
องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน�วยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจําป%    
ป%งบประมาณ  พ.ศ. 2558 

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

1.  หลักการ 

 การตรวจสอบภายในเป�นป�จจัยสําคัญท่ีจะช�วยให�การดําเนินงานตามภารกิจขององค$การบริหารส�วน
ตําบลนาทรายเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช�วยป,องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป�นส�วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู�ในการปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะต�องมีการกระทําอย�างเป�นข้ันตอนถูกต�อง ตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยฝ6ายผู�บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช�โดยรวมเป�นส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค$ของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเป�นการกําหนดให�มีลักษณะ
งาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกต�องและใช�เป�นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเป�นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน  
 ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบข�อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องจะทําให�การปฏิบัติงานขององค$การบริหารส�วนตําบลนาทรายเป�นไป
อย�างถูกต�องและเป�นไปตามวัตถุประสงค$ของทางราชการ 
     นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป�นการดําเนินการให�ถูกต�อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการตรวจสอบภายในขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2545 และระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

2.  วัตถุประสงค�การตรวจสอบ 
     2.1  เพ่ือพิสูจน$ความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ทางด�านการเงินการบัญชีและ
ด�านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
     2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด     
     2.3  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม 
     2.4  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุง
แก�ไขการปฏิบัติงานด�านต�าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
     2.5   เพ่ือให�หัวหน�าส�วนราชการได�ทราบป�ญหาการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ ได�อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ$ 

3.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 3.1  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห$ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหน�วย
รับตรวจ จํานวน 3 ส�วน ประกอบด�วย 
 

/1) สํานักงานปลัด... 



 
2 

      
          1)  สํานักงานปลัด อบต.     
          2)  กองคลัง 
  3)  กองช�าง     
     3.2  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
                (1)  ตรวจสอบความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�าง ๆ ด�วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจําเป�นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห$และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ 
                (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย$สิน 
รวมท้ังการบริหารงานด�านอ่ืน ๆ ขององค$การบริหารส�วนตําบลนาทราย ให�เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแดรักษาและความปลอดภัยของ
ทรัพย$สิน และการใช�ทรัพยากรทุกประเภท ว�าเป�นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
                (3)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก�ไข เพ่ือให�
การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพฯล 
       (4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค$และสอดคล�องกับ
นโยบาย 
 3.3  วิธีการตรวจสอบ 
         1)  การสุ�ม 
  2)  การตรวจนับ 
  3)  การคํานวณ ทดสอบการบวกเลข 
  4)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง) 
  5)  ตรวจสอบการผ�านรายการ 
  6)  การสอบทาน 
  7)  การสังเกตการณ$ปฏิบัติงาน 

3.4  ระยะเวลาของข�อมูลท่ีตรวจสอบ 
         ตรวจสอบข�อมูลปJงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท�าย 

4.  ผู4รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
     นางนุชฉวี  แก�วขวัญ  ตําแหน�ง รองปลัดองค$การบริหารส�วนตําบล ได�รับแต�งต้ังให�เป�นผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
ตรวจสอบภายใน ตามคําสั่งองค$การบริหารส�วนตําบลนาทรายท่ี  432/2554 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 

/5. งบประมาณ... 
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5. งบประมาณท่ีใช4ในการตรวจสอบ 
       เนื่องจากเป�นการตรวจสอบภายในหน�วยงาน จึงไม�มีค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ 
 
 
                                           ลงชื่อ       นุชฉวี แก�วขวัญ        ผู�เสนอแผนการตรวจสอบ 
                                                     (นางนุชฉวี  แก�วขวัญ) 
                                           ตําแหน�ง รองปลัดองค$การบริหารส�วนตําบล  
     วันท่ี        
 
 
    ลงชื่อ      เอกรินทร$ อินทสาร      ผู�เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
                                                 (นายเอกรินทร$  อินทสาร) 
                                           ตําแหน�ง ปลัดองค$การบริหารส�วนตําบล  
     วันท่ี        
 
 
 ลงชื่อ     สุขเจริญ  สุดสมบูรณ$      ผู�อนุมัติแผนการตรวจสอบ 

   (นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ$)   
            ตําแหน�ง นายกองค$การบริหารส�วนตําบลนาทราย 

       วันท่ี      
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

องค�การบริหารส"วนตําบลนาทราย  

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน องค�การบริหารส"วนตําบลนาทราย 

 

 



องค�การบริหารส�วนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

หน�วยรับ 

ตรวจ 

 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 

ความถ่ี 

ในการ

ตรวจสอบ 

                                                      

ระยะเวลาท่ีใช/ในการตรวจสอบ 

สํานักงาน

ปลัด 

1.  การบริหารงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลด�านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
2.  การติดตามประเมินผลการใช�จ)ายเงิน
อุดหนุน 
3.  การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
4.  การจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย 
5.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ป4 
 

2 ครั้ง/ป4 
 

1 ครั้ง/ป4 
1 ครั้ง/ป4 
1 ครั้ง/ป4 

 

รอบท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

รอบท่ี 2 
(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2558) 

กองคลัง 1.  ด�านการเงิน บัญชี และการพัสดุ 
2.  การดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียน
พาณิชย� 
3.  การบริหารโครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 
4.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ป4 
2 ครั้ง/ป4 

 
1 ครั้ง/ป4 

 
1 ครั้ง/ป4 

 

รอบท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

รอบท่ี 2 
(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2558) 

กองช�าง 1.  การดําเนินการขออนุญาตใช�น้ําประปา 
2.  การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ)าย 
3.  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ป4 
2 ครั้ง/ป4 

 
1 ครั้ง/ป4 

 

รอบท่ี 1 
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

รอบท่ี 2 
(1 เมษายน  – 30 กันยายน 2558) 

 

    (ลงชื่อ)                                   ผู�จัดทําแผนตรวจสอบ 
      (นางนุชฉวี  แก�วขวัญ) 
    ตําแหน)ง รองปลัดองค�การบริหารส)วนตําบล 
 
    (ลงชื่อ)                                   ผู�เห็นชอบแผนตรวจสอบ 
      (นายเอกรินทร� อินทสาร) 
    ตําแหน)ง ปลัดองค�การบริหารส)วนตําบล 
 
     (ลงชื่อ)                                   ผู�อนุมัติแผนตรวจสอบ 
                     (นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ�) 
    ตําแหน)ง นายกองค�การบริหารส)วนตําบลนาทราย 
       



 


