
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง โทร. 0 ๓๗๕๕ ๐๓๘๗
ท่ี สก ๗๔๒๐๑/ วันท่ี ตุลาคม 256๒
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง)

๑.เรื่องเดิม
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

๒๕๖๑ (๔) จัดทาและเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี น้ัน

กระบวนการบริหารงานสําหรับหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) จําเป็นต้องกําหนดแผนไว้
ล่วงหน้าเช่นเดียวกับการบริหารงานอ่ืนๆ โดยแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ท่ีกําหนดเป็นการวางแผนการ
ดําเนินงานล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปี ลักษณะของแผนจะกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถ่ี
หน่วยรับตรวจ อัตรากําลัง เวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ

ดังนั้น แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเพ่ือชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนด อันจะนําไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด คือบุคลากร เวลา แล้ว
นํามาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

๒.ข้อเท็จจริง
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง ท่ี ๓๐๒ /256๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน 256๒ เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง เปน็ไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ
ผูต้รวจสอบภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบ ความถูกต้องและความน่าเชือ่ถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ,
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานรวมถึงงานบรหิารด้านอื่นๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษา และความปลอดภยัของทรัพย์สิน การใชท้รัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมีประสทิธิภาพ ประสทิธผิล
ประหยัด ด้วยเทคนิคและวิธีการท่ียอมรับโดยท่ัวไป ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการอย่างเป็นอิสระและเปน็กลาง เพือ่ให้เกิด
ความม่ันใจวา่สามารถท่ีจะป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจรติรั่วไหลเก่ียวกับงานการเงินหรือทรพัย์สนิต่าง ๆ ของ
เทศบาล ซ่ึงจะสามารถแก้ไขไดทั้นท่วงทีเม่ือเกิดข้อผิดพลาดข้ึน หน่วยตรวจสอบภายในจึงขออนมัุติแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขข้อผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ันดังกลา่วได้ทันท่วงที โดยหน่วย
ตรวจสอบภายในจัดทําแผนตรวจสอบกําหนดให้มีกิจกรรม 9 กิจกรรม

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

.../๔.ข้อพิจารณา
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๔.ข้อพิจารณาและอนุมัติ
เห็นควรอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดตามแผนการตรวจสอบฯ ท่ีแนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
………………………………………………. อนุมัติ
...................................................... ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

.......................................
......................................................................

(นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง (นางบุญถม ยางสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง



แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. หลักการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลไทร

ทอง อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ
เส่ียงการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนัน้ยังถือเปน็ส่วนประกอบสําคัญ
ท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายท่ี
กําหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกําหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการชัดเจน ดังน้ัน การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทํา
ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ

นอกจากนี้ การจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เป็นข้ันตอนท่ีนับได้ว่ามีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิข์อง
การตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนือ่งจากแผนการตรวจสอบท่ีดีจะชว่ยให้งานตรวจสอบภายในมีประสทิธิภาพ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใตเ้ง่ือนไขทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัด การจัดทําแผนการตรวจสอบยังเป็นการ
ดําเนนิการใหถู้กต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้าน

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สํานัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สํานัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๒.๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๒.๖ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (สํานัก/กอง)
๒.๗ เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

/๓. ขอบเขตการตรวจสอบ.........
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๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจและกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ มีดังนี้
๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จํานวน ๔
หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย

(๑) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) กองคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ เรื่องท่ีตรวจสอบ
(๑) การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Audit)
(๒) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
(๓) การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน (Performance Audit)
(๔) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)

๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลท่ีตรวจสอบ
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

๓.๔ การตรวจสอบ
(๑) การตรวจสอบการปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

หน่วยตรวจรับ กองคลัง
(๒) การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ใบเสร็จรับเงิน สถานะการเงินประจําวัน

หน่วยตรวจรับ กองคลัง
(3) การตรวจสอบสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

หน่วยตรวจรับ ทุกสํานัก/กอง
(4) การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม

หน่วยตรวจรับ ทุกสํานัก/กอง
(5) การตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

หน่วยตรวจรับ กองช่าง
(6) การตรวจสอบการดําเนินงานด้วยงบประมาณของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

หน่วยตรวจรับ กองการศึกษา
(7) ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน

หน่วยตรวจรับ สํานักงานปลัด
(8) ตรวจสอบการติดตามประเมินผลการกําเนินงานของหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยตรวจรับ สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา/หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน

(9) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง/รถขยะ/รถน้ํา การซ่อมบํารุง รวมท้ังการดูแลรักษา อัตราการใช้
น้ํามันเช้ือเพลิง

หน่วยตรวจรับ หน่วยตรวจรับ ทุกสํานัก/กอง



/(10) ตรวจสอบการจ่าย...
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(10) ตรวจสอบการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยตรวจรับ หน่วยตรวจรับ กองคลัง
(11) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

หน่วยตรวจรับ หน่วยตรวจรับ สํานักงานปลัด
๓.๕ การสอบทาน

(๑) สอบทานการประเมินผลและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
(๒) สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(3) สอบทานฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์และโครงการต่าง ๆ

๓.๖ การติดตามประเมินผล
(๑) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(๒) ติดตามประเมินผลการจัดทําเอกสารปฏิบัติราชการ (LPA)
(๓) ติดตามประเมินผลการจัดทําเอกสารการพิจาณาประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ
(๔) ติดตามการดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

๓.๗ การให้คําปรึกษาและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร
(๑) ให้คําแนะนําการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
(๒) ให้คําแนะนําด้านการวางแผนการปฏิบัติงานภายในองค์กร

3.8 การบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
(1) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) งานทบทวนกฎบัตร
(3) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ
(4) สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(5) งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(6) งานประเมินตนเอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบกรมบัญชีกลาง

๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๔.๑ หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งผู้รับตรวจโดยจะประสานกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ๔ ส่วนราชการ

คือ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา รวมท้ังผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
หรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กําหนดวันและระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบ

๔.๒ หน่วยตรวจสอบภายในจะใช้เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ในแต่ละกรณี ซ่ึงในการ
ตรวจสอบและใช้เทคนิคการตรวจสอบในแต่ละกรณีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานท่ีเพียงพอท่ีผู้ตรวจสอบจะเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

๑) การสุ่มตัวอย่าง
๒) การตรวจนับ
๓) การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ
๔) การคํานวณ
๕) การตรวจสอบการผ่านรายการ
๖) การตรวจสอบบัญชีย่อยและทรัพย์สิน
๗) การตรวจสอบหารายการผิดปกติ
๘) การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล



/๙) การวิเคราะห์...

-๔-

๙) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๑๐) การสอบถาม การสอบทาน
๑๑) การสังเกตการณ์
๑๒) การตรวจทาน
๑๓) การประเมินผล
๑๔) เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้ในการตรวจสอบ

๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๖. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีระบบข้อมูลท่ี

เชื่อถือได้ มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงส่งผลให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

(ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติแผนการตรวจ
(นางบุญถม ยางสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง
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ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

แนบแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

งวดเดือน กิจกรรมท่ีตรวจสอบ
ตุลาคม 256๒-

พฤศจิกายน 256๒
1. การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

ใบเสร็จรับเงิน สถานะการเงินประจําวัน (ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
การจัดทํางบการเงิน ณ วันส้ินเดือน และการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และ
งบอื่นๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
. 2. ติดตามประเมินผลและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
-ให้คําแนะนํา
-ประชุม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
-ติดตามประเมินผล
-สอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

3. การประเมินระบบควบคุมภายใน
4. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ

การควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
5. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งวดเดือน กิจกรรมท่ีตรวจสอบ
ธันวาคม 256๒-
มกราคม 256๓

1. ตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียน
โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน ตรวจสอบการตั้งงบประมาณชดใช้ การ
เร่งรัดลูกหนี้และการจัดทํารายงานตามระเบียบฯ : ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น)
2.การประเมินระบบควบคุมภายใน
3.การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ
การควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
4.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
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งวดเดือน กิจกรรมท่ีตรวจสอบ
กุมภาพันธ์ 256๓-
มีนาคม 256๓

1.ตรวจสอบการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
2.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
3.การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ
การควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
4.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งวดเดือน กิจกรรมท่ีตรวจสอบ
เมษายน 256๓ -
พฤษภาคม 256๓

1. การตรวจสอบค่าเล่าเรียนบุตร
-ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
-ตรวจสอบการเบิกจ่าย
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
3. การตรวจสอบค่าเล่าเรียนบุตร
-ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
-ตรวจสอบการเบิกจ่าย
4. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ
การควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
5. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
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งวดเดือน กิจกรรมท่ีตรวจสอบ
มิถุนายน 256๓-
กรกฎาคม 256๓

1. การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม โดยการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
-โครงการต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ใบเสร็จรับเงิน
สถานะการเงินประจําวัน (ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย การจัดทํางบ
การเงิน ณ วันส้ินเดือน และการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๒
3. การตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
4. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ
การควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
5. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งวดเดือน กิจกรรมท่ีตรวจสอบ
สิงหาคม 256๓-
กันยายน 256๓

1. ตรวจสอบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และเงินเหลือจ่าย)
2. การตรวจสอบการดําเนินงานด้วยงบประมาณของสถานศึกษา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
3. งานกฎบัตร
4. การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ
การควบคุมภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
5. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8.งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย


