
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หนวยตรวจสอบภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 
 

……………………………………………………………. 
 

ความเปนมาของแผนการตรวจสอบ 
 หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนา ท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและหนา ท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงกําหนดใหผู
ตรวจสอบภายใน  จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปและเสนอแผนการตรวจสอบตอผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ  เพ่ือสามารถดําเนินการตรวจสอบใหบรรลุเปาหมาย 
 

 การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารงานดานอ่ืน ๆ  ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี  การ
วิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ัง
การรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 

 แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานท่ีผูตรวจสอบจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบ    
เรื่องใด  ดวยวัตถุประสงคอะไร  ท่ีหนวยรับตรวจใด และ ณ  เวลาไหน  รวมท้ังการประเมิน  ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  เพ่ือสอบทานความกาวหนาของงานตรวจสอบเปนระยะ ๆ และเพ่ือใหงาน
ตรวจสอบดําเนินไปอยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 
 

หนวยรับตรวจ 
สํานักปลัด 

 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบและ
ขอบังคับ 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดความม่ันในวามีการปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและตรง
ตอเวลาท่ีกําหนด 
 ๓.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

๓.  สอบทานการทําแผนใหเปนไปตามระเบียบ  และขอบังคับ 
๔.  สอบทานการใชยานพาหนะและการเก็บรักษาและซอมบํารุง การจัดทําแบบขอใชรถ 

 ๕.  สอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรและการประสานงานในองคกร 
 ๖.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 



-๑๗- 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 -  งานบริหารท่ัวไป 
  ๑.  การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
  ๒.  การใชยานพาหนะ การเก็บรักษา และการซอมบํารุง การจัดทําแบบขอใชรถ 
  ๓.  งานธุรการและงานกิจการสภา 
  ๔.  การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
  ๕.  การใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามงบประมาณรายจายประจําป 
  ๖.  การยืมเงินและสงใชเงินยืม 
 -  งานบริหารงานบุคคล 
  ๑.  การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน 
  ๒.  การคัดเลือกพนักงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
  ๓.  การจัดทําทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
  ๔.  การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางใหเปนปจจุบัน 
 -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  ๑.  การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๓.  การโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

 -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑.  การจัดฝกอบรมหลักสูตรทบทวน เพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ และศักยภาพในการ 
                         ปฏิบัติงาน 

-   การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
   

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอยางนอย ๑ – ๒  ครั้งตอป  ในรอบปงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดทายของเดือนท่ีมีการตรวจสอบ 
 

หนวยรับตรวจ 
กองคลัง 

 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือสอบทานหลักฐานเอสารทางการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ใหเปนไปตามระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี  นโยบาย  แผนและโครงการ  ตามวงจรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในความถูกตองครบถวน  และนาเชื่อถือของขอมูลการเงิน  และการ
ดําเนินงาน 



-๑๘- 
 

 ๓.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน  กฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับ 
 ๔.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและตรง
ตอเวลาท่ีกําหนด 
 ๕.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 ๖.  เพ่ือการดูแลทรัพยสินและผลประโยชนของหนวยรับตรวจ  มิใหเกิดการสูญหาย  การเสียหาย  
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานการเงิน  การบัญชี  เงินงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ  และขอบังคับ 
 ๓.  สอบทานการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๔.  สอบทานการดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บรายได 
 ๕.  สอบทานการบริหารพัสดุ 
 ๖.  สอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรและการประสานงานในองคกร 
 ๗.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๒.  การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
 ๓.  การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๔.  การจัดทํารายงานการเงินรายเดือน 
 ๕.  การกันเงิน 
 ๖.  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ๗.  การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน , ภาษีบํารุงทองท่ี , ภาษีปาย 
 ๘.  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
 ๙. การทําสัญญาและหลักประกัน 
 ๑๐. การยืมพัสดุ , การเก็บรักษาพัสดุ , การเบิกจาย – พัสดุ 
 ๑๑. การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 

๑๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอยางนอย ๑ – ๒  ครั้งตอป  ในรอบปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดทายของเดือนท่ีมีการตรวจสอบ 
 
 
 



-๑๙- 
 
 

หนวยรับตรวจ 
กองชาง 

 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานตาง ๆ ของสวนกองชางเปนไปอยางถูกตองและตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดความม่ันในวามีการดําเนินงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว 
 ๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานการขออนุญาตกอสราง  รื้อถอน 
 ๓.  สอบทานการควบคุมงานกอสราง (รายงานผลการตรวจงานกอสราง) 
 ๔.  สอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรและการประสานงานในองคกร 
 ๕.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
 
เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๒.  การเบิกจาย 
 ๓.  การยืมเงินและสงใชเงินยืม 
 ๔.  การโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
 ๕.  การขออนุญาตปลูกสรางอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
 ๖.  การควบคุมงานกอสราง 
 ๗.  การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 

๘.  การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลงัวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอยางนอย ๑ – ๒  ครั้งตอป  ในรอบปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดทายของเดือนท่ีมีการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 



-๒๐- 
 
 

หนวยรับตรวจ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกองการศึกษา ฯ เปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบและตรงตามแผนการดําเนินงาน 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
 ๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานงานดานแผนงานและโครงการ 
 ๓.  สอบทานกิจกรรมเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (การถายโอนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน) 
 ๔.  สอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรและการประสานงานในองคกร 
 ๕.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๒.  การยืมเงินและสงใชเงินยืม 
 ๓.  การโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
 ๔.  การดําเนินงานตามโครงการ และการบริหารงบประมาณ 
 ๕.  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ๖.  การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
 ๗.  การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอยางนอย ๑ – ๒  ครั้งตอป  ในรอบปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดทายของเดือนท่ีมีการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

 
หนวยรับตรวจ 

กองสวัสดิการสังคม 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 ๑.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม เปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบและตรงตามแผนการดําเนินงาน 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว 
 ๓.  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 ๑.  สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ 
 ๒.  สอบทานงานดานสวัสดิการสังคม 
 ๓.  สอบทานกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับผูสูงอายุ การจายเบี้ยยังชีพ 
 ๔.  สอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรและการประสานงานในองคกร 
 ๕.  สอบทานการรายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน 
  

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 ๑.  งานสารบรรณ 
 ๓.  การเบิกจายเงิน 
 ๓.  การยืมเงินและสงใชเงินยืม 
 ๔.  การโอนและแกไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
 ๕.  การจัดทําโครงการตาง ๆ 
 ๖.  การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  และการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ อปท. 
 ๗.  การเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
 ๘.  การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบอยางนอย ๑ – ๒  ครั้งตอป  ในรอบปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 
การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานผล  ณ  วันทําการสุดทายของเดือนท่ีมีการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ    รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  ตามเอกสารท่ีแนบทายแผนนี้ 
 
 



-๒๒- 
 

เทคนิควิธีการตรวจสอบ 
 ใหเทคนิคตรวจสอบโดยวิธีการสุม  การตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล, การวิเคราะหเปรียบเทียบ, 
การสอบถาม, การสังเกตการณ, การสอบทาน, การประเมินผลฯ และเทคนิคสําหรับการสอบบัญชีท่ีเก่ียวของ  
เปนตน 
 
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางญาดา    สวนะปรีดี      นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 

งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ 
 -ไมมี- 
 
 

          (ลงชื่อ)       ญาดา  สวนะปรีดี             ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
   (นางญาดา    สวนะปรีดี) 

      นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
 
 
 

 
          (ลงชื่อ)      สมมิตร   ขันธการุญวงศ       ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

        (นายสมมิตร   ขันธการุญวงศ) 
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 
 
 
 

          (ลงชื่อ)        สมบูรณ    แขดอน          ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
     (นายสมบูรณ    แขดอน) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 


