
 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕65 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 
 

เสนอ 
1. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บังคับบัญชา 
2. รายงานต่อผู้กํากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/นายอําเภอศรีรัตนะ) 
 
 
 

จัดทําโดย 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

Internal Audit Unit. Administration Srinonngam. 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนตรวจสอบภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกําหนดต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติจาก
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี  
1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  
3.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ   จังหวดัศรีสะเกษ 
๑.  หลกัการ 

                การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติที่มีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด
โดยฝ่ายบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

               นอกจากน้ีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๕, ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๒.วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๑.๑เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชี

และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๒เพ่ือวิเคราะห์/ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งการ

บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลฯ 
๑.๓เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลฯตลอดจนสอบทานระบบการดูแลรักษาและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด 

๑.๔เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัดย่ิงขึ้น  รวมทั้งเสนอแนะ
เพ่ือป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

๑.๕  เพ่ือให้หวัหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถ 
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

3.ขอบเขตการตรวจสอบ 
3.1  หน่วยรบัตรวจ  จํานวน  4หน่วยงาน  ประกอบด้วย   
(1)  สํานักงานปลัดฯ 

/(2).กองคลัง… 
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(2)  กองคลัง 
(3)  กองช่าง 
   (4)กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2  เรื่องทีต่รวจสอบ 
(๑)สํานักงานปลัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  คําสั่งที่ทางราชการกําหนด   
(๒)กองคลัง  ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดเก็บ

รายได้และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด   

(๓)กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  คําสั่งที่ทางราชการกําหนด   

(๔)กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ
กฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งที่ทางราชการกําหนด    

3.3  ช่วงเวลาที่เขา้ตรวจสอบ 1 ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64 -30 กันยายน  2565 โดยวิธีการสุ่ม
ตรวจ 

3.4  รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบปรากฏตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ที่แนบมาพร้อมน้ี 

 

4.ผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

5.งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ไม่ใช้งบประมาณในการตรวจสอบ 

 
   (ลงช่ือ)     ประภาพร   พวงพรหม     ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
    (นางประภาพร   พวงพรหม)   

     นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
(ลงช่ือ)     ปรชัญา  ปาณาตี          ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

(นายปรัชญา   ปาณาตี) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

 
(ลงช่ือ)     อินศร    บุญสาง       ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 

      (นายอินศร    บุญสาง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 



 
 

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

หน่วยตรวจสอบภายในองคก์ารบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

หน่วย 
รับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ความถ่ี
(คร้ัง) 

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
การตรวจสอบ 

สํานัก 
งานปลัด 

๑.การจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
๒.การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี๒๕65 
๓.การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน 
4.การจัดทําและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ 
(แบบ ๑ -  แบบ ๖)  และการจัดทําเกณฑ์การ
ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางรวมถึง
การดูแลรักษาซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง 
5.งานบริหารงานบุคคล 
6.การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประจําตําบล 
7. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามคุณสมบัติ 
8.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

๑ตุลาคม ๒๕64- ๓๑มีนาคม ๒๕65 
๑เมษายน ๒๕65-๓๐ กันยายน2๕65 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

กองคลัง 
 

๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
๒.  การเบิกจ่ายเงิน  
3.  การบัญชีและการจัดทํางบการเงิน 
4.  การยืมเงิน 
5.  การจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.  การควบคุม การเก็บรักษาและการ
จําหน่ายพัสดุ   
7.  การจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ และ
การเร่งรัดรายได้ 
8. การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน 
9.  การรายงานการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 
รอบท่ี 3 
รอบท่ี 4 

๑ตุลาคม ๒๕64 - 31  ธันวาคม 2564 
1 มกราคม 2565 - ๓๑มีนาคม ๒๕65 
๑เมษายน ๒๕65- 30  มิถุนายน 2565 
1 กรกฎาคม 2565-๓๐ กันยายน ๒๕65 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบ
ภายใน 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

๑.การดําเนินงานและการประเมินผลโครงการ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕65 
2. การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน 
4. การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ 6 

 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

๑ตุลาคม ๒๕64-  ๓๑มีนาคม  ๒๕65 
๑เมษายน ๒๕65 - ๓๐ กันยายน 2๕65 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบ
ภายใน 
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หน่วย 
รับตรวจ 

กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ความถ่ี 
(คร้ัง) 

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 
การตรวจสอบ 

กองช่าง 
 

1. การบันทึกผลการควบคุมงานและ
เหตุการณ์แวดล้อมประจําวัน 
2. การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  
๓. การบันทึกข้อมูลทะเบียนรายชื่อถนน
ภายในตําบล 
4. การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน 
5. การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบฯ  ข้อ 6 
 

รอบท่ี ๑ 
รอบท่ี ๒ 

๑ตุลาคม ๒๕64-๓๑มีนาคม  ๒๕65 
๑เมษายน ๒๕65- 3๐กันยายน๒๕65 

นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)   ประภาพร   พวงพรหม   ผู้จัดทําแผนการตรวจสอบ 
                                                                    (นางประภาพร   พวงพรหม) 
                                                              นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


