
 แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 ของหน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
หลักการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินการตามภารกิจของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความขัดแย้ง  ลดความเสี่ยงจากการท างานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนส าคัญ  ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการ
กระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง  ตามระเบียบ  และกฎหมายที่ก าหนด  โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  อีกทั้งยังเป็นการ
ก าหนดให้มี  ลักษณะงาน  วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอยภายในที่ชัดเจน 
 ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ  นอกจากนี้   การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน   ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี      การรายงานสถานะ

การเงิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) 
๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(ส านัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
๓. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ(ส านัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดย

สามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 
๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ หรือตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ(ส านัก/กอง) ว่าปฏิบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดีหรือไม่   ตลอดจนยัง
สามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง  แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย
มีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน  ไม่ให้มีการรั่วไหล  การสูญเสีย การ
ทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลฯ ได ้

๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลาก่อนที่  สตง.,ปปช., ผู้
ก ากับดูแล,สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ,ประชาชน ตรวจสอบ 

๖. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 



-๒- 
ขอบเขตของการตรวจสอบ 
           หนว่ยตรวจรับ   สังกัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา   จ านวน  ๕  หน่วยงาน  (ส านัก/กอง)  ประกอบด้วย 
     ๑.    ส านักปลัด 
     ๒.    กองคลัง 
     ๓.    กองช่าง 
     ๔.    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๕.    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องท่ีจะตรวจสอบ    (ปรากฏตามรายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบที่แนบ) 
          ๑. กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เน้น
ถึงผลงาน  โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน  คุณภาพอย่างไร  และผลงาน
ที่ได้ทันต่อการน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่  โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือมาตรฐานงานที่ก าหนด  อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
          ๒. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน  การบัญชี  และการรายงานสถานะทางการเงินเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุม
ถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน    และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบต่าง ๆ ว่ามี
เพียงพอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้ 
หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้  
          ๓. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ  และด าเนินงานของทุกส่วนราชการเป็นการ
ตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน   การควบคุม  การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน  และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good  Governance)  ในเรื่องความเชื่อถือ  ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม  และความ
โปร่งใส 
          ๔. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ระบบงาน  
ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ประเมินคุณภาพของการด าเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๕. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่  รวมทั้งสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของนโยบาย  แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ควบคู่ด้วย 
         ๖. กิจกรรมการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศเป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ  ปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล 
          ๗. กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ  ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มอบหมายเป็นการตรวจสอบใน
กรณีท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย  
หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า  จะมีการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน 



 
-๓- 

  ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ 
 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒              
ผู้ตรวจสอบ 

นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย   ต าแหน่ง   นิติกร  ช านาญการ 
  

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน   จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
๑. อ านวยความสะดวก  และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
๓.  จัดเตรียมรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ  ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
๔. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี  รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้ 

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบในตรวจสอบได้ 
๕.  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๖  
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

                  

        (ลงชื่อ) .............................................................. (ผู้เสนอ/ผู้ด าเนินการตามแผนฯ) 
                (นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย) 
                    ต าแหน่ง   นิติกร    ช านาญการ 
              วันที่   ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒    

                                                
                          (ลงชื่อ)  ............................................................ (ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ)  
                               (ดร.สุรศักดิ์   หันชัยศรี) 
            ต าแหน่ง   หวัหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
                               วันที่   ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒     
                           

 
 

       (ลงชื่อ)  ............................................................ (ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ)  
                                  (นายรัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร) 
                       ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา     
                        วันที่   ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒     
 



                           
 

 
                            (ลงชือ่)  ............................................................ (ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ)  
        (นายปรีชา   ศรีจินดา) 
            ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
          วันที่   ๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

    



 
 

 

แผนตรวจสอบภายใน 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  
 อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 

 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
งานตรวจสอบภายใน 



 
 

ค าน า 

 
  การตรวจสอบภายใน  เป็นการด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจและให้ค าแนะน า ปรึกษา เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรบัตรวจบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องครบถ้วน  มีข้อมูลทางการเงิน  
มีความน่าเชื่อถือ  มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย  ไม่สูญหาย  รั่วไหล  หรือสิ้นเปลือง  และให้ความมั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบ
แผน  น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือให้เป็น
กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ทั้ง ๑  ส านัก  ๔  กอง  และกิจกรรมประกอบด้วย  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ  รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน 
 

งานตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 
                         



 

 

 

 

 

               (เอกสารแนบ) 
 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่เขา้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

    ส านักปลัด ๑.การรายงานการติดตามและ  
   ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
๒.การจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี๒๕๖๒  
 

๓. การติดตามแผนพัฒนาประจ าป ี
 
 

๔.การค านวณค่าใช้จ่ายตาม พรบ.  
   บริหารงานบุคคลฯ มาตรา ๓๕  
   (ไม่เกินร้อยละ ๔๐)  
 

๕.การด าเนินการโครงการต่างๆ 
 

 
 

    ๑ ครั้ง/ปี 
    
 

     
    ๑ ครั้ง/ปี 
 

     
    ๑ ครั้ง/ปี 
 
 

    ๑ ครั้ง/ปี 
    

   
๑ ครั้ง/ปี 

  
       

 

 ตุลาคม  - พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 

 
 

  
พฤศจิกายน  – ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

  
 เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
   

 เมษายน    -    พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 
 
 
 
   

 กรกฎาคม  -     สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
    
 

 

นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย  
นิติกร   ช านาญการ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ  
และเร่ืองตรวจสอบ  อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่เขา้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

กองคลัง ๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
 
๒.การจัดท าบัญชแีละงบการเงิน 
 
๓.การจัดท ารายงานเงินคงเหลือ   ประจ าวัน 
 
๔.หลักประกันสัญญา 
 
๕.ลูกหนี้ภาษีค้างช าระและการจ าหน่ายหนี้สูญ 
 

 

     ๑ ครั้ง/ป ี
 
    
     ๑ ครั้ง/ป ี
 
     ๑ ครั้ง/ป ี
 

     
     ๑ ครั้ง/ป ี
 
     ๑ ครั้ง/ป ี
 
     
 
     
 
 
 

   ตุลาคม  - พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 
  
 
   มกราคม – กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒ 
 
   มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ 
 
   พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๖๒    
 
   มิถุนายน  -     กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย  
นิติกร   ช านาญการ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ  
และเร่ืองตรวจสอบ  อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่เขา้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

     กองช่าง ๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
 
๒.การจัดซ้ือครุภัณฑ์กองช่างและการปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 
 

 
 

   ๑ ครั้ง/ปี 
 
 

   ๑ ครั้ง/ปี 
 
 

 

  ตุลาคม  - พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 
 

  มีนาคม -  เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 

   

นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย  
นิติกร   ช านาญการ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ  
และเร่ืองตรวจสอบ  อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ                                             

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่เขา้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

  กองการศึกษา 
   ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
 
๒.การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 
๓.การตรวจสอบการเงินและการบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 
๔.การด าเนินงานโครงการตามข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 
 
 

    ๑ ครั้ง/ปี 
 
 
    ๑ ครั้ง/ปี 
 
    ๑ ครั้ง/ปี 
 
    ๑ ครั้ง/ปี 
 

     ตุลาคม  - พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
 
     พฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
     มีนาคม   –  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
     มิถุนายน   –  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย  
นิติกร   ช านาญการ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ  
และเร่ืองตรวจสอบ  อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แนบแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

หน่วยรับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ                                             

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่เขา้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
 
๒.การบริหารงานในด้านสิ่งปฏกิูลและมลูฝอย 
 
๓.การตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
๔.การด าเนินงานโครงการตามข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 
 
 

    ๑ ครั้ง/ปี 
 
 
    ๑ ครั้ง/ปี 
 
    ๑ ครั้ง/ปี 
 
    ๑ ครั้ง/ปี 
 

     ตุลาคม  - พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
 
     พฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
     มีนาคม   –  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
     มิถุนายน   –  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย  
นิติกร   ช านาญการ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ  
และเร่ืองตรวจสอบ  อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 


