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องคก์ารบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขนุทด จังหวดันครราชสีมา 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ 

คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด การจัดทําข้อบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

- ตรวจสอบการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือไม่ 

- ตรวจสอบการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีว่าเป็นไปตามระเบียบฯ 
หรือไม่ 

- ตรวจสอบการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ    
ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-Laas) 

- ต ร ว จ ส อบ ก า รป ระ ก าศ ใ ช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ๑/๓  
นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

 การจัดทําทะเบียนคุมวันลา 

- ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมวันลา 

- ตรวจสอบใบลา 

 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖ ๑/๓ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ใน
การ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด  การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
- ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทําครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

- ตรวจสอบการจัดทําบัญชีแยกประเภทรถประจําตําแหน่ง 
(แบบ ๑) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒)  

- ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓)  
- ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)  
- ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุรถ   
(แบบ ๕) 

- ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) 
- ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจํารถยนต์
ส่วนกลาง หรือไม่ 

- ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง จัดเก็บไว้ใน
บริเวณขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดหรือไม่ 

- ตรวจสอบคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์
ส่วนกลาง 

- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 

- ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ทุกคัน 

- ตรวจสอบการกําหนดเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

๒ ครั้งต่อปี 
 

เดือนมกราคม และมิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑/๑๐ นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

 - ตรวจสอบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายใน เรื่อง
การใช้และการใช้และการดูแลรักษารถยน ต์
ส่วนกลาง ของสํานัก/กอง หรือไม่ 

    

สํานักปลัด  การโอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

- ตรวจสอบเอกสารการโอน /การเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้ แ จ งงบ ป ระม าณ  เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ วิ ธี
งบประมาณหรือไม่ 

- ตรวจสอบการโอน /การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง
งบประมาณ ในระบบบันทึกบัญ ชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) 

- ตรวจสอบการประกาศอนุ มั ติ โอนหรือแ ก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 

๒ ครั้งต่อปี เดือนกุมภาพันธ์ และ
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑/๕ นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

กองคลัง การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

- ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปี ๒๕๖๕ 

- ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประ จําปี  การรายงานผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

- ตรวจสอบการแต่ งตั้งคณ ะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง กรณีผลการตรวจสอบมีพัสดุชํารุดและ
กระบวนการจําหน่ายพัสดุ กรณีปรากฏว่ามีพัสดุ
ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้
ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๖๖ ๑/๑๕ นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 

- ตรวจสอบการจัดทําทะเบียน /เอกสารคุมการ
เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  

- ตรวจแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่า
บ้าน 

- ตรวจสอบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) 
- ตรวจสอบสัญญาเช่า  
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการ
เบิ ก เงิ น ค่ า เ ช่ า บ้ า น  (แ บ บ  ๖ ๐ ๐ ๖  พ ร้ อ ม
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อน
ชําระเงินกู้) 

- ตรวจสอบผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านที่ขอใช้สิทธิ
เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ๑/๗ นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

 การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน 
- ตรวจสอบการจัด ทํ ารายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน การบันทึกบัญชี และการจัดทํารายงาน
การเงินโดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
– ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

๑/๑๕ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 

ที่ตรวจสอบ 
คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการ
รื้อถอนอาคาร  
- ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างว่าถูกต้อง
หรือไม่ 

- ตรวจสอบคําขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพ
อาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ  (ขร๑) ว่าการมี ยื่น
รายงานการตรวจสอบอาคารประจําปี (ร.๑) ครบทุก
อาคารที่เข้าข่ายตามที่ระเบียบได้กําหนดหรือไม่ 

- ตรวจสอบการจัดเก็บ ค่าธรรม เนียมการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างและค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง
อาคารว่าเป็นไปตามที่กําหนดหรือไม่ 

-  ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาใบอนุญาตก่อสร้าง      
ว่าเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ 

 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ๑/๗ 
 

นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
 

กองช่าง การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
- ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทําครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

- ตรวจสอบมีการจัดทําบัญชีแยกประเภทรถประจํา
ตําแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง 
(แบบ ๒) หรือไม่ 

- ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓)  
 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนมกราคม และมิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๖ 

๑/๑๐ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง (ต่อ) - ตร วจ สอบ กา ร จั ด ทํ าส มุ ด บั น ทึ กก าร ใ ช้ ร ถ         
(แบบ ๔) 

- ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุรถ 
(แบบ ๕) 

- ตรวจสอบการจัดทําสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ 
(แบบ ๖) 

- ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจํา
รถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่ 

- ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง จัดเก็บไว้
ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
หรือไม่ 

- ตรวจสอบคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์
ส่วนกลาง 

- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 

- ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ทุกคัน 

- ตรวจสอบการกําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

- ตรวจสอบว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายใน เรื่อง
การใช้และการใช้และการดูแลรักษารถยน ต์
ส่วนกลาง ของสํานัก/กอง หรือไม่ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

- ตรวจสอบแบบยื่นคําร้องขอใบอนุญาตหรือต่อ
ใบอนุญาตแต่ละประเภท 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง
ขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแต่ละประเภท 

- ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตแต่ละประเภทถูกต้องหรือไม่ 

- ตรวจสอบการออกเอกสารใบอนุญาตว่าถูกต้องตาม
แบบคําร้องหรือไม่ 

- ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาใบอนุญาตก่อสร้าง      
ว่าเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ 

 

๑ ครั้งต่อปี เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ๑/๗ 
 

นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ย ยังชีพ ผู้ สูงอายุ         
ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ 

- สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้รับเบี้ยยังชีพว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรอืไม่ 

- ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 

 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ๑/๗ 
 

นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
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หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ที่ตรวจสอบ คน/วัน ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษาฯ การจัดสรรอาหารเสริม (นม)  
- ตรวจสอบอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สั ง กัดอ งค์การบริห าร ส่ วน ตํ าบล ด่ าน ขุนท ด           
ทั้ง ๓ ศูนย์ 

๑ ครั้งต่อปี เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ๑/๗ นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

ทุกสํานัก/กอง การจัด วางระบบควบ คุมภายใน  ,ก ารติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
- สอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

- สอบทานการติดตามรายงานการประเมินการ
ค วบ คุ ม ภ าย ใน  เ ป็ น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่
กระทรวงการคลังหรือไม่ 

 

๑ ครั้งต่อปี 
 

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ๑/๕ นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 
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การคํานวณคน/วัน เพือ่วางแผนการตรวจสอบ 

 

ผู้ตรวจสอบ คนที่ 1 

วันทํางานทั้งปี 240 วัน 
หัก วันทํางานในหน้าที่ 120 วัน 
เหลือ 120 วัน 
หัก ลาพักผ่อน 6 วัน 
เหลือ 114 วัน 
หัก ประชุม 3 วัน 
เหลือ 111 วัน 
หัก ร่วมกิจกรรม 5 วัน 
เหลือ 106 วัน 
หัก อบรม 5 วัน 

เหลือวันเพื่อการวางแผนตรวจสอบ 101 วัน 

          
 

 

 

หมายเหตุ การกําหนดประมาณการระยะเวลาการตรวจสอบไว้เป็นคน/วัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติงานตรวจสอบ เนื่องจากคน/วัน อาจให้ความหมายว่า จํานวน
คนต่อการทํางานใน ๑ วัน หรือจํานวนวันต่อคนทํางาน ๑ คน เช่น ๑คน/วัน = เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๑ คน ปฏิบัติงาน ๑ วัน 
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แผนดําเนินงาน (Action Plan) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขนุทด จังหวดันครราชสีมา 
 

ที่ หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ สํานักปลัด ๑. การจัดทําข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 
            

๒. การจัดทําทะเบียนคุมวันลา             
๓. การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง             
๔. การโอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ             

๒ กองคลัง ๑. การตรวจสอบพัสดุประจําปี             
๒. การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน             
๓. การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน             

๓ กองช่าง ๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง และ
การรื้อถอนอาคาร 

            

๒. การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง             
๔ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
การขออ นุญ าตและ ค่ าธรรม เนี ยมก ารออก
ใบอนุญาต 

            

๕. กองสวสัดิการ
สังคม 

การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ            
ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ 

            

๖. กองการศึกษาฯ การจัดสรรอาหารเสริม (นม)             

๗. ทุกสํานัก/กอง การจัดวางระบบควบคุมภายใน             










