
 



 

 



 

 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

อําเภอสีชมพ ู  จังหวัดขอนแกน 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายใน  เปนกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ใหความเชื่อมั่น และใหคําปรึกษา

อยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ เพ่ิมคณุคา ทั้งยังชวยลดความเสี่ยง ขอผิดพลาด ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ทําใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู บรรลุถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนด

ไว ดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ

กํากับดูแล อยางเปนระบบโดยมีการดําเนินงานภายใต ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในสวนราชการ 

กรมบัญชีกลาง 

  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป เปนขั้นตอนที่นับไดวามีความสําคญัตอผลสัมฤทธิ์ของการ

ตรวจสอบภายในเปนอยางมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะชวยใหงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคภายใตเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยางจํากัด นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบ

ประจําป ยังเปนการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

 ๒.๑ เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีอยูเพียงพอเหมาะสมหรือไม และสามารถลดขอบกพรอง 

ขอผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดหรือไม ตลอดจนใหขอเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง หรือเสนอกิจกรรม

ควบคุม และปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการ

รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ขอ ๖) เสนอนายกองคการบริหารสวน

ตําบลสีชมพู เพ่ือรายงานผูกํากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ๒.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตอง และความเชื่อถือไดของขอมูล ตัวเลขตางๆ ทางดานการเงินและบัญชีและ

ดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 ๒.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาไดปฏิบัติงานถูกตอง และสอดคลองกับกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคบั มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่กําหนด และหลักเกณฑตางๆ  

 ๒.๔ เพื่อติดตาม และประเมินผลการบริหารงาน และการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังใหมีการบริหารจัดการท่ีดี 



 

 ๒.๕ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคบับัญชา และสามารถตัดสินใจ 

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเรว็ และทันเหตุการณ  

๓.  ขอบเขตการตรวจสอบ 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  กําหนดขอบเขตการตรวจสอบดานการเงิน การ

บัญชี และการปฏิบัติตามขอกําหนด (Financial & Compliance) ดานการบริหาร (Management) ดานการ

ดําเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งบริการใหคําปรึกษา และงานดานอ่ืนๆ โดย

การประเมินความเสี่ยง จากระบบการควบคุมภายใน, ผลการประเมิน/ผลการตรวจสอบจากหนวยงานภายใน/

ภายนอก, ดานบริหารความรู, การปฏิบัติตามขอกําหนด, ดานกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน และจัดลําดับ

ความเสี่ยงกิจกรรม/ โครงการ  และคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ  ที่มีคะแนนคาเฉลี่ยความเสี่ยงตั้งแต 2.00 เปน

กิจกรรมที่จะตรวจสอบในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยมีหนวยรับตรวจ และกิจกรรม/โครงการท่ีจะตรวจสอบ 

ดังนี้ 
      ๓.๑ หนวยรับตรวจ  จํานวน  ๔ หนวย  ประกอบดวย 

  (๑) สํานักปลัด 

    (๒) กองคลงั 

  (๓) กองชาง   

  (๔) งานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
 

๓.๒ กิจกรรมหรอืเรื่องที่ตรวจสอบ   

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ หนวยรับตรวจ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 

- งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  

- ตรวจสอบรายงานการสอบทานการประเมินผลการ

ควบคมุภายใน แบบ ปค.๖ ป พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกกอง 

 

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ 

  ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

- การใชและรักษารถยนต 

- ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรกัษา, การลงบัญชี

ในทะเบียนคุม, การเบิก-จาย วสัดุสํานักงาน) 

สํานักปลัด 

 ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓  –  ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

   

 ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓  –  ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

  ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ 

- ตรวจสอบการใชใบเสรจ็รับเงนิ, การเบิกจายเงินและการ

เขียนเช็คสั่งจาย 

- ตรวจสอบการนาํสงเงนิและการนําฝากธนาคาร 

- การตรวจสอบพัสดปุระจําป  

กองคลัง 

 ๑ ก.ค. ๒๕๖๓  -  ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ - ตรวจสอบการรับเงิน การจายเงนิ การจัดทําบัญชี และ

การพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๑ พ.ค. ๒๕๖๓  – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 

  ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓ 

- การใชและรักษารถยนต 

- ตรวจสอบการควบคุมพัสด ุ(การเก็บรักษา, การลงบัญชี

ในทะเบียนคุม, การเบิก-จายวัสดุสํานักงาน, วสัดุไฟฟา)  

- การตรวจสอบพัสดุประจําป 

กองชาง 



 

 

         

       ๓.๓   ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ        

ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

       ๓.๔  ปฏิทนิการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

         (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ) 

 

๔. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

  นางรุงนภา   ทวีสินธุ     ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

 

๕. งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ 

 ๕.๑ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วางแผนใหนักวิชาการตรวจสอบภายใน ไดไปอบรม โครงการฝกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาอาหารและคาที่พักระหวางฝกอบรม สําหรับคาพาหนะ

และคาใชจายอ่ืน ๆ ในระหวางเดินทาง เบิกจากแผนงานบริหารทั่วไป โดยใหสํานักปลัดเปนผูเบิก (ทั้งนี้หลังจาก

สถานการณระบาดของไวรัส โควดิ 19 แลว) 

        ๕.๒ คาวัสดุสํานักงาน คาครุภัณฑ คาใชจายเดินทางไปราชการ และคาใชจายอ่ืน ๆ (ถามี) เบิกจากแผนงาน

บริหารทั่วไป โดยใหสํานักปลัดเปนผูเบิก 

 

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู มีการบริหารจัดการที่ดี ดวยความโปรงใสตรวจสอบได โดยมีระบบขอมูล

ที่เชื่อถือได มีการปองกันและรักษาทรัพยสินที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับไดอยางถูกตอง ซึ่ง

สงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

   

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ หนวยรับตรวจ 

๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 

- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- งานทบทวนกฎบัตร 

- ติดตามประเมนิผลการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

 



 



ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

แนบแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน 

กิจกรรม/ เรื่องที่ตรวจสอบ 
สํานัก/ กอง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 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. งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  

๒. ตรวจสอบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน แบบ ปค.๖ ป พ.ศ.๒๕๖๓ 

ทุกกอง             

๓. การใชและรักษารถยนต สํานักปลัด, กองชาง             

๔. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา, การลงบัญชีใน

ทะเบียนคุม, การเบิก-จาย วัสดสํุานักงาน) 

๕. ตรวจสอบการควบคุมพสัด ุ(การเก็บรักษา, การลงบัญชีใน

ทะเบียนคุม, การเบิก-จายวัสดสํุานักงาน, วัสดไุฟฟา 

๖. ตรวจสอบการใชใบเสรจ็รับเงิน, การเบิกจายเงินและการ

เขียนเช็คสั่งจาย 

๗. ตรวจสอบการนําสงเงินและการนําฝากธนาคาร 

๘. ตรวจสอบการรบัเงิน การจายเงนิ การจัดทําบัญชี และการ

พัสดุของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

๙. การตรวจสอบพัสดุประจําป 

๑๐. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

 

กองชาง 

 

กองคลงั 

 

กองคลงั 

กองการศกึษา 

 

กองคลัง, กองชาง 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

            



 

 

- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ        

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- งานทบทวนกฎบัตร 

- ติดตามประเมนิผลการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

- จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ 

 


