แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
********************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริ หาร
ส่ว นตาบลกุดชุมแสงเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็น ขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่
กาหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น
การจั ดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่ างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จะทาให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุม ภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จานวน ๕
ส่วนงาน ประกอบด้วย
๑) สานักปลัด อบต.
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) กองสวัสดิการสังคม

-๒๓.๒ แนวทางการตรวจสอบภายใน
๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิ บัติงานของ
หน่วยตรวจรับ
๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรั พย์ สิ น รวมทั้งการบริ ห ารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแ ลรักษาทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
๔) สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบาย
๓.๓ วิธีการตรวจสอบ
๑) การสุ่ม
๒) การตรวจนับ
๓) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
๔) การสอบทาน
๕) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
๖) การทดสอบการบวกเลข
๓.๔ เรื่องที่ตรวจสอบ
๑) สานักปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๒) กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕) กองสวัสดิการสั งคม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๓.๖ รายละเอียดประกอบขบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบท้าย)

-๓๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางรินรดา วงษ์ชู ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน
๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางรินรดา วงษ์ชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางรินรดา วงษ์ชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

-๔รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยรับตรวจ
สานักปลัด

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การจัดทาขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจาป ๒๕๖๒
๒. การจัดทาแผนการใชจายเงิน
๓. การดาเนินงานและประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาปี ๒๕๖๒
๔. การโอนงบประมาณและการแกไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจาป
๕. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม
๖. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ระยะเวลาทีต่ รวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
นางรินรดา วงษ์ชู
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-๕หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
๒. การเบิกจายเงิน
๓. การบัญชีและการจัดทางบการเงิน
๔. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม
๕. การจัดซื้อจัดจาง
๖. การควบคุม การเก็บรักษา และการจาหนายพัสดุ
๗. การจัดเก็บรายได การพัฒนารายไดและเรงรัดรายได
๘. การจัดทาแผนการใชจ่ายเงิน
๙. การจัดทาและการบันทึกแบบการใชรถยนต์ และจัดทาเกณฑการใช
น้ามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง รวมถึงการดูแลรักษาซอมบารุง
รถยนตสวนกลาง
๑๐. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ
นางรินรดา วงษ์ชู
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-๖-

หน่วยรับตรวจ
กองช่าง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
๒. การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
๓. การควบคุมวัสดุ
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖

รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

๑. การดาเนินงานและการประเมินผลโครงการ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒
๒. การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทาบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. การใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
๕. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖

รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ
นางรินรดา วงษ์ชู
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางรินรดา วงษ์ชู
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-๗-

หน่วยรับตรวจ
กองสวัสดิการ
สังคม

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
คุณสมบัติ
๒. การดาเนินส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาสตรี
๓. การดาเนินงานและประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาปี ๒๕๖๒
๔. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖

(ลงชื่อ)

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ ๑
รอบที่ ๒

ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒

นางรินรดา วงษ์ชู
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทาแผนการตรวจสอบ

(นางรินรดา วงษ์ชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

