
    
แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

******************************************** 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริ หาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น 
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๒.๑  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้าน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๒  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
 ๒.๓  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 ๒.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 ๒.๕  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จ านวน ๕ 
ส่วนงาน ประกอบด้วย  
  ๑) ส านักปลัด อบต. 
  ๒) กองคลัง 
  ๓) กองช่าง 
  ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕) กองสวัสดิการสังคม 
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 ๓.๒ แนวทางการตรวจสอบภายใน  
   ๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจรับ 
   ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
   ๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
   ๔) สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบาย 

 ๓.๓ วิธีการตรวจสอบ 
   ๑) การสุ่ม 
   ๒) การตรวจนับ 
   ๓) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
   ๔) การสอบทาน 
   ๕) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
   ๖) การทดสอบการบวกเลข  

 ๓.๔ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  ๑) ส านักปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  ๒) กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๕) กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ                 
ที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๕ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ  
   ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๓.๖ รายละเอียดประกอบขบเขตการตรวจสอบ 
   ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
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๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางรินรดา วงษ์ชู ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 
 
๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
                  (นางรินรดา  วงษ์ชู) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
              ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
       วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
                   (นางรินรดา  วงษ์ชู) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
       วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
                (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
        วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

หน่วยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด ๑. การจัดท าขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจ าป ๒๕๖๒  
๒. การจัดท าแผนการใชจายเงิน 
๓. การด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปี ๒๕๖๒ 
๔. การโอนงบประมาณและการแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจ าป 
๕. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม 
๖. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน           
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 

นางรินรดา วงษ์ชู 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง ๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
๒. การเบิกจายเงิน  
๓. การบัญชีและการจัดท างบการเงิน  
๔. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม 
๕. การจัดซื้อจัดจาง 
๖. การควบคุม การเก็บรักษา และการจ าหนายพัสดุ 
๗. การจัดเก็บรายได การพัฒนารายไดและเรงรัดรายได 
๘. การจัดท าแผนการใชจา่ยเงิน 
๙. การจัดท าและการบันทึกแบบการใชรถยนต์ และจัดท าเกณฑการใช
น้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง รวมถึงการดูแลรักษาซอมบ ารุง
รถยนตสวนกลาง 
๑๐. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 

นางรินรดา วงษ์ชู 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง ๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
๒. การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
๓. การควบคุมวัสดุ 
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 

นางรินรดา วงษ์ชู 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑. การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒. การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. การใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน 
๕. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 

นางรินรดา วงษ์ชู 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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หน่วยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
คุณสมบัติ 
๒. การด าเนินส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาสตรี 
๓. การด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปี ๒๕๖๒ 
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 

นางรินรดา วงษ์ชู 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)                    ผู้จัดท าแผนการตรวจสอบ 
(นางรินรดา วงษ์ชู) 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 


