แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เสนอ
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารทองถิ่น และผูบังคับบัญชา

โดย
หนวยตรวจสอบภายใน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
********************

คํานํา
การตรวจสอบภายใน เปนการดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง ที่หนวยรับตรวจจัดใหมี
ขึ้ น เพื่ อ ให เกิ ด ความมั่ น ใจและให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า และปรั บ ปรุ งการดํ า เนิ น งานการ
ตรวจสอบภายใน ชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ประสิ ท ธิ ผ ลถู ก ต อ งครบถ วน มี ข อ มู ล ทางการเงิ น มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ มี ก ารดู แ ล
ทรัพยสินอยางปลอดภัย ไมสูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และใหความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้งใหการ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเปนไปอยางมีระเบียบ
แบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในแนวทางเดียวกัน
หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใหเป นกรอบการปฏิบัติ งานการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของหน วยรับ ตรวจ ทั้ง 1 สํานัก 4 กอง
ประกอบด ว ย วั ต ถุ ป ระสงค ก ารตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

แผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 2562
หนวยตรวจสอบภายใน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
************************

ความเปนมาของแผนการตรวจสอบ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
กําหนดใหหนวยรับตรวจ(หมายรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น) นํามาตรฐานการตรวจสอบภายใน ขอบเขต
ของการตรวจสอบ และการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน ไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานและใชจายเงิน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 ขอ 8
กําหนดใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอ ผูบริหารทองถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลางที่หนวยรับตรวจ
จัดใหมี ขึ้น เพื่ อให เกิด ความมั่น ใจและให คําแนะนํ าปรึกษาเพื่ อเพิ่ม คุณ คาและปรับปรุง การดํ าเนิ นงาน การ
ตรวจสอบภายใน ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห ประเมิน ความเพี ยงพอของการ
ควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดาน
อื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
แผนการตรวจสอบ(AuditPlan) หมายถึ ง แผนการปฏิ บั ติ งานที่ ผู ตรวจสอบภายในจั ดทํ าไว ล วงหน า
ประกอบดวยวัตถุประสงคในเรื่องที่จะทําการตรวจสอบขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวกับหนวยรับตรวจ เรื่องที่
ตรวจ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.เพื่อพิสูจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี การ
รายงานสถานะการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวของ ของหนวยรับตรวจ (สํานัก/กอง)
2.เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน วยรั บ ตรวจ(สํ า นั ก /กอง)ว าได ป ฏิ บั ติ เป น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง มติครม. หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กําหนดหรือไม
3.เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ(สํานัก/กอง)วามีความเพียงพอเหมาะสม
รัดกุมหรือไม โดยสามารถ ลดขอบกพรอง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดหรือไม
4.เพื่ อติด ตามและประเมิน ผลการดําเนิ นงานตามภารกิจหรือตามอํานาจหน าที่ ของหน วยรับตรวจ
(สํานัก/กอง)วาปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและเปนไป ตามหลักของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีหรือไม ตลอดจนใหขอเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติราชการตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยมีการบริหารทรัพยากร อยางประหยัด คุมคารวมทั้งชวยปองกัน และ
สรางภูมิคุมกันไมใหมีการรั่วไหล การสูญ เสีย การทุจริต หรือไมใหเกิดความเสียหายกับราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลได
5.เพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสูงสุดและผูบังคับบัญ ชาไดรับทราบปญ หาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาโดยใชขอมูลดานการตรวจสอบเปนประโยชนในการตัดสินใจแกไขขอบกพรองได
ทันเวลากอนที่ผูตรวจสอบภายนอก(สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน,สํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ),ผูกํากับดูแล,สภาตําบลฯ,และประชาชนเขาตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบภายใน
1.ตรวจสอบความถู กตอ ง และเชื่ อถือ ได ของข อมู ล และตัว เลขต าง ๆ ดว ยเทคนิ คและวิธีก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
2. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณการเงินการพั สดุ และทรั พยสิ นรวมทั้ งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุก
ประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไขเพื่อใหการ
ปฏิบัติงาน ตามขอ 1 และ 2 เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ
เพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
5. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถิ่น และปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ
ขอบเขตของงานตรวจสอบ
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห รวมทั้ง การประเมิน ความ
เพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลกําปงและการ
บริหารความเสี่ยงของหนวยตรวจรับ ซึ่งรวมถึง
1. ประเมิ น ความมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของการดําเนิ น งานในหนา ที่ข องหน วยตรวจรั บ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
2. สอบทานระบบการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานและ กฎหมาย ระเบี ยบ ขอบั งคับ สอบทานความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงิน การคลัง
3. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหเหมาะสม
กับประเภทของทรัพยสินนั้น
4. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร
หนวยตรวจรับ
1. สํานักงานปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม

วิธีการตรวจสอบ
1. การสุม
2. การตรวจนับ
3. กาคํานวณ
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวของ)
5. การสอบทาน
6. การสังเกตการณปฏิบัติงาน
7. การสัมภาษณ
8. การทดสอบการบวกเลข
ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ
ขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 – 30
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 )
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบ)
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
นายพงษพัฒน พับโพธิ์ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
1. อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
2. จัดใหมีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน
3. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ
4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินใหเรียบรอยเปน
ปจจุบัน รอรับการตรวจ
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ที่ผูบริหารทองถิ่นสั่งให
ปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อจักไดดําเนินการตอไป และสงสําเนาแผนการตรวจสอบใหผูวา
ราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2545 ขอ 8 และสง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 25546- ขอ 6

งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงานจึงไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน

(ลงชื่อ)

(นายพงษพัฒน พับโพธิ์)
หัวหนาสํานักปลัด

ผูเสนอแผนการตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง

(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กฎบั ต รนี้ จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร หน วยรั บ ตรวจ และผู ป ฏิ บั ติ ง านได เข า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย
วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหนวยตรวจสอบ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการประสานประโยชน โดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
คานิยม

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน
อิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะ
ชวยให สวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการตอฝายบริหารอยางเที่ยงธรรม และเปน
อิสระ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใช
จายเงิน การปองกันทรัพยสิน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
สายการบังคับบัญชา
1. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
2. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาวตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
3. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง โดย
ผาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
อํานาจหนาที่
1. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยภายในองคการบริหาร
สวนตําบลกําปงและมีอํานาจหนาที่ในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
โดยมีสิทธิที่ จะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานรับตรวจ รวมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
2. หนวยงานการตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ
ควบคุมภายใน หรือแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวจ ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ
ของ ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา
3. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม
และหนาที่ของหนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่กําหนดและรวมถึงความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
หรือ การควบคุมภายใน และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง

แผนการ ตรวจสอบประจําป จะตองนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัติ แลวจึงแจงแผนการตรวจสอบ
ประจําปที่ผาน การอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัด สํานักงานตรวจเงินแผนดินและสวนราชการในสังกัด
4. ปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ กํ า หนดไว ในแผนการตรวจสอบประจํ าป ตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ รวมทั้ ง การ
ปฏิบัติงาน อื่นตามหัวหนาสวนราชการมอบหมายไดตามควรแตกรณี ทั้งนี้ งานดังกลาวตองไมใชงานที่มีลักษณะ
ประจํ าและ ต อ งไม ทํ าให ผู ตรวจสอบภายในขาดความเป น อิ สระและเที่ ย งธรรม มี สว นได เสี ย ในกิ จกรรมที่
ตรวจสอบ
5. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุ ม ทั้ ง การตรวจสอบด านการเงิ น การบั ญ ชี และการ
ตรวจสอบ การดําเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
6. หนวยตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบ
ตอ ความเปนอิสระในการปฏิบตั ิ และการเสนอความเห็น
ความรับผิดชอบ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในโดยรายงานผล
การตรวจสอบและการใหขอมูลเชิง วิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอ คําปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในกําหนดไว
1. ขอมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงิน
การบัญชีและการปฏิบัติงาน
2. ประสานกับหนวยงานรับตรวจ (สํานัก/กอง) เพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการให
ขอมูลและขอเสนอแนะในอันที่จะทําใหผลการตรวจสอบ มีประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒ นาปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประสานงานกั บ สํ านั ก งานการตรวจเงิน แผน ดิ น และหน วยงานอื่ น เพื่ อให เกิ ด ผลงานรวมที่ เป น
ประโยชน สูงสุดตอองคกร
4. การจัดลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายใน ตารางเวลาโดยมีผูบริหารเห็นชอบ
5. การพิ จ ารณาลํ าดั บ กิ จกรรมที่ จ ะตรวจสอบและเวลาดํ าเนิ น การให พิ จ ารณาจากความเสี่ย งที่ มี
สาระสําคัญ ดังนี้
5.1 การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี
5.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและขอกําหนดทางกฎหมาย
5.3 ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย
5.4 การไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน
5.5 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว
6. พัฒ นาบุคลากรผูตรวจสอบภายในใหมีความรู ความชํานาญ ในดานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อยางเพียงพอ
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
2. จัดใหมีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน

3. จัดเตรีย มรายละเอี ยดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิ บัติ งานเพื่ อ
ประโยชนในการตรวจสอบ
4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงานทางการเงินใหเรียบรอย
เปนปจจุบันพรอมที่จะใหตรวจสอบได
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติตามขอทักทวงของขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ที่ผูบริหารทองถิ่นสั่งให
ปฏิบัติ ในกรณีที่เจาหนาที่หนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ใหผูตรวจ
สอบภายในรายงานผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี
กฎบัตรฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
อนุมัติโดย
(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง
วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25561

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปลัด อบต.กําปง โทร./โทรสาร ๐ 4497 4224
ที่ นม 73501/
วันที่ 3 ตุลาคม
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2561

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 ขอ 8 วาดวยการเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลกําปง เปนไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและคูมือการตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยกําหนด วาดวยแนวทางการตรวจสอบ ความถูกตองและความ
นาเชื่อถือไดของขอมูล ตัวเลขตางๆ ,ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารดานอื่นๆใหเปนไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน การใช
ทรัพ ยากรทุ กประเภท เป น ไปโดยมีป ระสิ ทธิ ภาพ ประสิท ธิผล ประหยัด ด วยเทคนิ คและวิธี การที่ ยอมรั บ
โดยทั่วไป ซึ่ง เป น กิจกรรมที่ดํ าเนิ น การอยางเปนอิสระและเปน กลาง เพื่ อให เกิดความมั่น ใจวาสามารถที่จ ะ
ปองกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับงานการเงินหรือทรัพยสินตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งจะสามารถแกไขไดทันทวงทีเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบขององคการ
บริหารสวนตําบลกําปง เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอสงแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบทาย
(นายพงษพัฒน พับโพธิ์)
หัวหนาสํานักปลัด
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง
...........................................................
(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง

( ) อนุมัติ

คําสั่ง

( ) ไมอนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)
รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง
ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกําปง
กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
ความถี่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
หนวย
รับตรวจ
(ครั้ง)
สํานักงานปลัด 1.การจัดทําแผนพัฒนาสามป
รอบที่ 1 13 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62
2.การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย รอบที่ 2 1 เมษายน 62 - 30 กันยายน 62
ประจําป 2562
3.การจัดทําแผนการใชจายเงิน
4.การดําเนินงานและประเมินผลโครงการ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
5.การโอนงบประมาณและการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําป
6.การยืมเงิน
7.การใชจายเงินสะสม
8.การบริหารงานบุคคล
9.การรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯขอ 6
10.การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล
11.การดํ า เนิ น การช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบสา
ธารณภัย/ภัยธรรมชาติ
กองคลัง
1.การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
รอบที่ 1 13 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62
2.การเบิกจายเงิน
รอบที่ 2 1 เมษายน 62 - 30 กันยายน 62
3.การบัญชีและการจัดทํางบการเงิน
4.การยืมเงิน
5.การจัดซื้อจัดจาง
6.การควบคุ ม ก ารเก็ บ รั ก ษ า และก าร
จําหนายพัสดุ
7.การจัดเก็บ รายได การพั ฒ นารายได และ
เรงรัดรายได
8.การจัดทําแผนการใชจา ยเงิน
9.การจั ด ทํ า และการบั น ทึ ก แบบการใช
รถยนต(แบบ 1 - แบบ 6) และจัดทําเกณฑ
การใชน้ํ ามั นเชื้อ เพลิงของรถยนตสวนกลาง
รวมถึง การดู แลรัก ษาซอมบํ ารุง รถยนตสว น
กลาง
10.การรายงานการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯขอ 6
รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562

ผูรับผิดชอบ
รับตรวจ
นายพงษพัฒน
พับโพธิ์
หัวหนาสํานักปลัด

นายพงษพัฒน
พับโพธิ์
หัวหนาสํานักปลัด

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกําปง
หนวย
รับตรวจ
กองชาง

กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ

ความถี่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
(ครั้ง)
1.ก าร บั น ทึ ก ผ ล ก าร ค ว บ คุ ม งาน แ ล ะ รอบที่ 1 13 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62
เหตุการณแวดลอมประจําวัน
รอบที่ 2 1 เมษายน 62 - 30 กันยายน 62
2.การคํานวณราคากลางงานกอสราง
3.การจัดทําแผนการใชจายเงิน
4.การรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียนฯขอ 6
กองการศึกษา 1.การดําเนินงานและการประเมินผลโครงการ รอบที่ 1 13 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62
ตามขอบัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําป รอบที่ 2 1 เมษายน 62 - 30 กันยายน 62
ศาสนาและ
วัฒนาธรรม 2561
2.การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.การจัดทําแผนการใชจายเงิน
4.การรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียนฯขอ 6
กองสวัสดิการ 1.การจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ รอบที่ 1 13 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62
สังคม
และผูปวยเอดสตามคุณสมบัติ
รอบที่ 2 1 เมษายน 62 - 30 กันยายน 62
2.การดําเนิ นงานเงินทุ น โครงการเศรษฐกิ จ
ชุมชน และการติดตามประเมิน ผลโครงการ
3 .ก ารดํ า เนิ น งาน และ การป ระเมิ น ผล
โครงการ ตามขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย
ประจําป 2561
4.การจัดทําแผนการใชจายเงิน
5.การรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียนฯขอ 6

ผูรับผิดชอบ
รับตรวจ
นายพงษพัฒน
พับโพธิ์
หัวหนาสํานักปลัด

นายพงษพัฒน
พับโพธิ์
หัวหนาสํานักปลัด

นายพงษพัฒน
พับโพธิ์
หัวหนาสํานักปลัด

กําหนดการตรวจสอบภายในและรายงานผล
ประจําปงบประมาณ 2562
หนวยรับตรวจ

แจงเขาตรวจ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

สํานักงานปลัด

รายงานผล นายก
อบต.

-งานควบคุมภายใน
-งานบุคลากร
-งานนโยบายและแผน

6 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562
6 มี.ค. 2562

10 มี.ค. 2562 20 ก.ย.2562
10 มี.ค. 2562 20 ก.ย.2562
10 มี.ค. 2562 20 ก.ย.2562

25 ก.ย.2562
25 ก.ย.2562
25 ก.ย.2562

-งานสาธารณสุข
-งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

6 มี.ค. 2562

6 มี.ค. 2562

20 ก.ย.2562

25 ก.ย.2562

กองคลัง

6 มี.ค. 2562

6 มี.ค. 2562

20 ก.ย.2562

25 ก.ย.2562

กองชาง

6 มี.ค. 2562

6 มี.ค. 2562

20 ก.ย.2562

25 ก.ย.2562

กองการศึกษา

6 มี.ค. 2562

6 มี.ค. 2562

20 ก.ย.2562

25 ก.ย.2562

กองสวัสดิการสังคม

6 มี.ค. 2562

6 มี.ค. 2562

20 ก.ย.2562

25 ก.ย.2562

รายงานผลตาม
ขอเสนอแนะ

