
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ 
หนวยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจําป  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล  
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตอง ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทาง
ท่ีถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้นการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทําให
การปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทาง
ราชการ  
 นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  
2.วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
 2.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงินบัญชีและดานอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของ  
 2.2 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีอยูเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม และสามารถลด
ขอบกพรอง ขอผิดพลาด หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดหรือไม ตลอดจนใหขอเสนอแนะการบริหารความเส่ียง หรือ
เสนอกิจกรรมควบคุม และปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 2.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาไดปฏิบัติงานถูกตอง และสอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายท่ีกําหนด และหลักเกณฑตางๆ  
 2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
 2.5 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ   
3. ขอบเขตการตรวจสอบ  
 3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนวยรับ
ตรวจ จํานวน 5 สวนงาน ประกอบดวย  
  3.1.1 สํานักงานปลัด  
  3.1.2 กองคลัง  
  3.1.3 กองชาง  
  3.1.4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
  3.1.6 กองสงเสริมการเกษตร  
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 3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน  
  1. ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมท้ังการบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน 
และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพื่อให
การปฏิบัติงาน ตาม (1) และ(2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  
  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีทาง
ราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  
 3.3 วิธีการตรวจสอบ  
  1) การสุม  
  2) การตรวจนับ  
  3) การคํานวณ  
  4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ)  
  5) ตรวจสอบการผานรายการ  
  6) การสอบทาน  
  7) การสังเกตการณปฏิบัติงาน  
  8) การสัมภาษณ  
  9) การยืนยัน  
  10) การทดสอบการบวกเลข   
 3.4 ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ  
  ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังแตวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)  
 3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
  ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  

4.ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  
 4.1 หัวหนาสํานักปลัด  
 4.2 ผูอํานวยการกองคลัง  
 4.3 ผูอํานวยการกองชาง  
 4.4 ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 4.5 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
 4.6 ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
 

/5.งบประมาณ.....  
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5.งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ  
 เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงไมมีคาใชจายในการดําเนินการ  
 
 
   (ลงช่ือ).....................................................ผูเสนอแผนการตรวจสอบ  
          (นางปณฑิตา  สรภูมิ)  
                     หัวหนาสํานักปลัด 
 
 
   (ลงช่ือ)..........................................................ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ  
          (นายประจักษ  คงแหลม)  
            ผูอํานวยการกองชาง  รักษาราชการใน 
                                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  
 
   (ลงช่ือ)..........................................................ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ  
     (นายศุภวัฒน  คําชมภู)  
    นายกองคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ



 
 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
แนบแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบตรวจ 

สํานักงานปลัด อบต.  
 

1. การควบคุมพัสดุ  
- พัสดุสํานักงาน  
- พัสดุงานบานงานครัว  
2. งานจัดทําแผนพัฒนา  
3. งานรับเรื่องราวรองทุกข  
4. ดานการควบคุมภายใน  
5. ติดตามประเมินผลการ

ตรวจสอบ  

 

 

 

 

วิธีการสุมตรวจ  
 

1 ครั้ง/ป 
 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
2 ครั้ง/ป 

พฤศจิกายน 62  
 
 
เมษายน 63  
สิงหาคม 63  
ตุลาคม 62  
เมษายน 63  
กันยายน 63  

1 คน/ 5 วันทําการ  
 
 
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  

นางปณฑิตา  สรภูมิ 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบตรวจ 

กองคลัง 
 

1. ดานการเงิน  
1.1 รายงานสถานะการเงิน
ประจําวัน  
1.2 กรรมการเก็บรักษาเงิน  
1.3 การรับเงิน  
2. ดานการเบิกจายเงิน  
2.1 หนาฎีกาเบิกจาย  
2.2 การจัดเก็บฎีกาเบิกเงิน  
2.3 เอกสารประกอบฎีกา  
2.4 เช็คและการจัดทําเช็ค  
2.5 ทะเบียนคุมตางๆ  
2.6 การยืมเงินงบประมาณ  
3. ดานบัญชี  
3.1 การจัดทํางบการเงิน ณ 
วันส้ินเดือน  
3.2 การจัดทํางบการเงิน ณ 

ส้ินป  

 

วิธีการสุมตรวจ  
 

ครั้ง/ป 
 
 
 
  
2 ครั้ง/ป  
 
 
 
 
 
 
1 ครั้ง/ป  

เมษายน 63  
 
 
 
 
พฤษภาคม 63 
มิถุนายน 63  
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ 63 

1 คน/ 5 วันทําการ 
 
 
 
  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
 
 
 
 
 
1 คน/ 5 วันทําการ  

นางสาวยุภาภรณ  

ดอนศรี 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบ
ตรวจ 

กองคลัง 
 

4. ดานการพัสดุ  
4.1 การควบคุมพัสดุ  
4.2 การจัดซื้อ/จัดจาง  
4.3 หลักประกันสัญญา  
4.4 การใชและรักษารถยนต  
5. ดานการจัดเก็บรายได  
5.1 ทะเบียนลูกหนี้ภาษีคางชําระ  
5.2 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
6. ดานการควบคุมภายใน  
7. ติดตามประเมินผลการ

ตรวจสอบ  

 

 

 

 

วิธีการสุมตรวจ 2 ครั้ง/ป  
 
 
 
 
1 ครั้ง/ป  
 
 
1 ครั้ง/ป  
2 ครั้ง/ป  

พฤศจิกายน 62  
ธันวาคม 62  
 
 
 
มีนาคม 63  
 
 
ตุลาคม 62  
เมษายน 63  
กันยายน 63  

1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ 
 
 
 
1 คน/ 5 วันทําการ  
 
 
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
 

ผอ.กองคลัง 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบ
ตรวจ 

กองชาง 1. การควบคุมพัสดุ  
- วัสดุสํานักงาน  
- วัสดุกอสราง  
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ  
2. การควบคุมภายใน  
3. ติดตามประเมินผลการ

ตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสุมตรวจ 1 ครั้ง/ป  
 
 
 
1 ครั้ง/ป  
2 ครั้ง/ป 

พฤศจิกายน 62  
 
 
 
ตุลาคม 62  
เมษายน 63  
กันยายน63  

1 คน/ 5 วันทําการ  
 
 
 
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  

ผอ.กองชาง 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบ
ตรวจ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1. การควบคุมพัสดุ  
- วัสดุสํานักงาน  
- วัสดุงานบานงานครัว (ศพด.)  
2. อาหารกลางวันเด็ก  
3. การควบคุมภายใน  
4. ติดตามประเมินผลการ
ตรวจสอบ  
 

 

 

 

วิธีการสุมตรวจ 1 ครั้ง/ป  
 
 
1 ครั้ง/ป  
1 ครั้ง/ป  
2 ครั้ง/ป  

พฤศจิกายน 62  
 
 
กรกฎาคม 63  
ตุลาคม 62  
เมษายน 63  
กันยายน 63  

1 คน/ 5 วันทําการ 
 
  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  

ผอ.กอง

การศึกษาฯ 
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หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบ
ตรวจ 

กองสวัสดิการสังคม 
 

1. การจายเบ้ียยังชีพ 
- ผูสูงอายุ   
- ผูพิการ  
- ผูปวยเอดส 
2. การควบคุมภายใน  
3. ติดตามประเมินผลการ

ตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสุมตรวจ 1 ครั้ง/ป  
 
 
 
1 ครั้ง/ป  
1 ครั้ง/ป  
 

พฤศจิกายน 62  
 
 
 
เมษายน 63  
กันยายน 63  

1 คน/ 5 วันทําการ  
 
 
  
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  

ผอ.กองสงเสริม

การเกษตร 

9



 

หนวยรับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ระยะเวลาท่ีใชในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนคน/วัน ผูรับผิดชอบ
ตรวจ 

กองสงเสริม
การเกษตร 
 

-งานสงเสริมการเกษตร  
1. การปองกันและรักษาโรค
และศัตรูพืช  
2. การควบคุมภายใน  
3. ติดตามประเมินผลการ

ตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

วิธีการสุมตรวจ 1 ครั้ง/ป  
 
 
 
 
1 ครั้ง/ป  
1 ครั้ง/ป  

พฤศจิกายน 62  
 
 
 
 
เมษายน 63  
กันยายน 63 

1 คน/ 5 วันทําการ  
 
 
 
 
1 คน/ 5 วันทําการ  
1 คน/ 5 วันทําการ  

ผอ.กองสงเสริม

การเกษตร 

10 


