
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

********************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนดโดย ฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มี
ลักษณะงานวิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
  นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
  ๒.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน     
การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
  ๒.๓ เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  ๒.๔ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
  ๒.๕ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  
  ๒.๖ เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ป้องกันทุจริตการรั่วไหล และป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทาง
ราชการ  

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ๓.๑ การตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ซึ่งรวมถึง 
 

(๑) ประเมิน... 
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       (๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง  
       (๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
       (๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินการและการเงินการคลัง  
       (๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
       (๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จ านวน ๕ ส่วนงาน ประกอบด้วย  
       ๓.๑.๑ ส านักปลัด 
       ๓.๑.๒ กองคลัง 
       ๓.๑.๓ กองช่าง  
       ๓.๑.๔ กองการศึกษาฯ 
       ๓.๑.๕ กองสวัสดิการสังคม  
  ๓.๒ เรื่องท่ีตรวจสอบ  
       ๓.๒.๑ กองคลัง  
   - การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน  
       ๓.๒.๒ ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, กองสวัสดิการสังคม  
   - การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่าย การจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ  
       ๓.๒.๓ กองคลัง 
   - การรับเงิน - ส่งเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  
       ๓.๒.๔ กองคลัง 
   - การใช้และรักษารถยนต์ 
       ๓.๒.๕ ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ, กองสวัสดิการสังคม 
   - การควบคุมภายใน  
       ๓.๒.๖ กองคลัง  
   - การจัดท ารายงานรายไตรมาส  
       ๓.๒.๗ กองคลัง  
   - การจัดซื้อจัดจ้าง  
       ๓.๒.๘ กองคลัง 
   - การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
       ๓.๒.๙ กองคลัง  
   - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
       ๓.๒.๑๐ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   - การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการจัดท าบัญชี ของศูนย์เด็กเล็ก  
  ๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ  
 

ตรวจสอบ... 
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   ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕)  
  ๓.๔ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

๔. แนวทางการตรวจสอบภายใน 
 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็น และเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
 (๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินและการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
 (๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตาม (๑) และ (๒) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
 (๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 (๕) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ 
ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 ๑. การตรวจทางการเงิน (Financial Auditing)  
 ๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing)   
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) 
 ๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
 ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้  หรือ    
เพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้  
 ๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการ
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่ก าหนด 
การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือ
เป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่ เหมาะสม ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของ                
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย  
 

ความมี... 
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      ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับ  
แต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
      ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิด
จากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  
      ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่สุลุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย   
ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิตตาม          
เป้าหมาย  
 ๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ขององค์กรว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจ ขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลที่ดี (Good 
Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบความเป็นธรรม และความโปร่งใส  
 ๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี        
ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบ
โดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการด าเนินงานก็ได้  
 ๕. การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการ
เข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบ
ทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบ
ภายในประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะผู้ตรวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความช านาญ ไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลา
พอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศเพ่ือให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  
 ๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะ
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตราการ
ป้องกัน 

๕. วิธีการตรวจสอบ   
 ๑) การสุ่ม 
 ๒) การตรวจนับ 
 ๓) การค านวณ 
 ๔) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

๕) ตรวจสอบ... 
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 ๕) ตรวจสอบการผ่านรายการ  
 ๖) การสอบทาน  
 ๗) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
 ๘) การสัมภาษณ์  
 ๙) การยืนยัน 
 ๑๐) การทดสอบการบวกเลข 
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  
 ๑) อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ครบสมบูรณ์พร้อม     
               ทีจ่ะตรวจสอบได้  
 ๓) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้  
 ๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน  
 ๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
     ให้ปฏิบัติ 
๗. ภารกิจหลักของผู้ตรวจสอบภายใน  
 ตรวจสอบภายในมีภารกิจในการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการบริการให้
ค าปรึกษา (Consulting Service)  อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมิน ปรับปรุง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบ
บริหารจัดการ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยรับตรวจอย่าง
เป็นระบบ  
๘. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันกาล หรือรายงานเมื่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแล้วเสร็จ โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การสรุปผลการตรวจสอบ ความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม สร้างสรรค์และรวดเร็ว รวมทั้งควรเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง    
ได้ทราบ  
๙. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ  
 ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
๑๐. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
๑๑. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
 
 
 

(ลงชื่อ)... 
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    (ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
     (นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์) 
         นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 
 
 

    (ลงชื่อ)                                       ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
     (นายวรพจน์  เข็มปัญญา) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 
 
 
 
  
    (ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
     (นายสุนทา บรรหาร) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบ้านกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
 

 

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จ านวนครั้ง/ปี 

พ.ศ.2564 
 

พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กองคลัง 

งานการเงนิและบัญช ี
การจัดท ารายงานสถานะการเงนิประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 

หนึ่งคร้ังต่อปี 

            

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่าย การจัดท าทะเบียนคุม
พัสดุ   

            

กองคลัง 
งานการเงนิและบัญช ี

การรับเงิน – ส่งเงินของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านกลาง  

            

กองคลัง 
งานพสัดุและทรัพย์สนิ 

การใช้และรักษารถยนต ์             

ส านักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

การควบคุมภายใน             

กองคลัง 
การเงินและบญัช ี

การจัดท ารายงานรายไตรมาส             
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หน่วยรับตรวจ กิจกรรม/เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 
 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จ านวนครั้ง/ปี 

พ.ศ.2564 
 

พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กองคลัง 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 

การจัดซื้อจัดจ้าง              

กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 

การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              

กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
หนึ่งคร้ังต่อปี 

            

กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการจัดท าบัญชีของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

            

สรุปผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565             

ทบทวนกฎบัตร             

จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             

งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย             

หมายเหตุ :  วันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  , ปรบัเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้จัดท า     (ลงชื่อ)                                 ผู้เห็นชอบ             (ลงชือ่)           ผู้อนุมัต ิ
     (นางกนกกาญจน์ ยศเรืองศักดิ์)       (นายวรพจน์ เข็มปัญญา)                           (นายสุนทา  บรรหาร) 
       นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง   


