
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 



ค าน า 

 

การตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มี        
ขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานการตรวจสอบ
ภายใน ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย            
ไม่สูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
รวมทั้งให้     การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไป               
ในแนวทางเดียวกัน  

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 1 ส านัก 4 กอง 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                            หนว่ยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ  

 

หัวข้อ                                    หน้า 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      1  

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน          

ส านักปลัด          ๔   

กองคลัง                                                                                               ๕          

กองช่าง           ๖    

          กองสวัสดิการสังคม                                                                           ๘ 

ตารางการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6                                                ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  อ าเภอล าสนธิ  จังหวดัลพบุร ี

 

1. หลักการและเหตุผล  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลล าสนธิ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง              
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มี
ลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง  และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  

 

ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

นอกจากนี้  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘           
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.  ๒๕๔๖ ข้อ ๕        
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗(๔) 

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๒.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี        

และด้านอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
๒.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
๒.๓ เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๒.๔ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง               

ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
 ๒.๕ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

3.  ขอบเขต/... 
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๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 
๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ         
หน่วยรับตรวจ จ านวน 1 ส านัก 4 กอง ประกอบด้วย 

 ๑) ส านักปลัด อบต. 
 ๒) กองคลัง                                                                                     
 ๓) กองช่าง 
 ๔) กองสวัสดิการสังคม 
 

3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน  

 1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ         
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ          
การควบคุมและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

 2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
และ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละเอาะให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแล
รักษา ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  

 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข         
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  

 4) สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
ที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
สอดคล้อง กับนโยบาย  

 

3.3 วิธีการตรวจสอบ 
 1) การสุ่ม  
 2) การตรวจนับ  
 3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง)  
 4) การสอบทาน  
 5) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
 6) การทดสอบการบวกเลข  
 
 
 

3.4 เรื่องท่ีตรวจ/... 
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3.4 เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 ๑) ส านักปลัด อบต.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ                

ทีเ่กี่ยวข้อง                                                                                                                                                                         

                     ๒) กองคลัง  ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๓) กองช่าง  ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4) กองสวัสดิการสังคม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ             

ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๕ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 

  ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6  (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ) 
๓.๖ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

  ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (ตามเอกสารที่แนบท้าย) 

๔.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

๕.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 

เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

                                                            ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

                                (นางสาวพิณัฐชา  อ่อนศรี) 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโนยบายและแผนช านาญการ 
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                                                       ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
                                  (นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด) 
      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  

      
 

   
 
                                                                                      
                  
                                                                                   ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
                                    (นาวันทนา  บุญหรรษา) 
                         ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  

       วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 



 
                            



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี 
หน่วยรับ
ตรวจ 

เรื่องท่ีจะตรวจ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 1 ครั้ง/ปี ปีงบประมาณ 2566 น.ส.ประภาภรณ์ กล้ารอด ระยะเวลาการ 

-งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566  หน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าส านักปลัด ตรวจสอบและเร่ือง 

-การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน  จะแจ้งแต่และส านัก/ รักษาราชการแทน ที่จะตรวจสอบ อาจ 

-การด าเนินงานโครงการต่างๆ  ส่วน/กอง ก่อนเข้า ปลัดองค์การบริหาร เปลี่ยนแปลงได้ตาม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ครั้ง/ปี ด าเนินการตรวจสอบ ส่วนต าบลล าสนธ ิ ความเห็นของหัวหน้า 

-การด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ฝ่าย 

งานสาธารณสุข 1 ครั้ง/ปี    

-การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากไวรัสและยุงลาย     

งานป้องกันและแห้ไขปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง/ปี    

-ความถี่ในการลงพ้ืนที่ร่วมกับ สภ.ล าสนธิ,รพ.สต.ล าสนธิ     

งานนโยบายและแผน 1 ครั้ง/ปี    

-การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี     

การศึกษา 1 ครั้ง/ป ี    



-ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา/โรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่ 

    

 

 

 

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ปี    

-ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

    

กองคลัง 

 

งานบัญชีและการเงิน 1 ครั้ง/ปี ปีงบประมาณ 2565 น.ส.ประภาภรณ์ กล้ารอด ระยะเวลาการ 

-การจัดท าบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(E-LAAS)  หน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าส านักปลัด ตรวจสอบและเร่ือง 

-การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน  จะแจ้งแต่และส านัก/ รักษาราชการแทน ที่จะตรวจสอบ อาจ 

-การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ส่วน/กอง ก่อนเข้า ปลัดองค์การบริหาร เปลี่ยนแปลงได้ตาม 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 ครั้ง/ปี ด าเนินการตรวจสอบ ส่วนต าบลล าสนธ ิ ความเห็นของหัวหน้า 

-ตรวจสอบลูกหนี้คงค้างและการจ าหน่สยหนี้สูญ    ฝ่าย 

-การจัดท าแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน     

งานพัสดุ 1 ครั้ง/ปี    

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     

-การตรวจสอบการสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง     

-การจัดท าบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 1 – แบบ 6)     

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ปี    



 -การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

    

กองช่าง งานก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ประภาภรณ์ กล้ารอด ระยะเวลาการ 

-การส ารวจออกแบบงานก่อสร้าง  จะแจ้งแต่และส านัก/ หัวหน้าส านักปลัด ตรวจสอบและเร่ือง 

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ปี ส่วน/กอง ก่อนเข้า รักษาราชการแทน ที่จะตรวจสอบ อาจ 

-การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

 ด าเนินการตรวจสอบ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ 

เปลี่ยนแปลงได้ตาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 ครั้ง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน นายบรรจบ แก้ววิชิต ตรวจสอบและเร่ือง 

-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์  จะแจ้งแต่และส านัก/ ปลัดองค์การบริหาร ที่จะตรวจสอบ อาจ 

 1 ครั้ง/ปี ส่วน/กอง ก่อนเข้า ส่วนต าบลล าสนธ ิ เปลี่ยนแปลงได้ตาม 

-การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

 ด าเนินการตรวจสอบ  ความเห็นของหัวหน้า
ฝ่าย 

 
 
                                                                                                     ผู้จัดท าแผนการตรวจสอบ 

                                   (นางสาวพิณัฐชา  อ่อนศรี ) 
                                                                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 


