
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
เร่ือง  การแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

.......................................................................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
(Audit Plan) ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยงานของรัฐ” 
หมายความว่า (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน   การ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ.
2561 ซึ่งก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีขององค์กร เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เอกสารแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ จ านวน 1 ชุด 

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30  เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
 
 

                    (นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน) 
                 รองปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา รักษาราชการ 

                 ปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่ 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนวยตรวจสอบภายใน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยคัฆภูมพิิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบ 

1.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือไดของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีการ 
รายงานสถานะการเงิน และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของหน่วยรับตรวจ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา   

2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหนวยรับตรวจ วาบรรลุผลส าเร็จตาม       
วัตถุประสงคและเป าหมายที่ก าหนดไว อยางถูกตอง และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ค าสั่ง             
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด   

3.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ วาเพียงพอ
และเหมาะสมหรือไม  

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ หรือตามอ านาจหนาที่ของหนวยรับตรวจวา 
ปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และเปนไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดี 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก ไขในการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งชวยปองกันการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิด 
ขึ้นกับทางราชการได  

5. เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ คณะผูบริหาร และผูบังคับบัญชา ไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใต
บังคับบัญชา โดยใชขอมูลดานการตรวจสอบเปนเครื่องมือในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ ขอบเขตการตรวจสอบ   

1.หนวยรับตรวจ จ านวน  7 กอง ประกอบดวย    
1.1 ส านักปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา    
1.2 กองคลัง    
1.3 กองชาง    
1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
1.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
1.6 กองสวัสดิการสังคม 
1.7 กองส่งเสริมการเกษตร   

2. เรื่องท่ีจะตรวจสอบ    
2.1 ส านักปลัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด    
2.2 กองคลัง ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ

รายได และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด    

2.3 กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ      
ขอบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด    

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด    

2.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/
หรือ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  

…/ 2.6 กองสวัสดิการสังคม 
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 2.6 กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมายระเบียบ   
ขอบังคับค าสั่งที่ทางราชการก าหนด   

2.7 กองส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมายระเบียบ   
ขอบังคับค าสั่งที่ทางราชการก าหนด   

 

3. วิธีการตรวจสอบ    
3.1 การสุม    
3.2 การตรวจรับ    
3.3 การค านวณ    
3.4 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน    
3.5 การสอบทาน    
3.6 การสังเกตการณปฏิบัติงาน    
3.7 การสัมภาษณ์  
3.8 การยืนยัน    
3.9 การทดสอบและการบวกตัวเลข   

4. ขอมูลที่ตรวจสอบ ขอมูลประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563 
5. รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ที่แนบมาพรอมนี้ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ
ช านาญการ หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา  

6. งบประมาณในการตรวจสอบ  
- ไมใช่งบประมาณในการตรวจสอบ  

  
 

(ลงชื่อ)                                      ผเูสนอแผนการตรวจสอบ 
(นางสายใจ    กิ่งเมืองเก่า) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 

                                (ลงชื่อ)                                  ผเูห็นชอบแผนการตรวจสอบ        
(นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน)     

                               รองปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 
     ปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา 
 

 
       (ลงชื่อ)                                   ผอูนุมัติแผนการตรวจสอบ     

      (นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน)     
                               รองปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบริหารสวนต าบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 



 
 



 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเตา 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
(1) ตรวจสอบการใช้แผนพัฒนาห้าปีเป็นแนวทางในการจัดท 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. การสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่  

วิธีการสุ่มตรวจและ 
การสังเกตและการ

สอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสุ่มตรวจและ 
การสังเกตและการ

สอบถาม 

1 ครั้ง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งที่  1  พย. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่  1  ธค. 2562 
 

 

 

1 คน/ 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คน/ 5 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง 
 

1. งานบริหารงานคลัง  
(1) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจติดตามข้อทักท้วงที่
เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้ว 
2. งานการเงินและบัญชี  
(1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
(2) การเบิก – จ่าย   
(3) การจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(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 าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บ ค่าน้ าประปา หมู่บ้าน ตรวจติดตามข้อทักท้วง
ของปีงบประมาณ 2562 
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/ปี ครั้งที่1 มกราคม 2563 
ครั้งที่2 เมษายน 2563  
ครั้งที่3 สิงหาคม 2563  
 

1 คน/ 30 วัน นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง 
 

(3) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ (หาก
ไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด)  
(4) ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและภายในวงเงินที่ก าหนด  
(5) ความช ารุดบกพร่อง  
-มีการแต่งตั้งความรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความช ารุดบกพร่องของพัสดุหรือไม่ 
และมีการคืนหลักประกันสัญญาก่อนก าหนดเวลาของสัญญาหรือไม่  
-ตรวจสอบว่าได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องอย่างไร 
(6) 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/ปี ครั้งที่1 มกราคม 2563 
ครั้งที่2 เมษายน 2563  
ครั้งที่3 สิงหาคม 2563  

1 คน/ 30 วัน นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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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  
(7) การตรวจสอบพัสดุ  
-หัวหน้าพัสดุได้รับการแต่งตั้งหรือไม่  
-ทดสอบการลงรับ – การจ่ายพัสดุในทะเบียนพัสดุว่ามีหลักฐานประกอบการรับจ่าย 
ให้ตรวจสอบครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ ตรวจสอบลักษณะรายงาน ตรวจสอบพัสดุ
สิ้นปีงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ และติดตามรายงานจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่  
(8) การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียนเงินมัดจ าประกันสัญญา  
 
5. การสอบทานการควบคุมภายใน  
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่  
 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 
 
 
 
 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

3 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งที่1 มกราคม 2563 
ครั้งที่2 เมษายน 2563  
ครั้งที่3 สิงหาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที ่  ธค  2562 
 

1 คน/ 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คน/5 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

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  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่  
 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
 

 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งท่ี1 กุมภาพันธ์ 2563 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2563  
 
 

 

 

 

 
ครั้งที1่  ธค. 2562 
 

1 คน/ 15 วัน 
 

 

 

 

 

1 คน/5 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 

 

 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. งานบริหารทั่วไป  
(1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ  
(2) การใช้รถและรักษารถยนต์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ว่าด าเนินการตามแบบ 1-6 หรือไม่  
(3) การเบิก – จ่ายกองทุน/การบันทึกบัญชีหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น 
(สปสช.)  
 
2. การออกใบอนุญาตต่างๆ  
(1) ใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 
3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
 (1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่  

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

1 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งท่ี1 พฤษภาคม 2563 
ครั้งท่ี 2 กันยายน 2563  

 
 

 

 

 

 
ครั้งที1่  ธค  2562 
 

1 คน/ 10 วัน 
 

 

 

 

 

 

1 คน/5 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 
 

 

 

 
นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

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  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งท่ี 1 มีนาคม 2563 
ครั้งท่ี 2 มิถุนายน 2563    

 
 

 

 

 

 

ครั้งที1่  ธค  2562 
 

1 คน/ 30 วัน 
 

 

 

 

 

 
1 คน/5 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 
 

 

 

 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองสวัสดิการสังคม 1.งานสวัสดิการสังคม  
(1) ตรวจสอบการรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือขอรับ
เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(2) ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
2. การสอบทานการควบคุมภายใน 
 ((1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม 
/การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งท่ี1 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 2563    

  
 
 

 

ครั้งที1่ กันยายน 2562 
 

1 คน/ 15 วัน 
 

 

 

 

1 คน/15 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 
 
 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

หน่วยรับตรวจ 

 

เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 

จ านวนคน/วัน 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

1.งานส่งเสริมการเกษตร  
(1.1) ตรวจสอบโครงการเบิกจ่ายโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
(1.2) ตรวจสอบการรายงานติดตามประเมินผลของโครงการหลังจากด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
(2) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
(2.1) ตรวจสอบโครงการเบิกจ่ายโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
(2.2) ตรวจสอบการรายงานติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการหลังจากด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
 

2. การสอบทานการควบคุมภายใน 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5  ที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

วิธีการสุ่มตรวจ 
/การสังเกตหรือการ

สอบถาม/ 
การทดสอบและการ

บวกตัวเลข   
 

 

 

วิธีการสุ่มตรวจและ
การสังเกต หรือการ
สอบถาม 

1  ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง/ปี 

ครั้งท่ี 1 สิงหาคม  2563 

 
 

 

 

 

 

ครั้งที1่ ธค. 2562 
 

1 คน/ 15 วัน 
 

 

 

 

 

 

1 คน/5 วัน 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 

 

 

 

นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………………ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ          (ลงช่ือ)………………………………………………………ผู้เห็นชอบอนุมัติแผนตรวจสอบ 
                         (นางสายใจ   ก่ิงเมืองเก่า)                                                                                                                                         (นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน) 
            ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ                                                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 
                                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ปฏิบัตหิน้าท่ี 

                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
 


