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แผนตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process)   โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติจากระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 
2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน   
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
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ค าน า 
 

การจัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามมาตรฐาน ในระยะเวลา อัตราก าลังที่
ก าหนด เป็นแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  และช่วยให้ทุกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ของ ส านัก/ กอง องค์บริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้รับการสอบทาน ตรวจสอบ อย่างครบถ้วนตามล าดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของกิจกรรม  

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อ   หน่วยตรวจสอบภายใน เอง รวมทั้งบังเกิดผลดีกับผู้บริหาร  ส่วนงานราชการ 
(ส านัก/กอง) ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานราชการ ใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้ไม่มากก็น้อย 

         
             หน่วยตรวจสอบภายใน 
                       20  กันยายน  2564 
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สารบัญ 
 

    หน้า 
 

 
 แผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         4 
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน (เอกสารประกอบแนบแผน)    7 
 ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  (เอกสารประกอบแนบแผน)     9 

ตารางปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน    (เอกสารประกอบแนบแผน)     10 
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แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  

อ าเภอเมืองปาน   จังหวดัล าปาง 
 

  
หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายใน  เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ิมคุณค่า ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง ข้อผิดพลาด ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การก ากับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการด าเนินงานภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ 
กรมบัญชีกลาง 

  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
ตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี ยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562  และ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ 
 1. เพื่อก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

2. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 
และนโยบายที่ก าหนด 

3. เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล 
4. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

และทันเหตุการณ ์
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
หน่วยรับตรวจ จ านวน 4 ส่วนงาน (ส านัก/กอง) 

        - ส านักปลัด รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             - กองคลัง 
              - กองช่าง 
              - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)  
      (๑) การจัดท าบัญชีและงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     (2) การเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                (3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) 
                (4) การจัดเก็บรายได้ 
 1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Audit)  

   (๑) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (2) การติดตามประเมินผลเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 

        (๓) การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
      (๔) การโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                (5) การจัดเก็บรายได้ 
  1.3 การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  

   (๑) การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
   (2) การควบคุมพัสดุ 

1.4 การตรวจสอบด้านอ่ืนๆ  
   (๑) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
   (2) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
  ๒.๑ งานบริการให้ค าปรึกษา  

   การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยรับตรวจ ผู้บังคับบัญชาและคณะผู้บริหาร 
 

แนวทางการตรวจสอบ 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ 

โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็น และเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน  
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

(4) สอบทานระบบงาน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง 
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ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย   

(5) ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน                                                                                          
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางสาวภัทรวดี   วิบูลสมบัติ   ต าแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
ระยะเวลาในการตรวจสอบ    

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖4 - กันยายน  ๒๕๖5 
 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 

๑. ค่าพัฒนาบุคลากร จ านวน     6,000 บาท 
๒. ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน     2,000 บาท 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 ลงช่ือ         ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
         (นางสาวภัทรวดี   วิบูลสมบัติ) 
                                 ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
  
 
 
 ลงช่ือ        ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
           (นายณัฐ        อุทธิยัง) 
                                 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
         
 
  
 ลงช่ือ           ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
           (นายนวพล      จะงาม) 
                                 ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ 
ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักงานปลัด 1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
3. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 
4. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
5. การควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ) 
6. การโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
7. การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
8. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 

1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี

 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
1 ครั้ง/ปี 
ตลอดปี 

ต.ค. 64 
พ.ย. ๖๔ 

 
ม.ค. ๖5 
เม.ย. 65 
ส.ค. 65 
ก.ย. ๖5 

 

1/20 
๑/๒๐ 

 
1/20 
1/20 
1/20 
1/10 

 

 
นางสาวภัทรวดี  วิบูลสมบัติ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 
 

 

 

 
กองคลัง 

1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
4. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
5. การควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ) 
6. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 
7. การจัดเก็บรายได้ 
8. การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
9. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
ตลอดปี 

ต.ค. 64 
ธ.ค. 64 
พ.ค. 65 
เม.ย. 65 
ส.ค. 65 
ก.ค. 65 
มิ.ย. 65 

๑/๒๐ 
1/20 
1/20 
1/20 
1/20 

 

 
นางสาวภัทรวดี  วิบูลสมบัติ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 
 

เอกสารแนบ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 

จ านวน 
คน/วัน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กองช่าง 1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
3. การควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ) 
4. การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
5. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
 
 

1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
ตลอดปี 

ต.ค. 64 
เม.ย. 65 
ส.ค. ๖5 

 

1/20 
๑/๒๐ 
1/20 

 

 

นางสาวภัทรวดี  วิบูลสมบัติ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 
3. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
4. การควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ) 
5. การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
6. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 

1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ป ี
ตลอดปี 

ต.ค. 64 
ม.ค. ๖5 
เม.ย. 65 
ส.ค. ๖5 

 

๑/๒๐ 
1/20 
1/20 
1/20 

 

 
นางสาวภัทรวดี  วิบูลสมบัติ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

ส านักปลัด 
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. การจัดท าบัญชีและงบการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การเบิกจ่ายเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. การควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ) 
5. การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
6. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ป ี
ตลอดปี 

ต.ค. 64 
ก.พ. ๖๕ 
มี.ค. ๖5 
ส.ค. 65 

 

1/20 
1/20 
1/20 
1/20 

 

 
นางสาวภัทรวดี  วิบูลสมบัติ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ                                                 

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

ที ่
ระยะเวลาการตรวจสอบ 

กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 
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. 
 

1 
 

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
20 

       

 
    

2 การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  20           

3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   

 
20          

4 การติดตามประเมินผลเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น    20  

 
     

 
  

5 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     20  

 
     

 
 

6 การเบิกจ่ายเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

    

 
 20       

7 การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
 

      20      

8 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    

 
    20     

9 การจัดเก็บรายได้        

 
 20    

10 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)          20   

11 การควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ)           20  

12 การโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง            10 

เอกสารแนบ 
 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ตารางปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เดือน/จ านวนวัน กิจกรรมที่ตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
ตุลาคม 2564 
จ านวน 20 วัน 

 

 
1. สอบทานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ 
2. ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน (ปค.๔, ปค.๕) 
3. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (ปค.6) 
4.จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว  
5.ตรวจสอบการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินประจ าปี 
6.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
7.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 

 
พฤศจิกายน 2564 

จ านวน 20 วัน 

 
1.ตรวจสอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 

 
ธันวาคม  2564 
จ านวน 20 วัน 

 
1.การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 

 
 

มกราคม  2565 
จ านวน 20 วัน 

 
1.ติดตามประเมินผลเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
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งวดเดือน/จ านวนวัน กิจกรรมที่ตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
จ านวน 20 วัน 

 
1.ตรวจสอบการจัดท าบัญชีและงบการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 

มีนาคม 2565 
จ านวน 20 วัน 

 
1.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 

 
เมษายน 2565 
จ านวน 20 วัน 

 
1.ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 

 
พฤษภาคม  2565 

จ านวน 20 วัน 
 

 
1.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 

มิถุนายน  2565 
จ านวน 20 วัน 

 

1.ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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งวดเดือน/จ านวนวัน กิจกรรมที่ตรวจสอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

กรกฎาคม 2565 
จ านวน 20 วัน 

 

1.ตรวจสอบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 

 

สิงหาคม 2565 

จ านวน 20 วัน 

 
1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ) 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
5.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

   
 

กันยายน  2565 
จ านวน 25 วัน 

 
1.ตรวจสอบการโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
2.รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
3.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 
4.งานทบทวนกฎบัตร 
5.จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
6.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7.จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
8.จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
9.งานประเมินตนเอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบกรมบัญชีกลาง 
10.กิจกรรมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
11.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

 
 
 


