
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เสนอ

1. หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารทองถ่ิน และผูบังคับบัญชา
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หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ



คํานํา

การตรวจสอบภายใน เปนการดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง ซึ่งหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินการตรวจสอบภายใน ชวย
ใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  โดยการประเมินและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถูกตองครบถวน มีขอมูลทางการเงิน มีความนาเชื่อถือ  มีการดูแลทรัพยสินอยางปลอดภัย ไมสูญ
หายรั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และใหความม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ รวมท้ัง
ใหการเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเปนไปตามระเบียบแบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในทิศทางเดียวกัน

หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให
เปนกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ท้ัง 1 สํานัก 5 กอง
ประกอบดวย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเสนานิคม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง
ตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีกําหนดโดยฝายผูบริหารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช  โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน  วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกตองและใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน

ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ขอบังคับ
ตลอดจน กฎหมายตางๆ ท่ีเ ก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนไปอยาง

ถูกตองและตามวัตถุประสงคของทางราชการ
นอกจากนี้  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการให ถูกตองตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2 5 4 5 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2546

2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2 .1 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงินการบัญชี และ

ดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
2 .2 เพ่ือตรวจทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
2 .3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไข

การปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
2 .4 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ

3.ขอบเขตการตรวจสอบ
3 .1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ จํานวน 6 หนวยงาน
ประกอบดวย
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1 ) สํานักปลัดเทศบาล
2 ) กองคลัง
3 ) กองชาง

4 ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5 ) กองการศึกษา
6 ) กองการประปา

3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน
1 ) ตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจ

2 ) การตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงาน การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการใชทรัพยากรทุกประเภทเพ่ือความประหยัดและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

3 ) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และหรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด
เพ่ือใหม่ันใจไดวา สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน

4 ) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามท่ีเสนอแนะ

5 ) การตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบตองเปนอิสระ
6 ) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามท่ีสํานักงานตรวจ

เงินแผนดินกําหนด ในกรณีท่ีไมไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีไวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และ คูมือการ
ตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง
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3.3 วิธีการตรวจสอบ

1 ) การสุม
2 ) การตรวจนับ
3 ) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ( ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ)
4 ) การสอบทาน

5 ) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
6 )การทดสอบบวกเลข

3.4 เรื่องท่ีตรวจสอบ
1 ) สํานักปลัดเทศบาล  ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย ตางๆ ท่ี

เก่ียวของ
2 ) กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ทีเก่ียวของ
3 ) กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ

4 ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ

5 ) กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
6 ) กองการประปา ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ

3.5 ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ

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.งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงานจึงไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน

(ลงชื่อ) ผูเสนอแผนการตรวจสอบ
(นางวารุณี คณาด)ี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
วันท่ี         เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายบัญชา  พันธปา)

ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
วันท่ี เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายพุทธา นารีวงศ)

นายกเทศมนตรีตําบลเสนางคนิคม
วันท่ี          เดือน    กันยายน    พ.ศ. 2561
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล 1.งานบริหารทั่วไป
การตรวจสอบดานการใชจายเงินงบประมาณ
(1 ) ตรวจสอบการใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนแนวทางในการ

จัดทําเทศบัญญัติรายจายประจําปหรือไม
(2 ) ตรวจสอบการจัดทําเทศบัญญัติรายจายประจําปถูกตอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และถูกตอง
ตามหมวดรายจายหรือไม

(3 ) ตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน
เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม

(4 ) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจาย การโอน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจง การไดรับ
อนุมัติ เปนไปตามระเบียบวิธีงบประมาณหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2560
ครั้งท่ี 2 พ.ค. 2561

นางวารุณี คณาดี
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

(5 ) การควบคุมวัสดุ
(6 ) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.งานนโยบายและแผน
การจัดทําแผน
(1 ) ตรวจสอบเอกสารในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ี

กําหนดไวในระเบียบฯ องคประกอบของคณะกรรมการ
เหมาะสมหรือไม

(2 ) การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก
-รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ

(3 ) สอบทานกิจกรรมของโครงการวาสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการหรือไม เพียงใด

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2561
ครั้งท่ี 2 พ.ค. 2562

นางวารุณี คณาดี



-7 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้ง /ป
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล - สอบทานวาไดมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปตามท่ีกําหนดไวหรือไม

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ท่ีเก่ียวของกับการประเมินผล
ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมิน

3. งานสวัสดิการสังคม
(1 ) ตรวจสอบการรับลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวย

โรคเอดส เพ่ือขอรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
(2 ) ตรวจสอบการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยโรค

เอดส

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2561
ครั้งท่ี 2 พ.ค. 2562

นางวารุณี คณาดี



-8 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้ง /ป
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล 4. การสอบทานการควบคุมภายใน
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ

ควบ
คุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม

- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6 ) หรือไม

- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2561
ครั้งท่ี 2 พ.ค. 2562

นางวารุณี คณาดี



-9 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองคลัง

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้ง /ป
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองคลัง 1.งานบริหารงานคลัง
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

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

3. งานพัฒนารายไดและการจัดเก็บรายได
- ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเขาใบสรุป ใบนําสง และ

ทะเบียนรายรับ เพ่ือพิสูจนการบันทึกรายการครบถวนตาม
ประเภทเงินหรือไม การนําสงเงินเขาทะเบียนรายรับ และ
รายการท่ีเก่ียวของ

- สอบทานงบรายรับวาเงินรับจริงถูกตองตามบัญชีแยก
ประเภท และทะเบียนรายรับหรือไม

- การเบิก-จายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ม.ค. 2562
ครั้งท่ี 2 ก.ค. 2562

นางวารุณี คณาดี



-10-
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองคลัง

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จํานวนครั้ง /ป
ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองคลัง 4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- ตรวจสอบแผนการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจางมีการกําหนดระยะเวลาในแต
- ละข้ันตอนการดําเนินการอยางชัดเจนหรือไม
- ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
- ตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการและภายใน

วงเงินท่ีกําหนด
5. ความชํารุดบกพรอง

- มีการแตงตั้งความรับผิดชอบตรวจสภาพความชํารุดบกพรอง
ของพัสดุหรือไม และมีการคืนหลักประกันสัญญากอน
กําหนดเวลาของสัญญาหรือไม

- ตรวจสอบวาไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองอยางไร

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ม.ค. 2562
ครั้งท่ี 2 ก.ค. 2562

นางวารุณี คณาดี



-11 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองคลัง

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองคลัง 6. การสอบทานการควบคุมภายใน
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบ

คุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม

- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6 ) หรือไม

- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ม.ค. 2562
ครั้งท่ี 2 ก.ค. 2562

นางวารุณี คณาดี



-12 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองชาง

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองชาง 1. งานบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. งานกอสราง
- การขออนุญาตปลูกสรางอาคารดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
- การควบคุมอาคารกอสราง

3. การสอบทานการควบคุมภายใน
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบ

คุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม

- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6 ) หรือไม

- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2561
ครั้งท่ี 2 มิ.ย. 2562

นางวารุณี คณาดี



-13 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1.งานบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.การออกใบอนุญาตตางๆ
- ใบอนุญาตในการประกอบกิจการตางๆ ตามเทศบัญญัติ

เก่ียวกับการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม

3. การสอบทานการควบคุมภายใน
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม

- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6 ) หรือไม

- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ก.พ. 2561
ครั้งท่ี 2 ส.ค. 2561

นางวารุณี คณาดี



-15 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองการศึกษา

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา 1 .งานบริหารท่ัวไป
- ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายงบประมาณใหแกสถานศึกษา
- ฎีกางบประมาณใหแกโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ
2 .งานบริหารการศึกษา

- ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตรวจสอบการใชจายเงินดานงบประมาณของสถานศึกษา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและ
วธิีการสถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจาย ในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2551

- ตรวจสอบงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา/
เอกสาร การเบิก-จาย

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 มี.ค. 2562
ครั้งท่ี 2 ก.ย. 2562

นางวารุณี คณาดี



-16 -
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองการศึกษา

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา 3. การสอบทานการควบคุมภายใน
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม

- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6 ) หรือไม

- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 มี.ค. 2561
ครั้งท่ี 2 ก.ย. 2561

นางวารุณี คณาดี
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม  อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ

หนวยงานกองการประปา

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีจะตรวจ
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
จํานวนครั้ง /ป

ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ

กองการประปา 1.งานบริหารทั่วไป
- การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุ
- การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. งานจัดเก็บรายไดกจิการประปา
- การจัดเก็บคาจําหนายมาตรน้ํา
- ใบคําขอตางๆของกิจการประปา

3. การสอบทานการควบคุมภายใน
- สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม

- ตรวจสอบการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6 ) หรือไม

- สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม

2 ครั้ง / ป ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 2561
ครั้งท่ี 2 เม.ย. 2562

นางวารุณี คณาดี


