บันทึกขอความ

สวนราชการ เทศบาลตำบลกองควาย โทร 054-719424
ที่ /
วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
เรียน หัวหนาสวนราชการและผูอำนวยการกอง
เรื่องเดิม
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2554 ขอ 8 กำหนดใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และขอ 9 หนวยรับตรวจสอบภายในมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอเท็จจริง
1. อำนวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
2. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ
4. จั ด ทำบั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ เอกสารประกอบรายการบั ญ ชี รวมทั้ งจั ด ทำรายงานการเงิ น ให
เรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆที่ผูบริหารทองถิ่น
สั่งใหปฏิบัติ
ขอระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2554
ขอ 8 และขอ 9
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการปฏิบัติเปน ไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2554 ขอสงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอให
ทุกสวนราชการ เตรียมเอกสารในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(นางพลอยเพชร รัตนศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

บันทึกขอความ

สวนราชการ เทศบาลตำบลกองควาย โทร ๐๕๔ – 719424
ที่ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
เรื่องเดิม
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2554 ขอ 8 กำหนดใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อพิจารณา
อนุมัติภ ายในเดือนกันยายนของทุ กป และสงสำเนาแผนการตรวจสอบใหผูกำกับดูแลตามระเบียบกำหนด
ทราบดวย
ขอเท็จจริง
ขาพเจา นายสำเริง พงษใหม ตำแหนงปลัดเทศบาลตำบลกองควาย ไดเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายมาพรอม
นี้
ขอระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2554
ขอ 8
ขอเสนอแนะ
1. เห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบในกิจกรรม ดังกลาวขางตน
2. เห็นควรพิจารณาอนุมัติใหดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(นายสำเริง พงษใหม)
ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
 อนุมัติ
ไมอนุมัติ
(นางพลอยเพชร รัตนศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลกองควาย
อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
หนวยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
1. หลักการ
การตรวจสอบภายในเป น ป จ จั ย สำคัญ ที่จ ะชวยให การดำเนิน งานตามภารกิจ ของเทศบาลตำบล
กองควาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญ ที่แทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเป นขั้นตอนถูกตอง ตามระเบี ยบและกฎหมายที่
กำหนด โดยฝายผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเปนการกำหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการ
ปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบขอบังคับตลอดจน
กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกองควาย เปนไปอยางถูกตองและเปนไป
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ
นอกจากนี้ การจั ด ทำแผนการตรวจสอบภายในยั ง เป น การดำเนิ น การให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆทางดานการเงินการบัญชีและ
ดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานดานตางๆใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
2.5 เพื่ อให หั วหน าส วนราชการไดทราบปญ หาการปฏิบัติงานของผู ใต บังคับ บัญ ชา และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3. ขอบเขตการตรวจสอบ
3.1 ครอบคลุ ม การตรวจสอบ วิ เคราะห รวมทั้ ง การประเมิ น ความเพี ย งพอ และประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหนวย
รับตรวจ จำนวน 4 สวน ประกอบดวย
1) สำนักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง

-23) กองชาง
4) กองการศึกษา
3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน
1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน
รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆขององคการบริหารสวนตำบลบอ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข อ บั งคั บ คำสั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แ ลรั ก ษาและความปลอดภั ย ของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
3) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน และเสนอแนะวิ ธีการหรือมาตรการในการปรับ ปรุง แก ไข
เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม 1) และ 2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพื่ อใหมั่น ใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ ตรงตามวัตถุป ระสงค และสอดคลองกั บ
นโยบาย
3.3 วิธีการตรวจสอบ
1) การสุม
2) การตรวจนับ
3) การคำนวณ ทดสอบการบวกเลข
4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ)
5) ตรวจสอบการผานรายการ
6) การสอบทาน
7) การสังเกตการณปฏิบัติงาน
3.4 ระยะเวลาของข อ มู ล ที่ ต รวจสอบ ตรวจสอบข อมู ล ป งบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุ ล าคม
2563– 30 กันยายน 2564)
3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
4. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
นายสำเริง พงษ ใหม ตำแหน งปลัดเทศบาลตำบลกองควาย ผูป ฏิบัติห นาที่ เจาหนาที่ต รวจสอบ
ภายใน

-35. งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงไมมีคาใชจายในการดำเนินการ

ลงชื่อ

ผูเสนอแผนการตรวจสอบ
(นายสำเริง พงษใหม)
ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบ/อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นางพลอยเพชร รัตนศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

หนวยรับ
ตรวจ
สำนักปลัด

กองคลัง

กองชาง

เทศบาลตำบลกองควาย อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ความถี่ในการ
เรื่องที่ตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ใชการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(1 ตุลาคม 2563 –
นายสำเริง พงษใหม
1.การบันทึกขอมูลในระบบ
1ครั้ง/ป
30 กันยายน 2564)
ปลัดเทศบาล
สารสนเทศและระบบขอมูล
กลาง อปท.
น.ส.เรืองรอง
2.การโอนและการแกไข
1ครั้ง/ป
กอกคำมูล
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หัวหนาสำนัก
3.จัดทำเทศบัญญัติ
1ครั้ง/ป
ปลัดเทศบาล
งบประมาณรายจาย
4.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
2ครั้ง/ป
5.การดำเนินงานเบีย้ ยังชีพ
1ครั้ง/ป
คนชรา
1ครั้ง/ป
6.การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
1.การจัดทำบัญชีและงบ
1ครั้ง/ป
นางรัตติภรณ
(1 ตุลาคม 2563 –
การเงิน
1ครั้ง/ป
มหานิล
30 กันยายน 2564)
2.การยืมเงิน การเบิกจาย
ผูอำนวยการกอง
และการเบิกใชเงินยืม
1ครั้ง/ป
คลัง
3.การบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (E-LAAS)
1ครั้ง/ป
4.การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
1ครั้ง/ป
5.การจัดเก็บรายได
1ครั้ง/ป
6.การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
นายอุดม ชุมเย็น
(1 ตุลาคม 2563 –
1.การคำนวณประมาณการ
1ครั้ง/ป
ผูอำนวยการกอง
30 กันยายน 2563)
ชาง
1ครั้ง/ป
คลัง
2.การเขียนรายงานโครงการ
กองชาง
1ครั้ง/ป
3.การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

หมายเหตุ
ระยะเวลาการ
ตรวจสอบและ
เรื่องที่จะ
ตรวจสอบ อาจ
เปลี่ยนแปลงได
ตามความเห็น
ของ
นายกเทศมนตรี
ตำบลกองควาย

ระยะเวลาการ
ตรวจสอบและ
เรื่องที่จะ
ตรวจสอบ อาจ
เปลี่ยนแปลงได
ตามความเห็น
ของ
นายกเทศมนตรี
ตำบลกองควาย
ระยะเวลาการ
ตรวจสอบและ
เรื่องที่จะ
ตรวจสอบ อาจ
เปลี่ยนแปลงได
ตามความเห็น
ของ
นายกเทศมนตรี
ตำบลกองควาย

หนวยรับ
ตรวจ
กอง
การศึกษา

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
1ครั้ง/ป

เรื่องที่ตรวจสอบ
1.การบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2.การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1ครั้ง/ป

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ใชการตรวจสอบ

หมายเหตุ

นางมณี แกวตะ
ผอ.กองการศึกษา

(1 ตุลาคม 2563 –
30 กันยายน 2564)

ระยะเวลาการ
ตรวจสอบและ
เรื่องที่จะ
ตรวจสอบ อาจ
เปลี่ยนแปลงได
ตามความเห็น
ของ
นายกเทศมนตรี
ตำบลกองควาย

1ครั้ง/ป

ลงชื่อ

ผูเสนอแผนการตรวจสอบ
(นายสำเริง พงษใหม)
ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

ผูเห็นชอบ/อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นางพลอยเพชร รัตนศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

บันทึกขอความ

สวนราชการ เทศบาลตำบลกองควาย โทร ๐๕๔ – 719424
ที่ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖4
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
เรื่องเดิม
ตามที่หนวยตรวจสอบภายใน ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอเท็จจริง
หนวยตรวจสอบภายใน ไดดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน เปนที่เรียบรอย
ขอระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2554
ขอ 8
ขอเสนอแนะ
หนวยตรวจสอบภายใน จึงขอแจงผลการดำเนินงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสำเริง พงษใหม)
ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลกองควาย
 อนุมัติ
ไมอนุมัติ
(นางพลอยเพชร รัตนศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย

สรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
หนวยรับตรวจ
สำนัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
1.การบันทึกขอมูลใน
ระบบสารสนเทศและ
ระบบขอมูลกลาง อปท.
2.การโอนและการแกไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
3.จัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
4.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.การดำเนินงานเบีย้ ยัง
ชีพคนชรา
6.การติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
1.การจัดทำบัญชีและ
งบการเงิน
2.การยืมเงิน การ
เบิกจายและการเบิกใช
เงินยืม
3.การบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (E-LAAS)
4.การดำเนินการจัดซื้อ
จัดจาง
5.การจัดเก็บรายได
6.การติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

การดำเนินงานของ
สรุปผลการตรวจ
หนวยรับตรวจ
ปฏิบัติ
ไมปฏิบตั ิ
ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
การดำเนินการในเรื่องที่
/
ตรวจสอบ ไดดำเนินการถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ ปฏิบัติของ
ราชการ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

การดำเนินการในเรื่องที่
ตรวจสอบ ไดดำเนินการถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ ปฏิบัติของ
ราชการ

-2หนวยรับตรวจ
กองชาง

กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ
1.การคำนวณประมาณ
การชาง
2.การเขียนรายงาน
โครงการสวนชาง
3.การติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
1.การบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.การติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

การดำเนินงานของ
สรุปผลการตรวจ
หนวยรับตรวจ
ปฏิบัติ
ไมปฏิบตั ิ
ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
การดำเนินการในเรื่องที่
/
ตรวจสอบ ไดดำเนินการถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ ปฏิบัติของ
/
ราชการ
/
/
/

การดำเนินการในเรื่องที่
ตรวจสอบ ไดดำเนินการถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ ปฏิบัติของ
ราชการ

/

(นายสำเริง พงษใหม)
ปลัดเทศบาลตำบลกองควาย
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

