6 เพ่ือให ทราบว่ามีการจ ดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวก บการเบ กจ่ายเง นไว อย่างเหมาะสม 
7 เพ่ือให ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการเบ กจ่ายเง นไม่เป็นไปตามระเบียบ 
8 เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเก่ียวก บการเบ กจ่ายเง น 
๒. ประเม นระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการเบ กจ่ายเง น 
๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบ กจ่ายเง น   
๔. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิปีงบประมาณิิ๒๕๖4 
๕. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ิตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบ กจ่ายเง นิิ 
๒. ตรวจสอบต นข ้วเช็คิิสมุดเง นสดจ่ายิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่างิๆิิที่เกี่ยวข อง 
๓. ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการิิิ 

ควบคุมภายในที่กองคล งจ ดท าไว  
4. การตรวจสอบในระบบการบ นทึกรายงานการเบ กจ่ายตามระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas 

ิของผู ตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
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แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ ส านักปลัด 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  ด้านการคลัง 
- การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ ่นิ 
- ิการจ ดท าเทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ่ายประจ าปีิพ.ศ.ิ๒๕๖4 

ประเด็นการตรวจสอบ  
1. การจ ดท าแผนพ ฒนาิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิพ.ศ.ิ๒๕๔๘ 
2. การจ ดท างบประมาณิตามระเบียบว ธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิพ.ศ.ิ๒๕๔๑ 

การจ ดท างบประมาณิตามว ธีการบ นทึกบ ญชีด วยระบบคอมพ วเตอร์ิ(e-LAAS) 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให ทราบว่าการจ ดท าเทศบ ญญ ต เทศบาลต าบลหนองหญ าลาดิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ๒๕๖4ิ 

เป็นไปตามระเบียบและหน งสือส ่งการ 
๒. เพ่ือให ทราบว่าการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ ่นิ(พ.ศ.ิ๒๕61ิิิ–  ๒๕๖5) ิเป็นไปตามระเบียบก าหนด  

และหน งสือส ่งการ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ ่นิ(พ.ศ.ิ๒๕6๑ิ-ิ๒๕65) ิ 
๒. สอบทานการต ้งงบประมาณในเทศบ ญญ ต เทศบาลต าบลหนองหญ าลาดิประจ าปีงบประมาณิิ 

พ.ศ.ิ๒๕๖4 
๓. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิงบประมาณิ๒๕๖4  
๔. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. สอบทานการจ ดท าแผนพ ฒนาต าบลิโดยอ งหล กเกณฑ์ตามแบบประเม นประส ทธ ภาพ 
และประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของทางราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ม ต ที่ิ1)  

๒. สอบทานการจ ดท าเทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ่ายิก บแผนพ ฒนาท องถ ่น 
๓. การตรวจสอบในระบบการบ นทึกรายงานในระบบบ ญชีคอมพ วเตอร์ิe-laas ของผู ตรวจสอบ 

ภายในหน่วยงาน 
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แผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา 
เรื่องท่ีตรวจสอบ     สอบทานการบร หารศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 

-ิสอบทานการบร หาริศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 
 -ิสอบทานการเบ กจ่ายงบประมาณิศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 
 -ิสอบทานการจ ดท าบ ญชีและรายงานการเง นิศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. เพ่ือสอบทานการปฏ บ ต งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด วยหล กเกณฑ์ิและว ธีการน าเง น 

รายได ของสถานศึกษาไปจ ดสรรเป็นค่าใช จ่ายในการจ ดการศึกษาในสถานศึกษาส งก ดองค์กรปกครอง 
ส่วนท องถ ่นิพ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. เพ่ือให ทราบว่าศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหญ าลาดิมีการบร หารจ ดการตามมาตรฐาน 
การด าเน นงานศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ๒๕๕๙ 

๓. การปฏ บ ต ตามกฎกระทรวงตามพระราชบ ญญ ต การจ ดซื้อจ ดจ างและการบร หารพ สดุภาคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ิ 
๔. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการปฏ บ ต งานด านการเบ กจ่ายเง น 
๕. ความน่าเชื่อถือได ของรายงานการเง น 
๖. การจ ดหาอาหารกลางว นิส าหร บเด็กในศูนย์พ ฒนาเด็กเล็ก 
๗. การจ ดหาอาหารเสร ม(นม)ิส าหร บเด็กในศูนย์พ ฒนาเด็กเล็ก 
๘. การจ ดหาสื่อการเรียนการสอนิและว สดุอ่ืนิๆ 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือให ทราบถึงการบร หารงานตามมาตรฐานการด าเน นงานศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 

ส่วนท องถ น่ิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.๒๕๕๙ 
2. เพ่ือให ทราบว่าการเบ กจ่ายเง นทุกประเภทถูกต องตามระเบียบ 
3. เพ่ือให ทราบว่าในการเบ กแต่ละคร ้งมีเอกสารประกอบฎีกาครบถ วน 
4. เพ่ือให ทราบว่าเมื่อได เบ กจ่ายเง นแล วิิได มีการบ นทึกบ ญชีครบถ วน 
5. เพ่ือให ทราบว่ามีการจ ดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวก บการเบ กจ่ายเง นไว อย่างเหมาะสม 
6. เพ่ือให ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการเบ กจ่ายเง นไม่เป็นไปตามระเบียบ 
7. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
1. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเกี่ยวก บการบร หารศูนย์ตามมาตรฐานการ 

ด าเน นงานศูนย์พ ฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท องถ ่นิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ๒๕๕๙ 
2. ประเม นระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการเบ กจ่ายเง น 
3. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบ กจ่ายเง น   
4. ห วงระยะเวลาในการตรวจสอบิปีงบประมาณิ๒๕๖4  
5. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบ กจ่ายเง นิิ 
๒. ตรวจสอบต นข ้วเช็คิิสมุดเง นสดจ่ายิบ ญชีย่อยและทะเบียนต่างิๆิิที่เก่ียวข อง 
๓. ตรวจสอบเอกสารการจ ดวางระบบควบคุมภายในและการประเม นผลต ดตามการิิิ 

ควบคุมภายในที่กองการศึกษาิจ ดท าไว  
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แผนการตรวจสอบ 

 

หน่วยรับตรวจ กองช่าง 
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การจ ดซื้อจ ดจ างิการตรวจร บพ สดุและควบคุมงานจ าง ิการเบ กจ่ายค่าตอบแทนิ 
ประเด็นการตรวจสอบ  

1. การปฏ บ ต ตามกฎกระทรวงตามพระราชบ ญญ ต การจ ดซื้อจ ดจ างและการบร หารพ สดุภาคร ฐิพ.ศ.ิ๒๕๖๐ิ 
2. ระเบียบกระทรวงการคล งว่าด วยการจ ดซื้อจ ดจ างและการบร หารพ สดุภาคร ฐิพ.ศ.๒๕๖๐ 
3. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการตรวจสอบพ สดุประจ าปีิ๒๕๖4ิ 
4. ความมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการจ ดท าแผนจ ดซื้อจ ดจ างประจ าปีิ๒๕๖4 
5. การปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต ิควบคุมอาคาริพ.ศ.ิ๒๕๒๒ 
6. การปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต ิการผ งเมืองิพ.ศ.ิ๒๕๑๘ 

ิ 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือให ทราบว่ามีการแต่งต ้งผู ควบคุมงานิและปฏ บ ต งานเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
๒. เพ่ือเสนอแนวทางแก ไขปัญหาอุปสรรคต่างิิๆิิและปร บปรุงการปฏ บ ต งานให มีประส ทธ ภาพ 
๓. เพ่ือให ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการควบคุมงานจ างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๑. สอบทานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าที่ท่ีด าเน นการเก่ียวก บการควบคุมงานจ าง 
๒. ประเม นระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการควบคุมงานของผู ควบคุมงานจ าง 
๓. ตรวจสอบต ้งแต่ว นที่ิิปีงบประมาณิ๒๕๖4ิิ 
๔. ตรวจสอบด วยเทคน คิิว ธี 

1.ิสอบถามเจ าหน าที่ผู ร บผ ดชอบ 
2.ิตรวจสอบแบบรายงานของผู ควบคุมงาน 
3.ิการขออนุญาตปลูกสร างอาคาริด ดแปลงิรื้อถอนอาคาร 
4.ิสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวก บการควบคุมงานจ างโดยการสอบถามและหรือ 
ใช แบบสอบถามิิ 
5.ิส ารวจการควบคุมภายในิิิ 
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   ิิิิิิิิิบันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    หน่วยตรวจสอบภายในิิเทศบาลต าบลหนองหญ าลาดอ าเภอก นทรล กษ์ิิจ งหว ดศรีสะเกษ 
ที ่    ศกิ80501ิ/   ว นที่ิิิิิ30ิิิิส งหาคมิิ  ๒๕๖3 
เรื่อง    แจ งการอนุม ต แผนการตรวจสอบภายในิิประจ าปีิิิ๒๕๖4 
เรียน   ห วหน าส าน กปล ดิ/ผู อ านวยการกองคล งิ/ิผู อ านวยการกองช่างิ/ผู อ านายการกองการศึกษา  

   ตามท่ีิิิหล กเกณฑ์กระทรวงการคล งว่าด วยมาตรฐานและหล กเกณฑ์ปฏ บ ต การตรวจสอบภายในส าหร บ 
หน่วยงานของร ฐิิพ.ศ.ิิ2561ิ  ก าหนดให ผู ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู บร หารท องถ ่นิ 
เพ่ือพ จารณาอนุม ต ภายในเดือนก นยายนของทุกปีิิิและส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให ผู ก าก บดูแลตามระเบียบ 
ก าหนดิทราบด วยิและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู บร หารท องถ ่นภายในเวลาอ นสมควริหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งแล วเสร็จตามแผนิิกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท องถ ่นให  
รายงานผลการตรวจสอบท นทีิิน ้น 

หน่วยตรวจสอบภายในิเทศบาลต าบลหนองหญ าลาดิิได จ ดท าแผนการตรวจสอบภายในิและได ร บการ 
อนุม ต แผนฯิเป็นที่เรียบร อยิจึงขอแจ งแผนการตรวจสอบในก จกรรมตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณิิ 
พ.ศ.ิ๒๕๖4  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท ายมาแล วิิ 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพ จารณา 

 
(นางวร นทริิคณะบูรณ)์ 

รองปล ดเทศบาลต าบลหนองหญ าลาด 
ิ 
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ค าส ่งเทศบาลต าบลหนองหญ าลาด 
ที่ิิ135/2563 

เรื่องิิแต่งต ้งเจ าหน าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลหนองหญ าลาด 
...................................... 

 ตามพระราชบ ญญ ต ว น ยการเง นการคล งของร ฐิพ.ศ.ิิ2561ิิมาตราิิ79ิบ ญญ ต ให หน่วยงานของร ฐจ ด 
ให มีการตรวจสอบภายในิการควบคุมภายในและการบร หารจ ดการความเสี่ยงิเป็นผลให หน่วยงานของร ฐิซึ่งหมาย 
ถึงองค์กรส่วนท องถ ่นิต องจ ดวางระบบการควบคุมภายในิการตรวจสอบภายในิและการบร หารจ ดการความเสี่ยงิ 
โดยใช มาตรฐานด งกล่าวเป็นแนวทางเพ่ือให การบร หารงานบรรลุว ตลุประสงค์และก่อให เก ดประโยชน์สูงสุดในการ 
ด าเน นงานิิิ 

ด งน ้นิิเพ่ือให การบร หารงานตรวจสอบภายในเป็นไปด วยความเรียบร อยิถูกต องิิมีประส ทธ ภาพ 
และประส ทธ ผลิเก ดผลดีแก่ทางราชการิจึงมีค าส ่งแต่งต ้งให นางวรินทร คณะบูรณ์ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
เป็น  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ิซึ่งรายละเอียดของงานและขอบเขตการปฏ บ ต งานิด งนี้ 

1. จ ดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2.ิตรวจสอบการปฏ บ ต งานเกี่ยวก บการบร หารงบประมาณิการเง นิการพ สดุิและทร พย์ส นิรวมท ้ง 

การบร หารงานด านอ่ืนิิๆิิตลอดจนตรวจสอบระบบดูแลร กษาและความปลอดภ ยของทร พย์ส นิการใช ทร พยากร 
ทุกประเภทิด วยเทคน คและว ธีการตรวจสอบที่ยอมร บโดยท ่วไป 
ิ 3.รายงานต ดตามผลการตรวจสอบภายในิให ค าปรึกษาในการปร บปรุงิแก ไขิเพ่ือให การปฏ บ ต งานเป็นไป 
อย่างมีประส ทธ ภาพ 
ิ 4.ิปฏ บ ต งานอ่ืนิๆิที่เกี่ยวข องหรือตามที่ได ร บมอบหมาย 

  ท ้งนี้ิิต ้งแต่บ ดนี้เป็นต นไป 

ส ่งิิิิณิิิิว นที่ิิิิิิ30ิิิิิิเดือนิิิส งหาคมิิิิพ.ศ.ิิิ2563 

 
(นายวีระพลิิคงศรี) 

ปล ดเทศบาลิปฏ บ ต หน าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ าลาด 

 
 


