
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

แผนการตรวจสอบประจ าปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
............................. 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพื่อใหท้ราบว่าการบริหารเงินและทรพัย์สินของหน่วยรบัตรวจเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

และประสทิธิผล 
2. เพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

และมติคณะรัฐมนตรทีี่ก าหนด 
3. เพื่อใหท้ราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัตงิานของหน่วยรับตรวจให้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
5. เพื่อใหห้ัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพรอ่งที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจาก

การปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพือ่สามารถตัดสินใจ/สัง่การ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  
ทันเหตกุารณ์ ก่อนทีห่น่วยงานตรวจสอบภายนอก คือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผูก้ ากับ
ดูแล(กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน/จังหวัด/อ าเภอ) เข้าตรวจสอบ 

 
ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทัง้การประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาสิงห์ และการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง 

1. ประเมินความมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนนิงานในหน้าที่ของหน่วยรบัตรวจ
เสนอแนะการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากบัดูแลอย่างตอ่เนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ที่ก าหนด
เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสูก่ารปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาสิงห ์

3. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูการด าเนินงานและการเงิน การคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรกัษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจใหเ้หมาะสมกบั

ประเภทของทรัพยส์ินน้ัน 
5. ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาสงิห์ 
6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

หน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 ส านัก/กอง ประกอบด้วย 
1) ส านักงานปลัด 
2) กองคลงั 
3) กองช่าง 
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 

 



     -2- 

 
ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

 นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง 

งบประมาณ 

 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

      

    (ลงช่ือ)...........ศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง...............ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
      (นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง) 

                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

(ลงช่ือ)..........จิณห์วรา  บรรณบดี.................ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
        (นางจิณห์วรา  บรรณบดี) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
      

(ลงช่ือ)........ธนวิชญ์  บรรณบดี.................ผู้พิจารณาอนุมัติ 
        (นายธนวิชญ์  บรรณบดี) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
    (ลงช่ือ).................ศิริ  นิลแสง.......................ผูอ้นุมัต ิ
              (นายศิริ  นิลแสง) 
                   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1/3 
รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ใน
การ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ จ านวน
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหต ุ

ส านักงานปลัด 1. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 

๑ ครั้ง/ป ี 1 ต.ค. 63 –  
30 ธ.ค. 63 

1/90 นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่มทอง 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 

 2. แผนพัฒนาท้องถ่ินและข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 

๑ ครั้ง/ป ี 1-20 ม.ค. 64 1/20   

 3. เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ผู้พกิารและผูป้่วยเอดส์ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการข้ึนทะเบียน
ผู้สงูอายุ ผู้พิการและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯว่า
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสัง่การหรือไม่ 

๑ ครั้ง/ป ี 1-30 ก.ย. 64 1/30   

 4. สอบทานการติดตามและรายงานการ
ประเมินผลแผนปฏิบัตกิารการป้องกันการ
ทุจริต 4 ป ี
 

5. ติดตามการด าเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

6. การจัดท าโครงการต่างๆ ของส านักปลัด 
 

2 ครั้ง/ป ี
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 

๑ ครั้ง/ป ี
 

1-20 มี.ค. 64 
1-20 ก.ย. 64 

 

1-30 ก.ย. 64 

 
 

1-30 ก.ย. 64 

 

1/20 
1/20 

 
1/30 

 
1/30 

 
 

  

 



กองคลัง งานการเงินและบัญชี 
1. การรบัเงินและการเก็บรักษาเงิน 
2. การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืม 
3. การจัดท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. การจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 
5. การกันเงิน 

 
๑ ครั้ง/เดือน 
๑ ครั้ง/เดือน 

๑ ครั้ง/ป ี
 

๑ ครั้ง/เดือน 
๑ ครั้ง/ป ี

 
1-20 ของเดือนถัดไป 
1-20 ของเดือนถัดไป 

1-20 ธ.ค. 63 
 

1-20 ของเดือนถัดไป 
15-30 ต.ค. 63 

 
1/20 
1/20 
1/20 

 
1/20 

 

 
นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่ม

ทอง 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
6. การเบิกจ่ายใบเสรจ็รบัเงินและทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน 
7. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน, ภาษีบ ารงุท้องที่, ภาษีป้าย 

 
๑ ครั้ง/ป ี

 
๑ ครั้ง/ป ี

 
1-20 พ.ย. 63 

 
1-20 พ.ค. 64 

 
1/20 

 
1/20 

 

  

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
8. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
9. การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา 
10. การตรวจสอบพสัดุประจ าป ี
11. การใช้และการรกัษารถยนต์ของ อปท. 

 
2 ครั้ง/ป ี

 
๑ ครั้ง/ป ี
๑ ครั้ง/ป ี

๑2 ครั้ง/ป ี

 
1-20 ก.พ. 64,  
1-20 มิ.ย. 64 
1-20 เม.ย. 64 

1-20 ธ.ค. 63 

1-20 ของเดือนถัดไป 
 

 
1/20 

 
1/20 

1/20 

1/20 

  

 การสอบทานการควบคุมภายใน 
12. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั
พ.ศ. 2561 

 
๑ ครั้ง/ป ี

 
1-20 ธ.ค. 63 

 
1/20 

  

  



กองช่าง 1. การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รือ้ถอน
อาคาร 

2. การควบคุมงานกอ่สร้าง 
 

3. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั
พ.ศ. 2561 
 

2 ครั้ง/ป ี
 

2 ครั้ง/ป ี
 

๑ ครั้ง/ป ี
 

1-20 ก.พ. 64,  
1-20 มิ.ย. 64 
1-20 ก.พ. 64,  
1-20 มิ.ย. 64 
1-20 ธ.ค. 63 

1/20 
 

1/20 
 

1/20 

นางสาวศิริยาภรณ์  เพิ่ม
ทอง 

หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. การจัดท าโครงการต่างๆ 
2. การเบิกจ่ายอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

 
3. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั
พ.ศ. 2561 

๑ ครั้ง/ป ี
2 ครั้ง/ป ี

 
๑ ครั้ง/ป ี

1-20 ส.ค. 64 
1-20 พ.ย. 63, 
1-20 พ.ค.64 
1-20 ธ.ค. 63 

1/20 
1/20 

 
1/20 

  

       
 

(ลงช่ือ).........ศิริยาภรณ์   เพิ่มทอง..........ผูจ้ัดท าแผนตรวจสอบ 
                                      (นางสาวศิริยาภรณ์   เพิ่มทอง)         

       หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป  
 

 
 



ตารางการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

กิจกรรมการตรวจสอบ/สรปุรายงานผลการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แผนพัฒนาท้องถ่ินและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย             
2. เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ผู้พกิารและผูป้่วยเอดส์             
3. แผนปฏิบัติการการป้องกันการทจุริต 4 ป ี             
4. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540             
5. การรบัเงินและการเก็บรักษาเงิน             
6. การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงินยืม             
7. การจัดท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563             
8. สอบทานการจัดท ารายงานการเงนิประจ าเดือน             
9. การกันเงิน             
10. การเบิกจ่ายใบเสรจ็รบัเงินและทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงิน             
11. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบ ารุง

ท้องที่, ภาษีป้าย 
            

12. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
13. การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา             
14. การตรวจสอบพสัดุประจ าป ี             
15. การใช้และการรกัษารถยนต์ของ อปท.             
16. การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคารดัดแปลง รือ้ถอนอาคาร             
17. การควบคุมงานกอ่สร้าง             
18. การจัดท าโครงการต่างๆ             
19. การสอบทานการควบคุมภายใน             

       


