
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว  3  ปี  (Audit Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  -  2567 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เสนอ 

    ผู้บริหารท้องถิ่น    

 

จัดทำโดย 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

                                                                                                                                    

 

 

แผนตรวจสอบภายใน (Audit  plan)  นี้  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน (Internal  Audit  
Process)  โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกำหนดต่าง ๆ  ที่พึงปฏิบัติ 

จากระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

1.  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา  79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ 

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2564 



คำนำ 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วน
งานโดยขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ในฐานะผู้บริหารงานประจำ) โดยตรง งานตรวจสอบ
ภายในไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ว่าตรงตามเอกสารหรือตามนโยบายหรือระเบียบที่
กำหนดไว้หรือไม่เท่านั ้น และไม่ใช่เป็นงานค้นหาการทุจริต แต่เป็นการป้องกันการทุจริตและค้นหา
ข้อบกพร่องของระบบงาน ว่ามีจุดใดที่ เป็นช่องทางให้เกิดการรั่วไหล หรือปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  
ล่าช้า พร้อมทั้งพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจจำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนงานที่ 1 สำนักปลัด  ส่วนงานที่ 2 กองคลัง ส่วนงาน
ที่ 3 กองช่าง  ส่วนที่ 4 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  หน่วยตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในจากผู้รับตรวจเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
 

                 
 
 
 
 
                                                                            จัดทำโดย 
 
 
 
                             (งานตรวจสอบภายใน) 
                                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
                                                                     อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                    28   กันยายน  2564 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



สารบัญ 

         หน้า 

 ส่วนที่ 1 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว                       1  -  5 

 ส่วนที่ 2  รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบ    6  -  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 - 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
ตั้งแต่ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 - พ.ศ.  2567 

หลักการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ตูม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน 
วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  พ.ศ.  2561  มาตรา  79  กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2564   

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจสอบว่าบรรลุผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

2. เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า มีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง 

แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด  
5.เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ครอบคุลมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ  และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน  ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน 4 
ส่วนงานดังนี้ 
 1. สำนักปลัด 
 2. กองคลัง 
 3. กองช่าง 
 4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายกำหนด  ดังนี้ 
ปีงบประมาณ  2565  ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  4  หน่วย  รวม กิจกรรม  18  กิจกรรม 

1.  สำนักปลัด  ตรวจสอบ  5  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 
2) การใช้และดูแลรักษารถยนต์  
3) การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ  
4) การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน,ลูกจ้าง 
5) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

2.  กองคลัง  ตรวจสอบ  6  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) การรับเงินและการนำส่งเงิน 
2) การยืมงบประมาณ 
3) การตรวจพัสดุประจำปี 2564 
4) การใช้และดูแลรักษารถยนต์ 
5) การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  

6) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

3.  กองช่าง  ตรวจสอบ  4  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) ทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง 
2) การใช้และดูแลรักษารถยนต์ 
3) การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 
4) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ  
2) การบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง 
3) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 
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ปีงบประมาณ  2566  ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  4  หน่วย  รวม กิจกรรม  16  กิจกรรม 
1.  สำนักปลัด  ตรวจสอบ  5  กิจกรรม  ได้แก่ 

1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
2) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3) การใช้และรักษารถยนต์ 
4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
5) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

2.  กองคลัง  ตรวจสอบ  4  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) การรับเงินและการนำส่งเงิน 
2) การยืมงบประมาณ 
3) การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ),  หมวด  

ค่าสาธารณูปโภค 
4) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

3.   กองช่าง  ตรวจสอบ  4  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) ทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง 
2) การใช้และดูแลรักษารถยนต์ 
3) การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 
4) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

        4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  ได้แก่ 
1)  ฎีกาค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร 
 ส่วนตำบลตูม 
2) การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ตำบลตูม 
3) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 
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ปีงบประมาณ  2567  ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  4  หน่วย  รวม กิจกรรม  14  กิจกรรม 

1.  สำนักปลัด  ตรวจสอบ  4  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567 
2) ทะเบียนคุมหนังสือรับ  -  หนังสือส่ง 
3) ทะเบียนคุมคำสั่งและแฟ้มคุมคำสั่ง 
4) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

2.  กองคลัง  ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
2)  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3)  การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ.  2561 

3.   กองช่าง  ตรวจสอบ  4  กิจกรรม  ได้แก่ 
1) ทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง 
2) การใช้และดูแลรักษารถยนต์ 
3) การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 
4) การสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ตรวจสอบ  3  กิจกรรม  ได้แก่ 
1)  ฎีกาค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตูม 
2) การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตูม 
3) การสอบทานการติดตามและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 
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วิธีการตรวจสอบ 
 1. การสุ่มตรวจ 
 2. การตรวจนับ 
 3. การคำนวณ  
 4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
 5. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
 6. การสอบทาน 
 7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
 8. การสัมภาษณ์ 
 9. การยืนยัน 
 10.การทดสอบการบวกตัวเลข 

ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
 ตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  -  2567 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการตรวจสอบ 
 

 
 

ลงชื่อ                         ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
                 (นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ์) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 
                ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบแผนการตรวจ                                     
                                                           (นายสำรวย  กายจะโปะ) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
                                                  

                                           ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ    
                 (นายภานุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
 

รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 

 
 

 



เอกสารแนบ  1 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบตรวจ 

สำนักงานปลัด การดำเนินการเก่ียวกับ 
1. การจ่ายเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ,ผูพ้ิการ,ผู้ป่วยเอดส ์
2. การใช้และดูแลรักษารถยนต ์ 
3. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ  
4.การจัดทำทะเบียนวนัลาของพนักงาน,ลูกจ้าง 
4. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 

 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 

 
 
 

 

 
มกราคม   2565 
กรกฎาคม  2565 
มิถุนายน  2565 
พฤษภาคม 2565 

1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 



เอกสารแนบ  2 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง การดำเนินการเก่ียวกับ 
1. การรับเงินและการนำส่งเงนิ 
2. การยืมเงินงบประมาณ 
3. การตรวจพัสดุประจำปี 2564 
4. การใช้และดูแลรักษารถยนต ์
5. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบยีนคุม
ใบเสร็จรับเงิน    
6. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 

 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 

 
 
 

 

 
พฤษภาคม  2565 

                มีนาคม 2565 
มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 
มกราคม 2565 

 
1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 



เอกสารแนบ  3 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 
 
 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองช่าง การดำเนินการเก่ียวกับ 
1. ทะเบียนคุมการขออนุญาตกอ่สร้าง 
2. การจัดทำทะเบียนคุมพัสด ุ
3. การใช้และดูแลรักษารถยนต ์
4. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 

 
2 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 

 
 
 

 

 
กุมภาพันธ์,สิงหาคม  2565 

มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 

1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 



เอกสารแนบ  4 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาการตรวจสอบ และเร่ืองที่ตรวจสอบ กรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
 
 

 
 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบตรวจ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การดำเนินการเก่ียวกับ 
1. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ  
2. การบริหารจัดการการดำเนนิงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 แห่ง 
3. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 

 
1 คร้ัง/ปี 
1 คร้ัง/ปี 

 
1 คร้ัง/ปี 

 
 
 

 

 
มิถุนายน  2565 
กันยายน 2565 

 
1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 


	แผนระยะยาว 65-67 ตุ๊ก
	แผนตรวจ2565

