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เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



ค าน า 

 การตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินการอย่างอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้ มีขึ้น เพ่ือให้
ความมั่นใจ และให้ค าแนะน าปรึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน ช่วยให้
หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย รั่วไหลหรือ
สิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ รวมทั้งให้การเสนอแนะ 
การปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ และเป็นไปในแนวทางเดี่ยวกัน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นกรอบ
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทั้ง ๑ ส านัก ๖ กอง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
   เทศบาลต าบลหมูสี 
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓         

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ  

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลหมูสี  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด และ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทาง
ทีถู่กต้อง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 

 ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหมูสี เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 นอกจากนี้  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 ๑. ต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การรายงาน
สถานะทางการเงิน และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) 

 ๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ว่าบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 ๓. เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ว่าเพียงพอและเหมาะสม โดย
สามารถลดข้อพกพร่อง ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได ้

 ๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ หรือตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
(ส านัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามหลักของการ
บริหารกิจการที่ดี ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มประโยชน์ 
รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ทางราชการของเทศบาลต าบลหมูสี 



-๒- 

 ๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบให้เป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ไขข้อพก
พร่องได้ทันเวลาก่อนที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน , ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ , ผู้ก ากับดูแล , สภาเทศบาลต าบลหมูสี  และประชาชนจะตรวจสอบ 

๓. ขอบเขตของงานตรวจสอบ 

 ๓.๑ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  ครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอ และประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลหมูสี และการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยตรวจรับ ซึ่งรวมถึง 
       ๑.) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างถูกต่อเนื่อง 
       ๒.) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถน าไปปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของ
เทศบาลต าบลหมูสี 
       ๓.) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงาน และการเงินการคลัง 
       ๔.) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เหมาะสม 
กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
       ๕.) ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของเทศบาลต าบลหมูสี 
       ๖.) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 ๓.๒ หน่วยตรวจรับ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
       ๑.) ส านักปลัดเทศบาล 
       ๒.) กองคลัง 
       ๓.) กองช่าง 
       ๔.) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       ๕.) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ๖.) กองสวัสดิการสังคม 
       ๗.) กองส่งเสริมการเกษตร 
 ๓.๓ แนวทางการตรวจสอบภายใน 
       ๑.) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับ 
       ๒.) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลหมูสี ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ 
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สภาเทศบาลต าบลหมูสี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
       ๓.) ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตาม ข้อ ๑.) และ ๒.) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
       ๔.) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
 ๓.๔ เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
       ๑.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่
เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดข้ึนว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงาน
ที่ได้สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
มาตรฐานงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
       ๒.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน เป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงิน โดย
ครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่า งๆ ว่า
เพียงพอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ 
หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้ 
       ๓.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ และด าเนินงานของทุกส่วนราชการ เป็นการ
ตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
       ๔.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ระบบงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และประเมินคุณภาพของการด าเนินงาน ว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดี และปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๕.) กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆของ
ส่วนราชการ ว่าเป็นไปตามนบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของนโยบายแผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ควบคู่ด้วย 
       ๖.) กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ที่นายกเทศมนตรีต าบลหมูสีมอบหมาย เป็นการตรวจสอบในกรณี
ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน 
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 ๓.๕ วธิีการตรวจสอบ 
  ๑.) การสุ่ม 
  ๒.) การตรวจนับ 
  ๓.) การค านวณ 
  ๔.) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
  ๕.) การตรวจสอบการผ่านรายการ 
  ๖.) การสอบทาน 
  ๗.) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
  ๘.) การสัมภาษณ์ 
  ๙.) การยืนยัน 
  ๑๐.) การทดสอบการบวกเลข 
 ๓.๖ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  (ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 ๓.๗ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
  ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ) 

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหมูสี 

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) 
 ๑.) อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒.) จัดให้มีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 ๓.) จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ๔.) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
                       /๕.) ชี้แจงและตอบ... 
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๕.) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๖.) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้
ปฏิบัติ 
 
  
 

                    (ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
(นางสาวชาครียา  ไชยเมือง) 

นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
ความคิดเห็นปลัด………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………. 

(นายดนัย  ศรีถาวร) 
นิติกรช านาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
 

ความคิดเห็นนายก………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                    (ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
(นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 

 
  กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัตงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบล
หมูสี เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสาน
ประโยชน์โดยรวมของเทศบาลต าบลหมูสี 

ค านิยาม  
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น และจะช่วยให้ส่วน
ราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประมูลและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบล
หมูสี 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลหมูสี หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลหมูสี 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหมูสี ได้แก่       
ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กอง
สวัสดิการสังคม, และกองส่งเสริการเกษตร 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards For The Professional 
Practice Of Internal Auditing) ที่ก าหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute Of 
Internal Auditors : IIA) มาตรฐานประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักๆ คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute 
Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน (จริยธรรม) หมายถึง กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามา
ซึ่งความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพ่ือเป็นการยกฐานะและ
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Service) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยง
ธรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติ 
                        /ตามกฎ หลักเกณฑ์... 



-๒- 
ตามกฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 

งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของ
ส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน 
วิธีการต่างๆในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 ๑. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยงธรรม และเป็น
อิสระ และการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ป้องกันทรัพย์สิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงนิ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โดยเพ่ิมมูลค่าใน
กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และกิจกรรมต่างๆให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย แผนงานที่วางไว้ 
 ๓. เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการก าหนด และประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญ น าไปสู่
ระบบการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
ราชการ 

สายการบังคับบัญชา  
 ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลหมูสี 
 ๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี
โดยผ่านปลัดเทศบาลต าบลหมูสี 
 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี โดยผ่าน
ปลัดเทศบาลต าบลหมูสี 

อ านาจหน้าที่ 
 ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในเทศบาลต าบล
หมูสี และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ โดยมีสิทธิที่จะขอเข้า
ท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
สังเกตการณ์ การสอบถาม และขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
 ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน การจัดวางหรือ
แก้ไขระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน และการรวบรวมและสรุปจัดท ารายงานการ 
 
                        /ประเมินผล... 



-๓- 
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ ซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายในมี
หน้าที่เป็นผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และให้ค าปรึกษาแนะน าเท่านั้น 
 ๓. จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมและ
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือการ
ควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ผ่านการ
อนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนราชการในสังกัด 
 ๔. ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ  
 ๕. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
ด้านการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในการ
ตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๑. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ โยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ ค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในของส่วนราชการ
ด้วย 
 ๒. ก าหนดกฎบัตรนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ๓. จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี พิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
 ๔. ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ขาดความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรมในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 ๕. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อนายกเทศมนตรี ภายใน
เวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสามเดือน นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่
ตรวจสอบพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการจะต้องรายงงานผลการตรวจสอบทันที  
 ๖. ปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น และงานบริการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับตรวจ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๗. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญ อย่างเหมาะสม และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
 
                 /ความรับผิดชอบ... 
 
 



-๔- 
ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 ๑. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
 ๓. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ๔. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อย เป็น
ปัจจุบันพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
 ๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆท่ีผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติ 
 ๗. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจรับกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน (จริยธรรม) 
 ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของข้าราชการ มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่ง
ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมทั้งยึดมั่นในกฎหมาย 
หลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้
ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้ว่างใจและ
ท าให้ดุลยพินจิของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
     ๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
 
 
 
              /๓.๔ ความสามารถ... 
 
 



-๕- 
     ๓.๔ ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 
  กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 
      
      (นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล) 
      นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลหมูส ี

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 
หน่วยรับตรวจ    กองคลัง 
เรื่องท่ีตรวจสอบ   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ประเด็นการตรวจสอบ 

 ๑.  การปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการจัดเก็บรายได้ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย  
 ๒.  ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดท าทะเบียนผู้เสียภาษีถูกต้องตามระเบียบ  
 ๒. เพ่ือให้ทราบว่าการรับเงินทุกประเภทมีการออกใบเสร็จรับเงิน น าส่งเงิน น าเงินฝากธนาคารถูกต้อง

ตามระเบียบ   
 ๓. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 ๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าทะเบียนผู้เสียภาษีถูกต้อง  
 ๒. สอบทานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ประจ าปี ๒๕๖๒  
 ๓. ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินรายได้  
 ๔. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกประเภท ใบน าส่งเงิน  ใบน าฝากธนาคาร  สมุดเงินสดรับ  และรายงาน 

สถานการณ์การเงินประจ าวัน  
 ๕. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
     (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)    
 ๖. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธี 

๑.) ตรวจสอบใบเสร็จคงเหลือ และที่ใช้ไปตามรายงานใบเสร็จประจ าปี ๒๕๖๒  
๒.) การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร  
๓.) ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ใบน าส่งเงิน  ใบน าฝากธนาคาร    
๔.) ตรวจสอบบัญชีเงินสดย่อย  บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๕.) ตรวจสอบเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลติดตามการควบคุม

ภายใน ที่กองคลังจัดท าไว้ 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

หน่วยรับตรวจ   กองคลัง  
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
ประเด็นการตรวจสอบ    

๑. เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. การปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
๓. ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการรับเงินทุกประเภทมีการน าส่งเงิน  น าเงินฝากธนาคาร  และบันทึกบัญชีครบถ้วน 
๒. เพ่ือให้ทราบว่ามีการเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบ  
๓. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงินไว้อย่าง

เหมาะสม  
๔. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการรับเงินและการเก็บรักษาเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๕. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ  
๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเก่ียวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
๒. ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกประเภท ใบน าส่งเงิน  ใบน าฝากธนาคาร  สมุดเงินสดรับ  และรายงาน 

สถานะการเงินประจ าวัน  
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
๕. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธี 

  ๑.) ตรวจนับ  
๒.) การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร  
๓.) ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ใบน าส่งเงิน  ใบน าฝากธนาคาร    
๔.) ตรวจสอบบัญชีเงินสดย่อย  บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  
๕.) ตรวจสอบเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลติดตามการควบคุม

ภายใน ที่กองคลังจัดท าไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
หน่วยรับตรวจ   ส านักปลัด , กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา, 
                              กองสวัสดิการสังคม, กองคลัง  
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง  
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือให้ทราบว่าการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามกฎหมายและตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๒. เพ่ือให้ทราบว่ามีการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ก าหนดไว้ 

สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางได้
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด  

๓. เพ่ือทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามแผนฯ  
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษา 

รถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ  
ขอบเขตของการตรวจสอบ      

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง  
๓. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ตามแบบ ๑ – ๖  
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
๕. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธี  
 ๑.) ตรวจสอบเอกสารตามแบบ ๒ – ๖  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  

๒.) ตรวจสอบการซ่อมบ ารุง  การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง    
๓.) ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์  
๔.) ตรวจสอบเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลติดตามการควบคุม

ภายในที่จัดท าไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

หน่วยรับตรวจ   ส านักปลัด, กองคลัง, กองการศึกษา, กองสาธารณสุข, กองช่าง, กองสวัสดิการสังคม         
                              กองส่งเสริมการเกษตร  
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. การปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐   

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
๓. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๒   
๔. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๒  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๒๕๖๒  เป็นไปตามกฎหมายและตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือให้ทราบว่ามีการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุได้ 

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด  
๓. เพ่ือสอบทานการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๒  
๔. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการใช้พัสดุครุภัณฑ์ให้มี

ประสิทธิภาพ 
ขอบเขตของการตรวจสอบ  

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ  
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในการพัสดุ ครุภัณฑ์  
๓. ตรวจสอบการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด. ๑ – ๖  
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    
๕. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธ ี  
ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานผล  

๑.) การปฏิบัติงานตามแผนการพัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๒ เอกสารตามแบบ ผด. ๑ – ๖    
๒.) ตรวจสอบการรายงานพัสดุประจ าปี ๒๕๖๑    
๓.) สอบทานการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๒  เอกสารตามแบบ ผด. ๑,๒,๕     
๔.) ตรวจสอบเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลติดตามการควบคุม 

ภายในที่จัดท าไว้   
  
 
 
 
 



-๕- 
 

หน่วยรับตรวจ   กองคลัง  
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การเบิกจ่ายเงิน  
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน  
๒. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑. เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
๒. เพ่ือให้ทราบว่าในการเบิกแต่ละครั้งมีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน  
๓. เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อได้เบิกจ่ายเงินแล้ว  ได้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน  
๔. เพ่ือให้ทราบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไว้อย่างเหมาะสม  
๕. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๖. เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการตรวจสอบ  
๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน  
๒. ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  
๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน    
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
๕. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธ ี 

๑.) ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน    
๒.) ตรวจสอบต้นขั้วเช็ค  สมุดเงินสดจ่าย บัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
๓.) ตรวจสอบเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลติดตามการ               

ควบคุมภายในที่กองคลังจัดท าไว้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๖- 
 
หน่วยรับตรวจ   ส านักปลัด  
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
                      การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. การจัดท างบประมาณ ตามระเบียบวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
๓. การจัดท างบประมาณ ตามวิธีการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าข้อบัญญัติเทศบาลต าบลหมูสี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นไป 

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
๒. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

และหนังสือสั่งการ 
ขอบเขตของการตรวจสอบ 

๑. สอบทานการจัดท าแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)    
๒. สอบทานการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติเทศบาลต าบลหมูสี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๓. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ งบประมาณปี ๒๕๖๓   
๔. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธ ี 

๑.) สอบทานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอิงหลักเกณฑ์ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของทางราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (มิติที่ 1)   

๒.) สอบทานการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

หน่วยรับตรวจ   กองการศึกษา  
เรื่องท่ีตรวจสอบ  การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของกรมส่งเสริมฯ  
ประเด็นการตรวจสอบ   

๑.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

๑. เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงิน 
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๑  

๒. เพ่ือให้ทราบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหมูสีมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ 
ด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

๓. การปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐   

๔. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  

๕. การจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๖. การจัดหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ขอบเขตของการตรวจสอบ  
๑. สอบทานมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหมูสี 
๒. สอบทานการจัดหาอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการส าหรับเด็กเล็ก  
๓. สอบทานการจัดสรรอาหารเสริม(นม) ให้เพียงพอส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหมูสี  
๔. ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
๕. ตรวจสอบด้วยเทคนิค  วิธ ี 

๑.) ตรวจสอบโดยใช้กระดาษท าการสอบทานมาตรฐานการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก        
๒.) สอบทานการจัดท าอาหารกลางวันของผู้รับจ้าง       
๓.) สอบทานการจัดสรรอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหมูสี 

 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

หน่วยรับตรวจ 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบ 
ส านักปลัด ๑. การควบคุมวันลาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานประจ า ๑ ครั้ง/ปี ม.ค. ๒๕๖๓ 

 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง/ปี ก.พ. ๒๕๖๓ 
 ๓. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๑ ครั้ง/ปี ก.พ. ๒๕๖๓ 
 ๔. งานร้องเรียน ร้องทุกข์ ๑ ครั้ง/ปี ม.ค. ๒๕๖๓ 
 ๕. งานสังคมสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ๑ ครั้ง/ปี ก.ค.๒๕๖๓ 
 ๖. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ 

กองคลัง ๑. การเบิกจ่าย การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน ๑ ครั้ง/ปี มี.ค. ๒๕๖๓ 
 ๒. การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ๑ ครั้ง/ปี มี.ค. ๒๕๖๓ 
 ๓. การจัดเก็บรายได้ การเร่งรัด ติดตามหนี้ค้างช าระ ๑ ครั้ง/ปี มิ.ย. ๒๕๖๓ 
 ๔. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๑ ครั้ง/ปี เม.ย. ๒๕๖๓ 
 ๕. การบริหารสัญญาและหลักประกันสัญญา ๑ ครั้ง/ปี เม.ย. ๒๕๖๓ 
 ๖. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ 

กองช่าง ๑. การขออนุญาตปลูกสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร ๑ ครั้ง/ปี พ.ค. ๒๕๖๓ 
 ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง ๑ ครั้ง/ปี พ.ค. ๒๕๖๓ 
 ๓. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ๑ ครั้ง/ปี พ.ค. ๒๕๖๓ 
 ๔. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 
 
 



เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 

หน่วยรับตรวจ 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบ 
กองการศึกษาฯ ๑. การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ครั้ง/ปี ส.ค. ๒๕๖๓ 

 ๒. การด าเนินงานและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑ ครั้ง/ปี ส.ค. ๒๕๖๓ 

 ๓. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ 
กองสาธารณสุขฯ ๑. โครงการด้านสาธารณสุข ๑ ครั้ง/ปี มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 ๒. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ 
กองสวัสดิการสังคม ๑. งานสังคมสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ๑ ครั้ง/ปี  ก.ค.๒๕๖๓  

 ๒. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี  ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๓ 
  

กองส่งเสริมการเกษตร ๑. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตร  ๑ ครั้ง/ปี พ.ค. ๒๕๖๓ 
 ๒. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ๑ ครั้ง/ปี  พ.ค. ๒๕๖๓ 

 

***หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้า 

 
                                  ลงชื่อ…………………..…………………………....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

 (นางสาวชาครียา  ไชยเมือง) 
 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
  



 


