
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
ความเป็นมาของแผนการตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งกําหนดให้ผู้
ตรวจสอบภายใน  จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีและเสนอแผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ  เพ่ือสามารถดําเนินการตรวจสอบให้บรรลุเป้าหมาย 
 

 การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ  ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี  การ
วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
การรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 

 แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบจัดทําไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบ    
เรื่องใด  ด้วยวัตถุประสงค์อะไร  ที่หน่วยรับตรวจใด และ ณ  เวลาไหน  รวมท้ังการประเมิน  ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  เพ่ือสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และเพ่ือให้งาน
ตรวจสอบดําเนินไปอย่างราบร่ืนทันตามกําหนดเวลา 
 

หน่วยรับตรวจ 
สํานักงานปลดั 

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
 ๒.  เพ่ือให้เกิดความมั่นในว่ามีการปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและตรง
ต่อเวลาที่กําหนด 
 ๓.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

๓.  สอบทานการทําแผนให้เป็นไปตามระเบียบ  และข้อบังคับ 
๔.  สอบทานการใช้ยานพาหนะและการเก็บรักษาและซ่อมบํารุง การจัดทําแบบขอใช้รถ 

 ๕.  สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในองค์กร 
 ๖.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 



-๒๓- 
 

เรื่องที่ตรวจสอบ 
 -  งานบริหารทั่วไป 
  ๑.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
  ๒.  การใช้ยานพาหนะ การเก็บรักษา และการซ่อมบํารุง การจัดทําแบบขอใช้รถ 
  ๓.  งานธุรการและงานกิจการสภา 
  ๔.  การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
  ๕.  การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  ๖.  การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
 -  งานบริหารงานบุคคล 
  ๑.  การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงาน 
  ๒.  การคัดเลือกพนักงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  ๓.  การจัดทําทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
  ๔.  การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
 -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๑.  การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

๒.  การจัดทําแผนพัฒน ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๓.  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑.  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการ 
                         ปฏิบัติงาน 

-   การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ 
               กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
   

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอย่างน้อย ๑ – ๒  ครั้งต่อปี  ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดท้ายของเดือนที่มีการตรวจสอบ 
 

หน่วยรับตรวจ 
กองคลัง 

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือสอบทานหลักฐานเอสารทางการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี  นโยบาย  แผนและโครงการ  ตามวงจรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องครบถ้วน  และน่าเช่ือถือของข้อมูลการเงิน  และการ
ดําเนินงาน 



-๒๔- 
 

 ๓.  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ 
 ๔.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและตรง
ต่อเวลาที่กําหนด 
 ๕.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 ๖.  เพ่ือการดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ  มิให้เกิดการสูญหาย  การเสียหาย  
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานการเงิน  การบัญชี  เงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ  และข้อบังคับ 
 ๓.  สอบทานการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔.  สอบทานการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
 ๕.  สอบทานการบริหารพัสดุ 
 ๖.  สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในองค์กร 
 ๗.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
 

เรื่องที่ตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๒.  การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
 ๓.  การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๔.  การจัดทํารายงานการเงินรายเดือน 
 ๕.  การกันเงิน 
 ๖.  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ๗.  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบํารุงท้องที่ , ภาษีป้าย 
 ๘.  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๙. การทําสัญญาและหลักประกัน 
 ๑๐. การยืมพัสดุ , การเก็บรักษาพัสดุ , การเบิกจ่าย – พัสดุ 
 ๑๑. การเบิกจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 ๑๒. การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ 
                กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
 
ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอย่างน้อย ๑ – ๒  ครั้งต่อปี  ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดท้ายของเดือนที่มีการตรวจสอบ 
 
 
 



-๒๕- 
 
 

หน่วยรับตรวจ 
กองช่าง 

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานต่าง ๆ ของส่วนกองช่างเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 ๒.  เพ่ือให้เกิดความมั่นในว่ามีการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
 ๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานการขออนุญาตก่อสร้าง  รื้อถอน 
 ๓.  สอบทานการควบคุมงานก่อสร้าง (รายงานผลการตรวจงานก่อสร้าง) 
 ๔.  สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในองค์กร 
 ๕.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
 
เรื่องที่ตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๒.  การเบิกจ่าย 
 ๓.  การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
 ๔.  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ๕.  การขออนญุาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
 ๖.  การควบคมุงานก่อสร้าง 
 ๗.  การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 ๘.  การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ 
                กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอย่างน้อย ๑ – ๒  ครั้งต่อปี  ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดท้ายของเดือนที่มีการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 



-๒๖- 
 
 

หน่วยรับตรวจ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองการศึกษา ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบและตรงตามแผนการดําเนินงาน 
 ๒.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
 ๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานงานด้านแผนงานและโครงการ 
 ๓.  สอบทานกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การถา่ยโอนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน) 
 ๔.  สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในองค์กร 
 ๕.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
 

เรื่องที่ตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๒.  การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
 ๓.  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ๔.  การดําเนินงานตามโครงการ และการบรหิารงบประมาณ 
 ๕.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๖.  การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 ๗.  การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ 
                กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอย่างน้อย ๑ – ๒  ครั้งต่อปี  ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดท้ายของเดือนที่มีการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
 

 
หน่วยรับตรวจ 

กองสวัสดิการสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและตรงตามแผนการดําเนินงาน 
 ๒.  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
 ๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานงานด้านสวัสดิการสังคม 
 ๓.  สอบทานกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับผู้สูงอายุ การจ่ายเบ้ียยังชีพ 
 ๔.  สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในองค์กร 
 ๕.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
  

เรื่องที่ตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๓.  การเบิกจ่ายเงิน 
 ๓.  การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม 
 ๔.  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ๕.  การจัดทําโครงการต่าง ๆ 
 ๖.  การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  และการจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการของ อปท. 
 ๗.  การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 ๘.  การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ 
                กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอย่างน้อย ๑ – ๒  ครั้งต่อปี  ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดท้ายของเดือนที่มีการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ    รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  ตามเอกสารที่แนบท้ายแผนน้ี 
 
 
 



-๒๘- 
 

เทคนิควิธีการตรวจสอบ 
 ให้เทคนิคตรวจสอบโดยวิธีการสุ่ม  การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล, การวิเคราะห์เปรียบเทียบ, 
การสอบถาม, การสังเกตการณ์, การสอบทาน, การประเมินผลฯ และเทคนิคสําหรับการสอบบัญชีที่เก่ียวข้อง  
เป็นต้น 
 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางญาดา    สวนะปรีดี      นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 

งบประมาณทีใ่ช้ในการตรวจสอบ 
 -ไม่ม-ี 
 
 

          (ลงช่ือ)     ญาดา  สวนะปรีดี         ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
   (นางญาดา    สวนะปรีดี) 

      นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
 
 
 

 
          (ลงช่ือ)    สมมิตร   ขันธการุญวงศ์   ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

   (นายสมมิตร   ขันธการุญวงศ์) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 
 
 

          (ลงช่ือ)    สมบูรณ์   แขดอน         ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
  (นายสมบูรณ ์   แขดอน) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 


