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ค าน า 

 

การตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานการตรวจสอบภายใน 
ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัยไม่สูญหาย 
รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้
การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้
เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทั้ง 1 ส านัก ๕ กอง ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
             องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
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แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงานวิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต
แนวทางท่ีถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน              

ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

นอกจากนี้  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 
๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้านอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีที่ก าหนด 
4. เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจากการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายนอก คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ ก ากับดูแล (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อ าเภอ) เข้าตรวจ 

7. เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
8. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
๓. ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
 3.1 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในถึงการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ และการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยตรวจรับ ซึ่งรวมถึง 



            ๒ 
 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
ตรวจรับเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่ก าหนดเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถท าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงิน การคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
5. ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

3.2 หน่วยตรวจรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ส านักงานปลัดอบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองสวัสดิการสังคม 
1.3 แนวทางการตรวจสอบภายใน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์
และประเมินการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา 
และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
และสิทธิผลและประหยัด 

3. ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอแนววิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่ การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัสดุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

1.4 วิธีการตรวจสอบ 
1. การสุ่ม 
2. การตรวจนับ 

 
 
 



๓ 
 

3. การค านวณ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
5. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
6. การสอบทาน 
7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การยืนยัน 
10. การทดสอบการบวกเลข 

1.5 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 

30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 
 3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ) 
๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

นายวิทยา  วรรณทอง  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 

เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ค่าวัสดุส านักงานในการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่าย เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น การใช้วัสดุส านักงานในการตรวจสอบภายใน จึงเบิกวัสดุส านักงาน
เท่าท่ีจ าเป็นจากส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

1. อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้

ปฏิบัติ 
 ๗. งบประมาณ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2545  ข้อ 8 และส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ พ.ศ.2554 ข้อ 6 
 



            ๔ 
 
     (ลงชื่อ)        วิทยา  วรรณทอง   ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

         (นายวิทยา  วรรณทอง) 
                      นิติกรช านาญการ  
               ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
               วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 
     (ลงชื่อ)      สุดสาย  แดงดี ผู้เห็นชอบ 

       (นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
                                                    วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
     (ลงชื่อ)        รอปา  อีซอ ผู้อนุมัต ิ

          (นายรอปา  อีซอ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
                                                  วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๕ 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
กฎบัตรนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย

วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ค่านิยม 

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในจะ
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยงธรรม และเป็น
อิสระ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน การป้องกันทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สายการบังคับบัญชา 

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ โดยผ่าน

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
อ านาจหน้าที่ 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะ และมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบ โดยมีสิทธิที่จะขอท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานรับตรวจ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบ 

2. หน่วยงานการตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ
ควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

3. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม
และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง 
หรือการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบ  
ประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการในสังกัด 
 



     ๖ 
 

4. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายได้ตามควรแต่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ใช่งานที่มีลักษณะ
ประจ า และต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่
ตรวจสอบ 

5. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติ และการเสนอความเห็น 
ความรับผิดชอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในโดยรายงานผล
การตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในก าหนดไว้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงิน  
การบัญชีและการปฏิบัติงาน 

2. ประสานกับหน่วยงานรับตรวจ (ส านัก/กอง) เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลและข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบ มีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

4. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายใน ตารางเวลาโดยมีผู้บริหารเห็นชอบ 

5. การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

5.1 การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
5.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อก าหนดทางกฎหมาย 
5.3 ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
5.4 การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
5.5 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความช านาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานทางการเงินให้เรียบร้อย

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 



     ๗ 
 

6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้
ปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจ
สอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 
 
 

    อนุมัติโดย 

 
(นายรอปา  อีซอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
          วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ๘ 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

หน่วยงานส านักงานปลัดอบต. 
1. ส านักงานปลัดอบต. 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดอบต. 1.งานบริหารงานทั่วไป 
การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ตรวจสอบว่าอปท. ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือไม่ 

2. ตรวจสอบว่าอปท.จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่ 

3. ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ 
อปท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม ่

4. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบการโอน/
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/การแก้ไขค าชี้แจง/การได้รับอนุมัติ 
เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่ 

5. การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. การควบคุมพัสดุ 

 
 

 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
ครั้งที่ 1  ๒5  มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 

 



                    ๙ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานส านักงานปลัดอบต. 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดอบต. 2. งานนโยบายและแผน  
การจัดท าแผน  
(1) ตรวจสอบเอกสารในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการเหมาะสมอย่างไร
หรือไม ่ 
(2) การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก  
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
- ติดตามการน าผลการประชุมที่ส าคัญว่าได้ด าเนินการเพียงใด และ
สุ่ม ตรวจสอบกับแผนพัฒนาและแผนการด าเนินการประจ าปีที่จัดท า
ไว้  
(3) สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการหรือไม ่เพียงใด  
(4) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 
ว่าสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา และแผนการดาเนินงานประจ าปี หรือไม ่เพียงใด  
 

 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
ครั้งที่ 1 ๒5  มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 

 



                          ๑๐ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานส านักงานปลัดอบต. 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดอบต. - สอบทานว่าได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีตามที่     
ก าหนด ไว้หรือไม ่เพียงใด  
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล 
ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและผลการประเมิน 
3.งานกฎหมายและคดี 
  (๑) งานจัดท านิติกรรม รวมรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
  (๒) ตรวจสอบการรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 
๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๑) ตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
  (๒) ตรวจสอบการพัฒนางาน อปพร. 
  (๓) ตรวจสอบการจัดท าโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติ 
๕.งานเทศกิจ 
  (๑) ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง
กิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 

 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 ๒5  มกราคม 2562 
 
 
 
ครั้งที ่๑  27  กันยายน 2562 
 
 
 
ครั้งที ่๑  27  กันยายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 



                           ๑๑ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานส านักงานปลัดอบต. 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดอบต. ๖. งานกิจการสภาอบต. 
  (๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานกิจการสภา 
  (๒) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาท้องถิ่น 
๗. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) การก าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบล และจัดระเบียบธุรกิจ  
  (๒) ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
๘. งานส่งเสริมการเกษตร 
  (๑) ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะและแนะแนววิชาการเกษตร 
๙.การสอบทานการควบคุมภายใน 
-  สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม 
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย        
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6       
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
๑ ครั้ง/ปี 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
ครั้งที ่๑   27  กันยายน 2562 
 
 
ครั้งที ่๑   27  กันยายน 2562 
 
 
 
 
ครั้งที ่๑   27  กันยายน 2562 
 
 
ครั้งที่ 1  ๒7  กันยายน 2562 
 

 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 



        ๑๒ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานส านักงานปลัดอบต. 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดอบต. - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) หรือไม ่ 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม 
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           ๑๓ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองคลัง 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 1. งานการเงิน (ฝ่ายการเงิน) 
(1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
(2) การเบิก - จ่าย  
(3) การจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(4) การจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 
(๕) การยืมเงิน 
(๖) การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 
2.งานการบัญชี 
(๑) ลงบัญชี  
(๒) รายงานการบัญชี  
(๓) ฎีกาเบิกเงิน บัญชีเงินสดประจ าวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร  
บัญชีแยกประเภท 
(๔) การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน 
(๕) การจัดท าทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับ
และส าเนาใบเสร็จรับเงิน 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 

 
 

 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 
 
 
 

 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 
 

 

                                



  ๑๔ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองคลัง 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่ง และทะเบียน
รายรับ เพ่ือพิสูจน์การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงิน
หรือไม ่การน าส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 
1,3 เพ่ือผ่านใบบัญชีแยกประเภท ที่เก่ียวข้อง  
(2) สอบทานงบรายรับว่าเงินรับจริงถูกต้องตามบัญชีแยกประเภท
และทะเบียนรายรับหรือไม่  
(3) การเบิก – จ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
(4) การด าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย 
๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(1) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจาปีว่าอยู่ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่ 
(2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้างมีการก าหนดระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่ 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 

 

 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 

 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

     



  ๑๕ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองคลัง 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง (3) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างหรือไม่ (หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด) 
(4) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(5) ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและภายใน
วงเงินที่ก าหนด 
(6) ความช ารุดบกพร่อง 
- มีการแต่งตั้งความรับผิดชอบตรวจสอบสภาพความช ารุดบกพร่อง
ของพัสดุหรือไม่ และมีการคืนหลักประกันสัญญาก่อนก าหนดเวลา
ของสัญญาหรือไม่ 
- ตรวจสอบว่าได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความชารุด 
บกพร่องอย่างไร 
(7) การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา 
- มีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่างคณะกรรมการ
การตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ กับเจ้าพนักงานพัสดุ หรือไม่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



      ๑๖ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองคลัง 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง - ทดสอบการจัดท าบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ว่าครบถ้วน
เป็นปัจจุบันหรือไม่ และระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่รัดกุม 
หรือไม่ 
- ตรวจสอบการให้หมายเลขครุภัณฑ์ว่าได้จัดท าหรือไม่ 
- กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและก าหนดวัน
ส่งคืนหรือไม่ 
- ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี กรณีพัสดุช ารุด 
เสื่อมสภาพหมดความจ าเป็น เจ้าพนักงานพัสดุได้ด าเนินการตาม 
ระเบียบต่อไปหรือไม่ อย่างไร เมื่อมีการจ าหน่ายพัสดุแล้ว มีการ 
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่ 
(8) การตรวจสอบพัสดุ 
- หัวหน้าพัสดุได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ 
- ทดสอบการลงรับ – การจ่ายพัสดุในทะเบียนพัสดุว่ามีหลักฐาน 
ประกอบการรับจ่าย ให้ตรวจสอบครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
ตรวจสอบลักษณะรายงาน ตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณเป็นไป 
ตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ และติดตามรายงานจ าหน่ายครุภัณฑ์ว่า 
เป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      ๑๗ 

 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองคลัง 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง (9) การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียนเงินมัดจ าประกัน
สัญญา 
5. การสอบทานการควบคุมภายใน 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ 6) 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม 
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
 

 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ครั้งที่ 1  ๒7  กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

 

 
       
 



๑๘ 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองช่าง 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง 1.งานก่อสร้าง 
(1) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงรื้อถอนอาคาร  
(2) การควบคุมอาคารก่อสร้าง  
(3) ตรวจสอบงานบ ารุงรักษาอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(๑) ตรวจสอบงานออกส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/ 
การก าหนดราคากลาง/การควบคุมอาคาร 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
 (๑) การซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางระบายน้ า ไฟฟ้า
สาธารณะ 
4.งานผังเมือง 
(๑) วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการ
ชุมชนและแผนผังอื่น ๆ 
 
 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

 

 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 
ครั้งที่ 1 ๒5  มกราคม 2562 
 
 
ครั้งที่ 1 27  กันยายน 2562 
 
 
 
ครั้งที่ 1 27  กันยายน 2562 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 

 



 
๑๙ 

 

 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

หน่วยงานกองช่าง 
                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง 5. การสอบทานการควบคุมภายใน 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6           
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ 6) 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม 
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
 
 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 

 
ครั้งที่ 1 27  กันยายน 2562 
 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 

 

 
 
 



20 
 

 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

1.งานบริหารการศึกษา 
(1) การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2562 
 (2) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานศึกษา/
ฎีกาอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
 (3) การจัดท าแผนการใชจายเงิน 
 (4) ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา 
 (5) การจัดท างบประมาณและด าเนินการตามงบประมาณ 
 (6) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (7) การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
 (8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานบุคลากรภายใน
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
 (9) ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 (10) ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 

 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(11) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(12) ตรวจสอบการด าเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
(13) ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หรือไม่ 
(14) ตรวจสอบงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา/เอกสาร
การเบิก - จ่าย 
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(1) ตรวจสอบแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการ       
จัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

(3) การจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา 
(4) การด าเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา 
(5) การด าเนินการของสภาวัฒนธรรมต าบล 
3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6           
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ 6) 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
 

 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 

 
 
 
 
ครั้งที่ 1 27  กันยายน 2562 
 
 

 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 
 

 
 
 



23 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดล้อม 

1.งานบริหารงานสาธารณสุข 
(1) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2562 
(2) การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 
(3) การเบิก - จ่ายกองทุน/การบันทึกบัญชีหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
(4) การจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่าย  
(5) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ 
2.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(1) ใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ ตามข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อบต.มูโนะ  
(2) การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ตรวจสอบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
(4) ตรวจสอบแผนงาน/แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(5) ตรวจสอบแผนงาน/แผนปฏิบัติการรักษาความสะอาดที่สาธารณะ 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 

 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดล้อม 

3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6           
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ 6) 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 
 
 
 

 
ครั้งที่ 1 27  กันยายน 2562 
 
 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.งานสังคมสงเคราะห์ 
(1) ตรวจสอบการรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรค
เอดส์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 
(2) ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
(3) ตรวจสอบการด าเนินงานและการประเมินผลโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2562 
(4) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
2.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
(1) ตรวจสอบโครงการและงบประมาณและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
(2) ตรวจสอบแผนงานโครงการด้านสวัสดิการสังคม 
(3) ตรวจสอบกิจกรรมที่อบต.ด าเนินการหรือสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
สตรีในพ้ืนที่ 
 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 
 

 
 
 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
ครั้งที่ 1 11  มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 29  มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 27  กันยายน 2562 
 

 
นายวิทยา วรรณทอง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม 

                    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

(4) ตรวจสอบกิจกรรมที่อบต.ด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง 
(5) ตรวจสอบกิจกรรมที่อบต.ด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ผู้สูงอายุ 
3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
(1) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
- ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ 6) 
- สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 27  กันยายน 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายวิทยา วรรณทอง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 
 
 
 
 
 

 

 
 


