






 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเตา 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
(1) ตรวจสอบการใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ าปีหรือไม่ 
(2) ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และถูกต้องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่ 
(3) ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือไม่ 
(4) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายการโอนงบประมาณการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขค าชี้แจง การได้รับอนุมัติ เป็นไปตามวิชาการงบประมาณหรือไม่ 
(5) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) การควบคุมวัสดุ 
2. งานนโยบายและแผนการจัดท าแผน  
(1) ตรวจสอบเอกสารในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการเหมาะสมอย่างไรหรือไม่  
(2) การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก  
-รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
-ติดตามการน าผลการประชุมที่ส าคัญว่าได้ด าเนินการเพียงใด และสุ่มตรวจสอบกับ
แผนพัฒนาและแผนการด าเนินการประจ าปีที่จัดท าไว้  
(3) สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการหรือไม่ 
เพียงใด  

วิธีการสุ่มตรวจและ 
การสังเกตและการ

สอบถาม 

2 ครั้ง/ป ี ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 2 มีนาคม  2562 

 

 

1 คน/ 15 วัน นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/
วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองเตา 

 (4) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ว่าสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี หรือไม่ เพียงใด  
(5) สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีมีประสิทธิภาพ เพียงใด  
- สอบทานระบบและวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีที่ก าหนดไว้  
- สอบทานว่าได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
เพียงใด  
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับการติดตามประเมินผลตลอดจนรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติงานและผลการประเมิน  
3. การสอบทานการควบคุมภายใน  
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
-ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
(ข้อ 6)  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ

สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 กันยายน 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 คน/15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง 
 

1. งานบริหารงานคลัง  
(1) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. งานการเงินและบัญชี  
(1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
(2) การเบิก – จ่าย   
(3) การจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(4) การจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน  
3. งานพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้  
(1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่ง และทะเบียนรายรับ เพ่ือพิสูจน์
การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ การน าส่งเงินเข้าทะเบียน
รายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 1,3 เพ่ือผ่านใบบัญชีแยกประเภท ที่เก่ียวข้อง  
(2) สอบทานงบรายรับว่าเงินรับจริงถูกต้องตามบัญชีแยกประเภทและ ทะเบียน
รายรับหรือไม่  
(3) การเบิก – จ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
(4) การด าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย  
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
(1) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีว่าอยู่ในแผนการ  
ด าเนินงานประจ าปีหรือไม่  
(2) ลงแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp  (gprocurement.go.th) ตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือไม่  
 
 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   

3  ครั้ง/ป ี ครั้งที่1 มกราคม 2562 
ครั้งที่2 เมษายน 2562  
ครั้งที่3 สิงหาคม 2562  
 

1 คน/ 30 วัน นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง 
 

(3) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) 
หรือไม่ (หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด)  
(4) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
(5) ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและภายในวงเงินที่ก าหนด  
(6) ความช ารุดบกพร่อง  
-มีการแต่งตั้งความรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความช ารุดบกพร่องของพัสดุหรือไม่ 
และมีการคืนหลักประกันสัญญาก่อนก าหนดเวลาของสัญญาหรือไม่  
-ตรวจสอบว่าได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องอย่างไร 
(7) การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา  
- มีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่างคณะกรรมการ  
การตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ กับเจ้าพนักงานพัสดุ หรือไม่  
-ทดสอบการจัดท าบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนเป็น  
ปัจจุบันหรือไม่ และระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่รัดกุม หรือไม่  
-ตรวจสอบการให้หมายเลขครุภัณฑ์ว่าได้จัดท าหรือไม่  
-กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน  
หรือไม่  
 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   

3 ครั้ง/ป ี ครั้งที่1 มกราคม 2562 
ครั้งที่2 เมษายน 2562  
ครั้งที่3 สิงหาคม 2562  

1 คน/ 30 วัน นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง 
 

-ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี กรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพหมด
ความจ าเป็น เจ้าพนักงานพัสดุได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไปหรือไม่ อย่างไร เมื่อมี
การจ าหน่ายพัสดุแล้ว มีการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่  
(8) การตรวจสอบพัสดุ  
-หัวหน้าพัสดุได้รับการแต่งตั้งหรือไม่  
-ทดสอบการลงรับ – การจ่ายพัสดุในทะเบียนพัสดุว่ามีหลักฐานประกอบการรับจ่าย 
ให้ตรวจสอบครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ ตรวจสอบลักษณะรายงาน ตรวจสอบพัสดุ
สิ้นปีงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ และติดตามรายงานจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่  
(9) การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียนเงินมัดจ าประกันสัญญา  
 
5. การสอบทานการควบคุมภายใน  
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
-ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
(ข้อ 6)  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่  

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 
 
 
 
 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

3 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ี

ครั้งที่1 มกราคม 2562 
ครั้งที่2 เมษายน 2562  
ครั้งที่3 สิงหาคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที1่ กันยายน 2562 
 

1 คน/ 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คน/15 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองช่าง 1. งานบริหารทั่วไป  
(1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
 
2. งานก่อสร้าง  
(1) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 
(2) การควบคุมอาคารก่อสร้าง  
(3) ตรวจสอบงานบ ารุงรักษาอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(4) ตรวจสอบงานออกส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/การก าหนด ราคา
กลาง/การควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 3. การสอบทานการควบคุมภายใน  
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
(ข้อ 6) หรือไม่ 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม ภายในตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
 

 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป ี

ครั้งท่ี1 กุมภาพันธ์ 2562 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2562  
 
 

 

 

 

 
ครั้งที1่ กันยายน 2562 
 

1 คน/ 15 วัน 
 

 

 

 

 

1 คน/15 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
 

 

 

 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. งานบริหารทั่วไป  
(1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
(2) การใช้รถและรักษารถยนต์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ว่าด าเนินการตามแบบ 1-6 หรือไม ่ 
(3) การเบิก – จ่ายกองทุน/การบันทึกบัญชีหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น 
(สปสช.)  
 
2. การออกใบอนุญาตต่างๆ  
(1) ใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
 (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
(ข้อ 6) หรือไม่ 
 - สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม ภายในตาม
ระเบียบแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป ี

ครั้งท่ี1 พฤษภาคม 2562 
ครั้งท่ี 2 กันยายน 2562   

 
 

 

 

 

 
ครั้งที1่ กันยายน 2562 
 

1 คน/ 10 วัน 
 

 

 

 

 

 

1 คน/15 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 
นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองการศึกษา 1 1. งานบริหารทั่วไป 
(1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ 
(2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานศึกษา/ฎีกา 
อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
 
2. งานบริหารการศึกษา 
(1) ตรวจสอบการด าเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 
(2) ตรวจสอบงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา/เอกสารการเบิก – จ่าย 
 
3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
 (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
(ข้อ 6) หรือไม่ 
- สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม ภายในตามระเบียบ
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ป ี

ครั้งท่ี 1 มีนาคม 2562 
ครั้งท่ี 2 มิถุนายน 2562    

 
 

 

 

 

 

ครั้งที1่ กันยายน 2562 
 

1 คน/ 15 วัน 
 

 

 

 

 

 
1 คน/15 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองสวัสดิการสังคม 1.งานสวัสดิการสังคม  
(1) ตรวจสอบการรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือขอรับ
เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(2) ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
2. การสอบทานการควบคุมภายใน 
 (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่างเหมาะสมและ เพียงพอหรือไม่  
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
(ข้อ 6) หรือไม่ 
- สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม ภายในตามระเบียบ
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

1 ครั้ง/ป ี

ครั้งท่ี1 พฤศจิกายน 2561 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2562    

  
 
 

 

ครั้งที1่ กันยายน 2562 
 

1 คน/ 10 วัน 
 

 

 

 

1 คน/15 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ปฏิบัติการ 
 

 

 
นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


