แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอ
1. หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารทองถิ่น และผูบังคับบัญชา
2. รายงานตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
3. รายงานตอผูกํากับดูแล (กรม/จังหวัด/อําเภอ)
โดย
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

คํานํา
การตรวจสอบภายใน เปนการดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง ซึ่งหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินการตรวจสอบภายใน ชวย
ให ห น ว ยรั บ ตรวจบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนด โดยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลถูกตองครบถวน มีขอมูลทางการเงิน มีความนาเชื่อถือ มีการดูแลทรัพยสินอยางปลอดภัย ไมสูญ
หายรั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และใหความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้ง
ใหการเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเปนไปตามระเบียบแบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในทิศทางเดียวกัน
หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให
เปนกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ทั้ง 1 สํานัก 5 กอง
ประกอบดวย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

สารบัญ
หัวขอ

หนา
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แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเสนานิคม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง
ตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดโดยฝายผูบริหารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกตองและใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในอย า งมี ม าตรฐานประกอบกั บ มี ร ะเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ตลอดจน กฎหมายต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งจะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม เป น ไปอย า ง
ถูกตองและตามวัตถุประสงคของทางราชการ
นอกจากนี้ การจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในยั ง เป น การดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการตรวจสอบภายในขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2 5 4 5 และระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงินการบัญชี และ
ดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อตรวจทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรื อแนวทางในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
2 .4 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3.ขอบเขตการตรวจสอบ
3 .1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งการประเมิ นความเพียงพอ ประสิทธิ ภาพของระบบการ
ควบคุมภายในตลอดจนประเมิ นคุณภาพของการปฏิ บัติงานที่รั บผิดชอบของหนวยรั บตรวจ จํ านวน 6 หนวยงาน
ประกอบดวย
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1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองชาง
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5) กองการศึกษา
6) กองการประปา
3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน
1) ตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจ
2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการใชทรัพยากรทุกประเภทเพื่อความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และหรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวา สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่เสนอแนะ
5) การตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบตองเปนอิสระ
6) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่สํานักงานตรวจ
เงิ น แผน ดิ น กําหนด ในกรณี ที่ไม ได กําหนดมาตรฐานการปฏิบั ติ ห นาที่ ไว ให ถือปฏิ บั ติต ามมาตรฐาน และ คูมือการ
ตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง
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3.3 วิธีการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การตรวจนับ
3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ( ตามระเบียบที่เกี่ยวของ)
4) การสอบทาน
5) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
6)การทดสอบบวกเลข

เกี่ยวของ

3.4 เรื่องที่ตรวจสอบ
1 ) สํานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบการปฏิบัติ งานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย ตางๆ ที่

ตางๆ ที่เกี่ยวของ

2) กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ทีเกี่ยวของ
3) กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
4 ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย

5) กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
6) กองการประปา ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
3.5 ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562)
3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามเอกสารแนบทาย)

4. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางวารุณี คณาดี ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
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5.งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงานจึงไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน
(ลงชื่อ)

ผูเสนอแผนการตรวจสอบ

(นางวารุณี คณาดี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายบัญชา พันธปา)

ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายพุทธา นารีวงศ)

นายกเทศมนตรีตําบลเสนางคนิคม
วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

-5รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
หนวยรับตรวจ
สํานักปลัดเทศบาล

เรื่องที่จะตรวจ

1.งานบริหารทั่วไป

การตรวจสอบดานการใชจายเงินงบประมาณ
(1) ตรวจสอบการใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนแนวทางในการ
จัดทําเทศบัญญัติรายจายประจําปหรือไม
(2) ตรวจสอบการจัดทําเทศบัญญัติรายจายประจําปถูกตอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และถูกตอง
ตามหมวดรายจายหรือไม
(3) ตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน
เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม
(4) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจาย การโอน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจง การไดรับ
อนุมัติ เปนไปตามระเบียบวิธีงบประมาณหรือไม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2560 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 พ.ค. 2561

-6รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
หนวยรับตรวจ

เรื่องที่จะตรวจ
(5) การควบคุมวัสดุ
(6) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.งานนโยบายและแผน

การจัดทําแผน
(1) ตรวจสอบเอกสารในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบฯ องคประกอบของคณะกรรมการ
เหมาะสมหรือไม
(2) การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก
-รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ
(3) สอบทานกิจกรรมของโครงการวาสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม เพียงใด

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 พ.ค. 2562

-7รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
หนวยรับตรวจ
สํานักปลัดเทศบาล

ความถี่ในการ
เรื่องที่จะตรวจ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
- สอบทานวาไดมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
2 ครั้ง / ป
ปตามที่กําหนดไวหรือไม
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมิน

3. งานสวัสดิการสังคม

(1) ตรวจสอบการรับลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย
โรคเอดส เพื่อขอรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
(2) ตรวจสอบการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยโรค
เอดส

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 พ.ค. 2562

-8รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล
หนวยรับตรวจ

เรื่องที่จะตรวจ

สํานักปลัดเทศบาล

4. การสอบทานการควบคุมภายใน

- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบ
คุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม
- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 พ.ค. 2562

-9รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองคลัง
หนวยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่จะตรวจ

1.งานบริหารงานคลัง

- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.งานการเงินและบัญชี

- การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
- การเบิก-จาย
- การจัดทํางบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การจัดทํารายงานทางการเงิน

3. งานพัฒนารายไดและการจัดเก็บรายได

- ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเขาใบสรุป ใบนําสง และ
ทะเบียนรายรับ เพื่อพิสูจนการบันทึกรายการครบถวนตาม
ประเภทเงินหรือไม การนําสงเงินเขาทะเบียนรายรับ และ
รายการที่เกี่ยวของ
- สอบทานงบรายรับวาเงินรับจริงถูกตองตามบัญชีแยก
ประเภท และทะเบียนรายรับหรือไม
- การเบิก-จายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ม.ค. 2562 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 ก.ค. 2562

-10รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองคลัง
หนวยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่จะตรวจ

4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- ตรวจสอบแผนการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจางมีการกําหนดระยะเวลาในแต
- ละขั้นตอนการดําเนินการอยางชัดเจนหรือไม
- ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
- ตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการและภายใน
วงเงินที่กําหนด

5. ความชํารุดบกพรอง

- มีการแตงตั้งความรับผิดชอบตรวจสภาพความชํารุดบกพรอง
ของพัสดุหรือไม และมีการคืนหลักประกันสัญญากอน
กําหนดเวลาของสัญญาหรือไม
- ตรวจสอบวาไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองอยางไร

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ม.ค. 2562 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 ก.ค. 2562

-11รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองคลัง
หนวยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่จะตรวจ

6. การสอบทานการควบคุมภายใน

- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบ
คุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม
- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ม.ค. 2562 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 ก.ค. 2562

หนวยรับตรวจ
กองชาง

-12รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองชาง
ความถี่ในการ
เรื่องที่จะตรวจ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป
1. งานบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. งานกอสราง

- การขออนุญาตปลูกสรางอาคารดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
- การควบคุมอาคารกอสราง

3. การสอบทานการควบคุมภายใน

- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบ
คุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม
- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 มิ.ย. 2562

-13รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หนวยรับตรวจ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เรื่องที่จะตรวจ

1.งานบริหารทั่วไป

- การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.การออกใบอนุญาตตางๆ

- ใบอนุญาตในการประกอบกิจการตางๆ ตามเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
เสนางคนิคม

3. การสอบทานการควบคุมภายใน

- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม
- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ก.พ. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 ส.ค. 2561

-15รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองการศึกษา
หนวยรับตรวจ

เรื่องที่จะตรวจ

กองการศึกษา

1.งานบริหารทั่วไป
- ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายงบประมาณใหแกสถานศึกษา
- ฎีกางบประมาณใหแกโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.งานบริหารการศึกษา
- ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตรวจสอบการใชจายเงินดานงบประมาณของสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการสถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจาย ในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2551
- ตรวจสอบงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา/
เอกสาร การเบิก-จาย

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 มี.ค. 2562 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 ก.ย. 2562

-16รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองการศึกษา
หนวยรับตรวจ

เรื่องที่จะตรวจ

กองการศึกษา

3. การสอบทานการควบคุมภายใน

- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม
- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 มี.ค. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 ก.ย. 2561

หนวยรับตรวจ
กองการประปา

-17รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยงานกองการประปา
ความถี่ในการ
เรื่องที่จะตรวจ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป
2 ครั้ง / ป
1.งานบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. งานจัดเก็บรายไดกจิ การประปา
- การจัดเก็บคาจําหนายมาตรน้ํา
- ใบคําขอตางๆของกิจการประปา

3. การสอบทานการควบคุมภายใน

- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม
- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม
- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2561 นางวารุณี คณาดี
ครั้งที่ 2 เม.ย. 2562

