
 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 - 2567 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 



แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

1. หลักการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการ 
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด โดยฝ่ายผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกําหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี ขอบเขต แนวทางที่
ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะทำให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 

นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕4๕ ระเบียบ คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕61 

2. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
 2.1 เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.๒ เพื ่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การดูแลรักษา  
และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  
และนโยบายที่กำหนด 

2.๓ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงาน หรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจมิให้เกิด  
การสูญเสีย การเสียหาย รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

2.๔ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

2.๕ เพ่ือสอบทาน ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยรับตรวจ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือสอดคล้องกับที่หน่วยงานกำหนดไว้ 

 

/3.ขอบเขตการตรวจสอบ... 
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3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน 5  
ส่วนงาน ประกอบด้วย 

(๑) สำนักปลัด 
(๒) กองคลัง  
(๓) กองช่าง 
(๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.๒ เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
3.๒.๑ ตรวจสอบการดําเนินงาน (Operation Audit) 

   - สอบทานข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  
3.๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) 

   - ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
3.๒.๓ ตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit) 

- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน 

3.๓ รายละเอียดของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
(๑) การบริหารงานงบประมาณ  
(๒) การเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
(๓) การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(๔) การยืมและการส่งใช้เงินยืม  
(๕) การใช้และรักษารถยนต์  
(๖) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  
(7) การเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม  
(๘) การจัดซื้อจัดจ้าง  
(9) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตามประเมินผล  
(1๐) การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นปี  
(๑1) ทะเบียนคุมประกันสัญญาและการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา  
(1๒) การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา 

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- หน่วยตรวจสอบภายใน จะแจ้งผู้รับตรวจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กำหนดวัน และ

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 

/หน่วยตรวจสอบ... 





รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2565 - 2567 

หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

 
หน่วยรับตรวจ/ 
เรื่องที่ตรวจสอบ 

ประจำปงีบประมาณ 2565 ประจำปงีบประมาณ 2566 ประจำปงีบประมาณ 2567  
ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

 สำนักปลัด  

1.งานบริหารงานทั่วไป 
- การรับ-ส่งหนังสือ และ
จัดทำทะเบียนคุมหนงัสือ
ประเภทต่างๆ 
- การใช้และรักษารถยนต ์
 

2 ครั้ง/ปี 
 

ตุลาคม  2564 
เมษายน  2565 

2 ครั้ง/ปี 
 

ตุลาคม  2565 
เมษายน  2566 

 

2 ครั้ง/ปี 
 

ตุลาคม  2566 
เมษายน  2567 

 

หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

 
 

2.งานบริหารงานบุคคล 
- การจัดทำทะเบียนประวัต ิ
- การลงเวลาปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ/การเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2565 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2566 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2567 
  

 

3.งานนโยบายและแผน 
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดทำข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

 
 

พฤษภาคม 2565 
 

 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 

 

พฤษภาคม 2566 
 

  
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 

 

พฤษภาคม 2567 
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หน่วยรับตรวจ/ 
เรื่องที่ตรวจสอบ 

ประจำปงีบประมาณ 2565 ประจำปงีบประมาณ 2566 ประจำปงีบประมาณ 2567  
 ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

4.งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- การจัดทำแผนปฏบิัติการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2565 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2566 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2567 
 

 
หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 
 

5.งานสวัสดิการพัฒนา
ชุมชน 
- การดำเนินการเก่ียวการข้ึน
ทะเบียน การจ่ายเบี้ยยงัชีพ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 
- การดำเนินการโครงการ
ต่างๆ 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2565 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2566 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

พฤษภาคม 2567 
 

6.งานประชาสัมพันธ์ 
- การจัดทำปฏทิิน แผน่ปา้ย 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
- การดำเนินการตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 
7.งานกฎหมายและบังคับคด ี
8.งานกิจการสภา อบต. 
9.งานอื่นๆ 
- งานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
 
 
 

 

พฤษภาคม 2565 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
 
 

 

พฤษภาคม 2566 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
 
 
 

 

พฤษภาคม 2567 
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หน่วยรับตรวจ/ 
เรื่องที่ตรวจสอบ 

ประจำปงีบประมาณ 2565 ประจำปงีบประมาณ 2566 ประจำปงีบประมาณ 2567  
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

กองคลัง 

1.งานพัสด ุ
- การตรวจสอบพัสดปุระจำป ี
- แผนการจัดหาพสัด ุ
- การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และยานพาหนะ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

2 ครั้ง/ปี 
 

พฤศจิกายน  2564 
มิถุนายน  2565 

2 ครั้ง/ปี 
 

พฤศจิกายน  2565 
มิถุนายน  2566 

2 ครั้ง/ปี 
 

พฤศจิกายน  2566 
มิถุนายน  2567 

 
หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

2.งานการเงิน 
- การรับเงินและการเก็บรักษา
เงิน 
- ทะเบียนรายรับ/รายจ่ายเงนิ 
- เงินยืม เงินสะสม 
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- การจัดทำทะเบียนคุมตา่งๆ 
- การบัญชีและงบการเงิน 
- การจัดงบแสดงฐานะทาง
การเงิน 
- การบันทึกข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAs) 
 
 
 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พฤศจิกายน  2564 
มิถุนายน  2565 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
พฤศจิกายน  2565 
มิถุนายน  2566 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
พฤศจิกายน  2566 
มิถุนายน  2567 
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หน่วยรับตรวจ/ 
เรื่องที่ตรวจสอบ 

ประจำปงีบประมาณ 2565 ประจำปงีบประมาณ 2566 ประจำปงีบประมาณ 2567  
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

3.งานพัฒนาและจัดเกบ็
รายได้ 
- การบริหารการจัดเก็บรายได้
ประเภทต่างๆ 
- การดำเนินงานเก่ียวกับการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษี
บำรุงท้องที่ และภาษีปา้ย 
- การเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้าง
ชำระ 
- การจัดเก็บภาษีและการ
นำสง่เงินภาษ ี
4.งานอื่นๆ 
- งานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
พฤศจิกายน  2564 
มิถุนายน  2565 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
พฤศจิกายน  2565 
มิถุนายน  2566 

 
2 ครั้ง/ปี 

 

 
พฤศจิกายน  2566 
มิถุนายน  2567 

 
หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

กองช่าง 
- การใช้และรักษารถยนต ์
- การออกแบบและควบคุม
อาคาร 
- การควบคุมงานก่อสร้าง 
- แผนการตรวสอบถนน
ประจำป ี
- งานสาธารณูปโภค จัด
สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
- การจัดทำแผนการใช้จา่ยเงิน 
 

2 คร้ัง/ปี ตุลาคม  2564 
เมษายน  2565 

 

2 ครั้ง/ปี 
 

ตุลาคม  2565 
เมษายน  2566 

 

2 ครั้ง/ปี 
 

ตุลาคม  2566 
เมษายน  2567 

 

 
หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 
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หน่วยรับตรวจ/ 
เรื่องที่ตรวจสอบ 

ประจำปงีบประมาณ 2565 ประจำปงีบประมาณ 2566 ประจำปงีบประมาณ 2567  
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

กองการศึกษา 
- การดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- การดำเนินการโครงการ
ต่างๆ 
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- การจำทำรายงานรายรบั-
รายจ่ายประจำป ี
- งานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

1 ครั้ง/ปี สิงหาคม 2565 1 ครั้ง/ปี สิงหาคม 2566 1 ครั้ง/ปี สิงหาคม 2567 หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- การใช้และรักษารถยนต ์
- การดำเนินการโครงการ
ต่างๆ 
- การจ่ายเงินอุดหนุน/การ
ติดตามผล 
- การจำทำรายงานรายรบั-
รายจ่ายประจำป ี
- งานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
ธันวาคม 2564 

 
1 คร้ัง/ปี 

 
ธันวาคม 2565 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
ธันวาคม 2566 

 
หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งให้สำนัก/กองทุกกองทราบอีกครั้ง 

 หากมีการเปลี่ยนแปลง 
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