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บทน า 
 

 
 
   

การตรวจสอบภายใน  เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้ค าปรึกษาอย่าง
เป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

การตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยให้ก าด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลท่า
ปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการท างานตามปกติ ซึ่งต้อง
มีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด โดยฝ่ายปฏิบัติสามารถน าแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น หากการตรวจสอบภายในมีมาตรฐาน ประกอบกับ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าปลา มี
ความถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 
 
 

การตรวจสอบภายในเป็นการรายงานข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหาร เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีส่วนผลักดันความส าเร็จ 
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และรายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้องค์กรได้ข้อมูลและ
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานหลักของความโปร่งใสและความสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการ
ตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการประสานลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย 

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความ
ร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
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ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าปลา ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ รายงานผล และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง เพ่ือการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 
 
 

“ ติดตาม  ตรวจสอบ และสนับสนุนข้อมูล  เพ่ือความความเสี่ยงการทุจริต ”  
 
  

 
1. ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลท่าปลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. สนับสนุนข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือลดความเสี่ยง

การทุจริตในองค์กร 
  
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ไม่มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  แต่ได้แต่งตั้ง  นางมะยุรี   ค ามงคล  ต าแหน่ง 
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา  เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. กองการศึกษา 

6. กองสวัสดิการสังคม 

7. กองการประปา 
 

 

ส่วนที ่ 1   ข้อมลูหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

โครงสร้างและอัตราก าลัง 

หน่วยรับตรวจ 
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ส่วนท่ี  2   แผนการตรวจสอบภายใน (Audit  Plan) 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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ส่วนท่ี  3   ผลการตรวจสอบภายใน 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ           หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าปลา                                                     .    
ที ่                                                               วันที ่   24    กันยายน   2563                          ““ 
เรื่อง  ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4                              .  
 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา (ผ่านปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา) 
 
        เรื่องเดิม 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2545  ข้อ 8  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย นั้น  

 กระบวนการบริหารงานส าหรับหน่วยตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Process) จ าเป็นต้องก าหนด
แผนไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกับการบริหารงานอ่ืนๆ โดยแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ที่ก าหนดเป็นการวาง
แผนการด าเนินงานล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปี ลักษณะของแผนจะก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ หน่วยรับตรวจ อัตราก าลัง เวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ 

 ดังนั้น แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือบุคลากร และเวลา 
แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ของผู้ตรวจสอบเพ่ือชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด อันจะน าไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ โดยใช้ทรัพยากรภายในต่อไป 
 

 ข้อเท็จจริง 

 เทศบาลต าบลท่าปลา ไม่มีอัตราก าลังบุคลากร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน  งานส านัก
ปลัดเทศบาล จึงด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล  ตัวเลขต่างๆ 
,ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารด้านอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็น
อิสระและเป็นกลาง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับงาน
การเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  จึงขออนุมัตจิัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าป ี  2564     
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            ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
(ข้อ ๘) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนแล้วส่งแผนตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
 ๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ข้อ ๕) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่ง
ส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติฯ 
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ข้อ ๑๘) 
ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
 

 ข้อพิจารณาและอนุมัติ 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอโปรดพิจารณาและอนุมัติด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  ของหน่วยตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามแผนการตรวจสอบฯ ที่แนบมาท้ายนี้) 
 ๒. โปรดลงนามหนังสือส าเนาส่งแผนการตรวจสอบฯ (ตามข้อ ๑) เพ่ือส่งให้ผู้ก ากับดูแล (จังหวัด,อ าเภอ) 
และผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งได้แนบเสนอมาด้วยท้ายนี้ 
 
 
 

( นางมะยุรี     ค ามงคล  ) 
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา ปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
 

 
  ความคิดเห็น ปลัดเทศบาล                          อนุมัติ 
 …………………………….………….        ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................. 

...............................................                       .....................................................................    
 
 

( นายวิเชช     ปัญญาจิรภัทร์ )            ( นายสุรินทร์    ปริมาณ ) 
  ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา                                     นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 
    25  กันยายน  2563                25  กันยายน  2563 

               
       
 
 



 

 

 
 
 
 

แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลท่าปลา 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
---------------- 

 
๑. หลักการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลท่าปลา 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการชัดเจน ดังนั้น การ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าปลา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ 
 นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์
ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 ๒.๑  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๒  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 ๒.๓  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม 
 ๒.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๒.๕  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 ๒.๖  เพ่ือลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) 
 ๒.๗  เพ่ือป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต 
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๓.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 หน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่จะตรวจสอบ มีดังนี้ 

 ๓.๑  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ  จ านวน  7  หน่วยรับตรวจ  ประกอบด้วย 

         (๑)  ส านักปลัด  
         (๒)  กองคลัง 
         (๓)  กองช่าง  
       (๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (5)  กองการศึกษา  
  (6)  กองสวัสดิการ  
  (7)  กองการประปา 

 ๓.๒  เรื่องท่ีตรวจสอบ  

  ตรวจสอบทุกหน่วยตรวจรับ  ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ  
         (๑)  การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Audit)  
                 (๒)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)  
                  (๓)  การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit)  
                 (๔)  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)  

          ๓.๓  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ  
                 ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

 ๓.๔  แนวทางการตรวจสอบ  
               (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
  (3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
  (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
  (5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
  

๔.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๔.๑  หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งผู้รับตรวจโดยจะประสานกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ 7 ส่วน
ราชการ คือ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 
และกองการประปา  รวมทั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต  
ก าหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
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 ๔.๒  หน่วยตรวจสอบภายในจะใช้เทคนิคการตรวจสอบ (Audit  Technique)  ในแต่ละกรณี  ซึ่งในการ
ตรวจสอบและใช้เทคนิคการตรวจสอบในแต่ละกรณีเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑)  การสุ่มตัวอย่าง 
   ๒)  การตรวจนับ 
   ๓)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
   ๔)  การค านวณ 
   ๕)  การสอบถาม การสอบทาน 
   ๖)  การสังเกตการณ์ 
   ๗)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
   ๘)  การตรวจทาน 
   ๙)  การประเมินผล 

๕.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 1.  นางมะยุรี   ค ามงคล   ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

2. นางสาวอรทัย  ตันติศุภรักษ์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง      
3. นายอดุลย์ ถาค า  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง    

 4.  นางบัวบาน อู่ทรัพย์        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๖.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เทศบาลต าบลท่าปลา มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีระบบข้อมูลที่เชื่อถือ 
มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

     (ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
              (  นางมะยุรี    ค ามงคล  ) 
    รองปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
            วันที่   25  กันยายน  2563 
 
 

             (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
             (  นายวิเชช   ปัญญาจิรภัทร์ ) 
       ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา 
      วันที่  25  กันยายน  2563 
 
             (ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
             ( นายสุรินทร์    ปริมาณ ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 
            วันที่  25  กันยายน   2563 



 

 

เอกสารแนบ 1/4 
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

หน่วยรับตรวจ 
/ผู้ตรวจ ระยะเวลาตรวจสอบ กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 
 

ส านักปลัด 
- 

 นางมะยุรี ค ามงคล 
 
 

 
 
 

 
 
 

มกราคม 2564  
- 

กุมภาพันธ์ 2564  

1. การควบคุมวัสดุ - สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

2. การใช้รถส่วนกลาง 
- ใบขออนุญาตใช้รถ 
- บันทึกการใช้รถ 

3. การจัดท าแผนพัฒนา - แผนพัฒนาห้าปี (2561-2565) 
4. การจัดท าเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2564 
5. การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 

- หลักฐานการโอนและแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

6. การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 

 

หน่วยรับตรวจ 
/ผู้ตรวจ ระยะเวลาตรวจสอบ กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
- 

น.ส.อรทัย ตันติศุภรักษ ์
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2564  
- 

มีนาคม 2564  

1. การจัดท างบการเงินและการ
เก็บรักษาเงิน  

- งบทดลอง / งบรับจ่ายรายเดือน / 
ใบส าคัญใบน าส่งเงิน /ทะเบียนเงินรายรับ/
สมุดเงินสดรับ/สมุดเงินสดจ่าย / รายงาน
จัดท าเช็ค / รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
/ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย  

- รายละเอียดประกอบฏีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย 

- เอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3. การใช้รถส่วนกลาง  
- ใบขออนุญาตใช้รถ 
- บันทึกการใช้รถ 

4. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

- หลักฐานการรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

- การจัดท าบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ 
- เอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

5. การควบคุมพัสดุ  - สมุดคุมบัญชีพัสดุ 
6. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ภาษีป้าย 
และการเก็บรายได้อ่ืนๆ 

- ใบเสร็จรับเงินภาษีทุกประเภท 
- เอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

7. การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 



 

 

เอกสารแนบ 2/4 
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 

หน่วยรับตรวจ 
/ผู้ตรวจ 

ระยะเวลา
ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- 
  นางบัวบาน  อู่ทรัพย์ 

น.ส.อรทัย ตันติศุภรักษ ์
 

 
 

 
 
 

เมษายน 2564  
- 

พฤษภาคม 2564  

1. การควบคุมวัสดุ  - สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

2. การใช้รถส่วนกลาง 
- ใบขออนุญาตใช้รถ 
- บันทึกการใช้รถ 

3. การเบิกจ่ายเงิน สปสช. 
- หลักฐานการจ่ายเงิน-รับเงิน 
- สมุดคุมรายการจ่ายเงิน 
- สมุดเงินฝากธนาคาร 
 

4. การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยรับตรวจ 
/ผู้ตรวจ 

ระยะเวลา
ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 

กองช่าง 
- 

นายอดุลย์  ถาค า 
 
 

 
 

 มีนาคม 2564 
- 

เมษายน 2564 

1. การขออนุญาตปลูกสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  

- แบบค าร้องขออนุญาตปลูกสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

- ใบอนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร 

- เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. การควบคุมวัสดุ  - สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

3. การใช้รถส่วนกลาง  
- ใบขออนุญาตใช้รถ 
- บันทึกการใช้รถ 

4. การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 



 

 

เอกสารแนบ 3/4 
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

หน่วยรับตรวจ 
/ผู้ตรวจ 

ระยะเวลา
ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 
 

กองการศึกษา 
- 

นางบัวบาน อู่ทรัพย์ 

น.ส.อรทัย ตันติศุภรักษ ์
 

 
 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2564  
- 

มิถุนายน 2564  

1. การควบคุมวัสดุ  - สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

 
 
2. การจัดท างบการเงินและการ

เก็บรักษาเงิน 

- งบทดลอง / ใบส าคัญใบน าส่งเงิน /
ทะเบียนเงินรายรับ/สมุดเงินสดรับ/สมุด
เงินสดจ่าย / รายงานจัดท าเช็ค / 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน/ ค าสั่ง
คณะกรรมการรับส่งเงิน/ เอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย 

- รายละเอียดประกอบฏีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย 

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. แผนการศึกษา - รูปเล่มแผนการศึกษา 

5. การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 

 
หน่วยรับตรวจ 

/ผู้ตรวจ 
ระยะเวลา
ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 
 

กองสวัสดิการ 
- 

นางมะยุรี  ค ามงคล 

 

 
มิถุนายน 2564 

- 
กรกฎาคม 2564 

1. การควบคุมวัสดุ  - สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

2. การใช้รถส่วนกลาง 
- ใบขออนุญาตใช้รถ 
- บันทึกการใช้รถ 

3. การข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
ติดเชื้อ 

- หลักฐานการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ 

4. ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 



 

 

เอกสารแนบ 4/4 
ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
หน่วยรับตรวจ 

/ผู้ตรวจ 
ระยะเวลา
ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เอกสารที่จะตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

กองการประปา 
- 

นางมะยุรี ค ามงคล 

น.ส.อรทัย ตันติศุภรักษ ์
 

 
 
 

 

 

 
สิงหาคม 2564 

- 
กันยายน 2564 

1. การควบคุมวัสดุ  - สมุดคุมบัญชีวัสดุ 

2. การจัดท างบการเงินและการ
เก็บรักษาเงิน 

- งบทดลอง / ใบส าคัญใบน าส่งเงิน /
ทะเบียนคุมเงินค่าน้ า /สมุดเงินสดรับ/
สมุดเงินสดจ่าย / รายงานจัดท าเช็ค / 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน/ ค าสั่ง
คณะกรรมการรับส่งเงิน/ เอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย 

- ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
- ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 

 



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

--------------------------------- 

หนวยรับตรวจ   :   สำนั กปลั ดเทศบาลต าบลท่าปลา 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขัทางดานการเงินการบ ญชีและดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ติงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบ งค บ ค าส ่ง มติ ั

คณะร ฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนใหข้อเสนอแนะหรือแนวในการปร บปรุงแกไขการปฏิบ ติงานดานั

ตาง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหย ด 
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ติงานของผูใตบ งค บบ ญชาและสามารถต ดสินใจแกไขปัญหาตางๆั 

ไดอยางรวดเร็วและท นเหตกการณ 

ห ัวขอเร  ่องที่ตรวจสอบ 

1. การควบคุมว สดุ 
2. การใช้รถส่วนกลาง 
3. การจ ดท าแผนพ ฒนา 
4. การจ ดท าเทศบ ญญ ติงบประมาณรายจ่าย 
5. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
6. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  
ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ
ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 

3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากร 

 
 
 
 

 
 



2 
เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 

หลั กฐาน (Audit Evidence)   หมายถั งัั เอกสาร ขอมัูล หรัือ ขอเท็จจริง  ัทัี่ไดจากวัิธีการตางๆั ที่รวบรวมข ้นเพัื่อใชั
เปนขอมัูลประกอบการพัิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวยั 4 ัคัุณล กษณะ  ไดแก 

1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 

เทคนิคการตรวจสอบ 
1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การสงเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 

นางมะยุรีััััค ามงคลั ไดร บการแตงต ้งใหปฏิบ ติหนาที่ัเปนผูตรวจสอบภายใน ท าการตรวจสอบ การปฏิบ ติงาน
ของส าน กงานปล ดัตามห วขอเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายในัประจ าปงบประมาณั2564 โดยออกแบบการ
ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบ ติงาน แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในัของสวนงานยอย และตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้  

1. การควบคุมวัสดุัตรวจพบว่าัการลงทะเบียนคุมว สดุัมีการลงทะเบียนคุมว สดุส าน กงานัและว สดุงานบ้านงานคร วั
โดยันางสาวสนธยาััสาทิพย์จ นทร์ัพน กงานจ้างัเป็นผู้ร บผิดชอบควบคุมัและด าเนินการถูกต้องในการควบคุมว สดุ
ส าน กงานัส่วนทะเบียนคุมว สดุงานบ้านงานคร วัได้แนะน าให้ันางสาวจ นทร์ัร งษีสาครัด าเนินการลงทะเบียนให้ถูกต้อง
และครบถ้วนทุกรายการัรวมถ งการดูแลบ ารุงร กษาัและการจ ดเก็บว สดุงานบ้านงานคร ว 

2. การใช้รถส่วนกลางัได้ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางของส าน กปล ดัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และร กษารถยนต์ัพ.ศ.ั2548ัด งนี้ั 

 2.1 ตามระเบียบัข้อั6ัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัจ ดท าแยกประเภทเป็นรถประจ าต าแหน่งัรถส่วนกลางั
และรถร บรองัรวมท ้งแสดงหล กฐานการได้มาและการจ าหน่ายจ่ายโอนตามแบบั1ัหรือัแบบั2ัั 

 จากการตรวจสอบัแบบั1ับ ญชีแยกประเภทัประเภทรถประจ าต าแหน่งไม่ได้ท าั เพราะไม่มีรถประจ าต าแหน่ง 
 ตามแบบั2ัประเภทรถส่วนกลางั(รถร บรอง)ักองคล งได้ด าเนินการจ ดท าเรียบร้อยแล้ว 
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 2.2 ตามระเบียบข้อั7ัส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ าม นเชื้อเพลิงัในแต่ละงบประมาณัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นัต้องส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ าม นเชื้อเพลิงของรถทุกค นัเพ่ือเป็นหล กฐานในการ
เบิกจ่ายน้ าม นเชื้อเพลิงัและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ 

ั 2.3ัใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางั(แบบั3)ััระเบียบฯัข้อั11ัวรรคั3ัการใช้รถยนต์ปกติให้ใช้ภายในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ้นัหากจะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบ ติหน้าที่นอกเขตัอปท.ัถ้าเป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้ร บ
อนุญาตเป็นหน งสือจากผู้บริหารก่อน 

 จากการตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ในส าน กปล ดทุกค นัได้จ ดท าใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบั3ัทุกค น 

2.4ัใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางั(แบบั4)ััระเบียบฯัข้อั12ัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ัจ ดให้มีสมุด
บ นท กการใช้รถส่วนกลางและรถร บรองััประจ ารถแต่ละค นัสมุดบ นท กอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบั4ัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมพน กงานข บรถให้ลงรายการตามความเป็นจริง 

 ัจากการตรวจสอบัพบว่าัมีสมุดบ นท กการใช้รถทุกค นัั 

2.5ัการจ ดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถั(แบบั6)ัระเบียบฯัข้อั18ัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ดท า
สมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแต่ละค นตามัแบบั6 

 จากการตรวจสอบัพบว่าัรถทุกค นัได้มีการจ ดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถตามัแบบั6ัแต่เนื่องจาก
รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลทุกค นมีอายุการใช้งานเกินั20ัปีัท าให้ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมมากและบ่อยคร ้งั
เกิดความไม่คุ้มค่าัหากมีสาธารณภ ยเกิดข ้นอาจไม่สามารถปฏิบ ติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6ัการก าหนดปริมาณน้ าม นเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ััตามระเบียบฯัข้อั19ัการเบิกจ่ายค่าน้ าม นเชื้อเพลิง
ส าหร บรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัก าหนดปริมาณน้ าม นเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้
รถยนต์แต่ละค นไว้ัท ้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์น ้นๆัรถส่วนกลางและรถร บรองัให้เบิกจ่ายค่าน้ าม นเชื้อเพลิง
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ้นัั 

 จากการตรวจสอบพบว่าัรถทุกค นมีการก าหนดปริมาณน้ าม นเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละค นแล้ว 

2.7ัตราเครื่องหมายัอปท.ัข้างรถยนต์ส่วนกลางัตามระเบียบฯัข้อั5ัให้มีตราเครื่องหมายประจ าองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นัขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่าั18ัเซนติเมตรัและอ กษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัขนาดสูงไม่
น้อยกว่าั5ัเซนติเมตรัหรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่าั7.5ัเซนติเมตรัไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางท ้งสองข้างทุกค น 

 ส าหร บรถจ กรยานยนต์ัขนาดของเครื่องหมายและชื่อย่ออ กษรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ลดลงตามส่วน 

 ตราเครื่องหมายและอ กษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัในวรรคหน ่งและวรรคสองให้พ่นด้วยสีขาวัเว้น
แต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ช ดเจนััให้ใช้สีอ่ืนแทนัในกรณีที่มีการจ าหน่ายรถยนต์ส่วนกลางัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลบหรือท าลายตราเครื่องหมายและอ กษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกท ้งหมดัก่อนที่จะส่งมอบรถยนต์ให้บุคคล
อ่ืน 

 จากการตรวจสอบรถทุกค นัได้มีการตราเครื่องหมายเทศบาลต าบลท่าปลาัครบทุกค นแล้ว 
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3. การจัดท าแผนพัฒนาััได้ตรวจสอบก บันางดวงนภาัก นยะมีัต าแหน่งัน กวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการั
ว่าได้มีการจ ดท าแผนพ ฒนาท้องถิ่นั(พ.ศ.ั2561-2565)ัมีการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงั(ฉบ บที่ั6)ัประกาศใช้เมื่อว นที่ัั
17ัักรกฎาคมัั2564ััและเตรียมการจ ดท าเทศบ ญญ ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565 

4.ัจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  มีการด าเนินงานตามแนวทางและข ้นตอนตามระเบียบักฎหมาย โดยต ้ง
งบประมาณแบบสมดุล มีการจ ดท าประมาณการรายร บัและ ประมาณการรายจายัจ านวน 34,366,000 บาทััมีการต ้ง
งบประมาณตามแผนงานัและอนุม ติใช้ได้ท นั1ัตุลาคมั2563ััแตการต ้งงบประมาณัในแตละหมวดรายจายัย งขาดการ
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติัท าใหตองมีการโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงัค าชี้แจงงบประมาณบอยคร ้งัและไมมีการจ ดท า
รายละเอียดของโครงการในระด บกองักอนเสนอขอต ้งงบประมาณ ท าใหเจาหนาที่งบประมาณ ผูบริหารไมมีรายละเอียด
ส าหร บการวิเคราะหงบประมาณัและสภาฯัไมมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายัมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีังบประมาณั2564ั
จ านวนัั18ัคร ้งัและมีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีั2564ัจ านวนัั1ัคร ้งั 

6. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  มีการแตงต ้งคณะกรรมการประเมินประเมินผลการควบคุมภายในของัั
หนวยงานััมีการจ ดท ารายงานััระด บหน่วยงานของร ฐัตามแบบััปค.ั1ัหน งสือร บรองการประเมินการควบคุมภายในัั
ผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบัปค. 4) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค. 5) 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในั(แบบัปค.ั6)ัและจ ดสงรายงานให
เลขานุการคณะกรรมการัการประเมิลผลการควบคุมภายในระด บองคกรเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาัแต
ความเสี่ยงที่คนพบไมสามารถปร บลดความเสี่ยงในหนวยงานลงได  การรายงานผลการตรวจสอบภายในด งกลาวขางตนัั 
เปนเพียงการสอบทาน โดยการสุมตรวจวาการด าเนินการตามห วเรื่องที่ตรวจสอบไดปฏิบ ติให้เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของ  เพ่ือให้ม ่นใจไดว่าััเจาหนาที่ผู้ร บผิดชอบสามารถปฏิบ ติงานใหเปนไปตามว ตถุประสงคัและสอด
คลองก บระเบียบักฎหมาย หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของัตลอดจนเปนเพียงขอเสนอแนะัเพ่ือใหผลการตรวจสอบสามารถใช
เปนเครื่องมือในการควบคุม ก าก บดูแลและเปนขอมูลใหผูบริหารทองถิ่นต ดสินใจในการอนุม ติ  อนุญาต  เพ่ือบริหาร
กิจการตางๆัขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามอ านาจหนาที่ ผูบ งค บบ ญชา หรือผูมีอ านาจควรก าช บ ใหเจาหนาที่ั ัััััั
ทีร่ บผิดชอบตรวจสอบความถูกตองความครบถวนในการปฏิบ ติงานตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงคร ด 

 จากการตรวจสอบรถทุกค นัที่มีความเสี่ยงจากอายุการใช้งานมากกว่าั10ัปีัท าให้ต้องใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมจ านวนมากัซ ่งปัจจุบ นังานส าน กปล ดเทศบาลต าบลท่าปลาัมีรถยนต์ส่วนกลางััจ านวนัั8ััค นัด งนี้ 

 6.1ััรถยนต์โดยสาร(รถตู้)ัทะเบียนันขั938ััจ านวนั1ัค นัที่ใช้ในการเดินทางไปราชการัจ่ายเช็คัค่าใช้จ่าย
ต่างๆััติดต่อราชการจ งหว ดอุตรดิตถ์ัซ ่งจ ดต ้งมาต ้งแต่ั2548ัมีอายุการใช้งานั16ัปี 

 6.2ััรถยนต์ตรวจการสีแดงัทะเบียนับจั32ัร บมอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นัเมื่อั13ัมีนาคมั
2540ัมีอายุการใช้งานมาั24ัปีัใช้ปฏิบ ติงานด้านป้องก นัและใช้ติดต่อราชการจ งหว ดัใช้บรรทุกว สดุัครุภ ณฑ์ส าน กงานั
เช่นัตู้ัเต็นท์ัโต๊ะัเก้าอ้ีััและกิจกรรมอื่นๆัของเทศบาล 

 6.3ััรถยนต์กระบะสีขาวัทะเบียนันขั1288ัได้มาจากการขายทอดตลาดของเขื่อนสิริกิติ์ัเมื่อว นที่ั27ั
ก นยายนั2550ัมีอายุการใช้งานที่เทศบาลต าบลท่าปลาั14ัปีัและอายุการใช้งานจากเขื่อนัต ้งแต่ว นที่ั10ักรกฎาคมั
2540ัอายุการใช้งานั10ัปีัรวมอายุการใช้งานของรถยนต์ท ้งสองค นั24ัปีัใช้ปฏิบ ติงานด้านป้องก นัใช้ติดต่อราชการ
จ งหว ดัใช้บรรทุกว สดุัครุภ ณฑ์ส าน กงานัเช่นัตู้ัเต็นท์ัโต๊ะัเก้าอ้ีและกิจกรรมอ่ืนๆัของเทศบาลั 
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6.4ััรถยนต์ด บเพลิงัทะเบียนัอตั80-ั6426ัได้ร บมอบจากกระทรวงมหาดไทยัเมื่อว นที่ั14ักุมภาพ นธ์ั
2526ัมีอายุการใช้งานั38ัปีัใช้ปฏิบ ติงานป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ยต่างๆ 

6.5ััรถยนต์บรรทุกน้ าัทะเบียนับคั2817ัได้ร บโอนจากกรมป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ยัจดทะเบียนั14ั
ก นยายนั2537ัมีอายุการใช้งานั27ัปีัใช้ปฏิบ ติงานป้องก นและบรรเทาสาธารณภ ยั อ คคีภ ยัขนส่งน้ าในช่วงภ ยแล้ง 

6.6ัรถยนต์บรรทุกน้ าัขนาดั160ัแรงม้าัทะเบียนัอตั80-5431ัจดทะเบียนั24ัพฤศจิกายนั2535ัมีอายุ
การใช้งานั29ัปีั 

6.7 รถยนต์บรรทุกน้ าั10ัล้อัด าเนินการจ ดซื้อครุภ ณฑ์ตามระเบียบพ สดุฯัทะเบียนับนั2850ัจดทะเบียนัััััััััััััััััััััััััััััััััั
15ัมิถุนายนัั2559ััมีอายุการใช้งานัั5ัััปีั 

6.8 รถจ กรยานยนต์ััด าเนินการจ ดซื้อครุภ ณฑ์ตามระเบียบพ สดุฯ  ััทะเบียนัักสต.692ััจดทะเบียนัััััััััััััััััััััััััััััััััั
16ััสิงหาคมัั2555ััมีอายุการใช้งานัั9ัััปีั 

ข้อเสนอแนะ ัของงานตรวจสอบภายในัตามสภาพอายุการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลางทุกค นัเกินั10ัปีัข ้นไปั
จ งท าให้มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงร กษาัซ่อมแซมัและน้ าม นเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตรัมีสถิติเกินหล กเกณฑ์ที่ก าหนดัตามหน งสือ
กระทรวงมหาดไทยัด่วนมากัที่ัมท0808.2/ว.3523ัลงว นที่ั20ัมิถุนายนั2559ัด งน ้นัเพื่อให้การใช้งานครุภ ณฑ์ที่มี
ข้อจ าก ดข้างต้นัจ งควรให้เจ้าหน้าปฏิบ ติด้วยความระม ดระว งและขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบอย่าง
เคร่งคร ด 

จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 
(ันางมะยุรีัััััค ามงคลั) 

รองปล ดเทศบาลต าบลท่าปลาัั 
 



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา 
 

ล าด บ รายการ ประเภท หมายเลขทะเบียน 
ปีัพ.ศ. 

ที่จดทะเบียน 
/อายุการใช้งาน 

เกณฑ์การใชน้้ าม น 
แบบั3ขัออนญุาต

ใช้รถ 
แบบั4บั นท ก 

การใช้รถ 
แบบั6ับ นท ก

ซ่อมบ ารุงั 
ก าหนดปริมาณ
น้ าม นเชื้อเพลิง 

ตราเครื่องหมาย 
อปท.ข้างรถ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

1 

ั 

ั 

ครุภ ณฑ์รถยนต์ / 
รถจ กรยานยนต์ 

รถตู ้ นขั938 2548/16ปีั             

รถยนต์ตรวจการัั บจั32 2540/24ป ี             

รถยนต์กระบะัั นขั1288 2540/24ปี             

ัรถยนต์ด บเพลิงั อตั80-6426 2526/38ป ี             

รถยนต์บรรทุกน้ าัั บคั2817 2537/27ปี             

รถยนต์บรรทุกน้ าััั อตั80-5431 2535/29ปี             

รถยนต์บรรทุกน้ าััั บนั2850 2559/5ปี             

รถจ กรยานยนต์ กสต692 2555/9ปี             

                

               

               

               

               



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

----------------------------- 

หนวยรับตรวจ      : ั ักองคลั งเทศบาลต าบลท่าปลาั 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขตางๆ ทางดานการเงินการบ ญชีและดานอ่ืน  ๆที่เก่ียวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ติงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบ งค บ ค าส ่ง มติคณะร ฐมนตรี 

และนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนใหข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปร บปรงแกไขการปฏิบ ติงานั

ดานตาง ๆ ให้มีประสิทธิภาพัประสิทธิผลและประหย ด 
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ติงานของผูใตบ งค บบ ญชาัและสามารถต ดสินใจแกไขปญหาััั

ตางๆั ไดอยางรวดเร็วและท นเหตุการณ ์

เร ่องท่ีตรวจสอบ 
1. การจ ดท างบการเงินและการเก็บร กษาเงินั 
2. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายั 
3. การใช้รถส่วนกลางั 
4. การตรวจสอบพ สดุประจ าปี 
5. การควบคุมว สดุั 
6. การจ ดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างั ภาษีบ ารุงท้องที่ัภาษีป้ายัการจ ดเก็บค่าธรรมเนียมัค่าปร บและใบอนุญาตต่างๆัั 
7. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  

ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าก บดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ

ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 
3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ  เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากร 

เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 
หล กฐาน (Audit Evidence)  หมายถ ง เอกสารัขอมูลหรือขอเท็จจริง ที่ไดจากวิธีการตางๆัที่รวบรวมข ้นเพื่อใชเปนั

ขอมูลประกอบการพิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวย 4 คุณล กษณะ ไดแก 
1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 

1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การสงเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 

นางสาวอรท ยััต นติศุภร กษ์ัต าแหน่งััผู้อ านวยการกองคล งััไดร บการแตงต ง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในั
ตามค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั197/2563ััลงว นที่ั25ัก นยายนัั2563ััให้ปฏิบ ติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน 
ท าการตรวจสอบ การปฏิบ ติงานของกองคล ง ตามห วขอเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ 
2564 โดยัออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบ ติงาน แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานั
ยอย และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดท างบการเงินและการเก็บรักษาเงินั ได้ตรวจสอบการจ ดท างบการเงินของเทศบาลัประกอบด้วยัการ
จ ดท างบกระแสเงินสดัรายงานการร บ-จ่ายังบทดลองัพร้อมรายละเอียดประกอบงบัเสร็จเรียบร้อยก่อนทุกว นที่ั5ัของ
ทุกเดือนัเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบัพร้อมส่งส าเนารายงานงบการเงินให้นายอ าเภอท่าปลาัและผู้ว่าราชการจ งหว ด
อุตรดิตถ์ััส าหร บการเก็บร กษาเงินัได้แต่งต ้งคณะกรรมการเก็บร กษาเงินตามค าส ่งกรรมการเก็บร กษาเงินัที่ั41/2549ั
ลงว นที่ั1ักุมภาพ นธ์ั2559ัแล้วั 

2. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายััได้ตรวจสอบฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายััมีเอกสารประกอบฏีกา
ครบถ้วนััประกอบด้วยับ นท กขออนุม ติจ ดซื้อจ ดจ้างััรายงานขอซื้อขอจ้างัค าส ่งแต่งต ้งคณะกรรมการตรวจร บพ สดุัใบส ่ง
ซื้อส ่งจ้างัใบตรวจร บพ สดุัภาพถ่ายพ สดุที่ซื้อังบประกอบรายละเอียดฏีกาัและเอกสารใบหน้าฏีกาครบถ้วนถูกต้อง 

3. การใช้รถส่วนกลางัักองคล งัมีครุภ ณฑ์รถยนต์และรถจ กรยานยนต์ัจ านวนัั3ัค นัด งนี้ 

3.1ัรถจ กรยานยนต์ัเลขทะเบียนั1ักขั5717ัจดทะเบิกน้ าม นคร ้งละั3ัลิตรัใช้ปฏิบ ติงานออกจ ดเก็บภาษีและ
รายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆัของกองคล งัสภาพรถย งใช้งานได้ดีัก าหนดให้มีการบ ารุงร กษาโดยการล้างรถเดือนละั1ัคร ้งัั 

3.2 รถยนต์ั5ัประตูัทะเบียนักฉั7196ัได้จากการบริจาคของเทศบาลนครนนทบุรีััเมื่อว นที่ั1ััพฤษภาคมัั
2561ััมีอายุการใช้งานที่เทศบาลต าบลท่าปลาั3ัปีัและอายุการใช้งานจากเทศบาลนครนนทบุรีัั15ัปีััรวมอายุการใช้
งานของรถยนต์ััั18ััปีััใช้ปฏิบ ติงานติดต่อราชการั 

3.3 ัรถยนต์ั4ัประตูัทะเบียนักตั5781ัได้จากการจ ดซื้อครุภ ณฑ์ตามระเบียบพ สดุัเมื่อว นที่ั30ัตุลาคมัั
2563ััมีอายุการใช้งานที่เทศบาลต าบลท่าปลาั1ัปีััใช้ปฏิบ ติงานติดต่อราชการ 
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4. การตรวจสอบพัสดุประจ าปีัได้มีการแต่งต ้งคณะกรรมการตรวจสอบพ สดุประจ าปีักรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงั
คณะกรรมการขายทอดตลาดัและรายงานส าน กงานตรวจเงินแผ่นดินจ งหว ดอุตรดิตถ์ ัภายในระยะเวลาที่ก าหนดัโดยมี
รายละเอียดรายการจ าหน่ายพ สดุัประจ าปีั2564ัตามระเบียบกระทรวงการคล งว่าด้วยการจ ดซื้อจ ดจ้างัและการบริหาร
พ สดุภาคร ฐัพ.ศ.ั2560ัตามข้อั213ั,ั214ั,ั215ััั 

ั5.ัการควบคุมพัสดุัได้มีการลงทะเบียนพ สดุที่จ ดซื้อมาโดยัเขียนเลขครุภ ณฑ์ัปีที่จ ดซื้อัลงในการ์ดคุมครุภ ณฑ์ัเก็บ
ร กษาพ สดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยัปลอดภ ยัและให้ถูกต้องตรงตามบ ญชีัหรือทะเบียนการเบิกจ่ายพ สดุัมอบให้งาน
ธุรการเป็นผู้ควบคุมพ สดุัและหากมีการเบิกจ่ายัให้ผู้เบิกพ สดุลงชื่อร บมอบการยืมในแบบค าร้องขอยืมพ สดุเป็นหล กฐานั
ระบุว นก าหนดส่งคืนัหากไม่คืนภายในก าหนดต้องมีการบ ารุงร กษาให้พ สดุอยู่ในสภาพเดิมพร้อมใช้งาน 

 6. การจัดเก็บรายได  มีการจ ดท าทะเบียนคุมใบเสร็จร บเงินและเก็บร กษาใบเสร็จร บเงินััเฉพาะใบเสร็จภาษีปาย 
และภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างัอากรฆ่าส ตว์ัหมวดค่าธรรมเนียมัค่าปร บและใบอนุญาตัเช่นัค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ
มูลฝอยัหมวดรายได้จากทร พย์สินัเช่นัค่าเช่าหรือบริการสถานที่ั (ค่าเช่าแผงตลาดสด)ัหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดัเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การร บเงิน การเบิกัจายเงิน การฝากเงิน การเก็บร กษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ัพ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถ ง ฉบ บที่ 4 พ.ศ. 2561 การด าเนินการจ ดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทร พยสินแลวเสร็จ โดยมีข้อมูลอยู่ในระบบัแต่ต้องด าเนินการปร บปรุงข้อมูลทุกปีัโดยในปีั2564ัได้ด าเนินการปร บปรุง
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วั  

7. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีการแตงต ้งคณะกรรมการประเมินประเมิลผลการัควบคุมภายในของ
หนวยงาน มีการจ ดท ารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบัปค. 4) รายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายในั(ตามแบบัปค. 5) และจ ดสงรายงานใหเลขานุการัคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในระด บ
องคกรเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯัพิจารณา แตความเสี่ยงที่คนพบไม่สามารถปร บลดความเสี่ยงในหนวยงานลงได
การรายงานผลการตรวจสอบภายในด งกลาวขางตนเปนเพียงการสอบทาน โดยการสุมัตรวจวาัการด าเนินการตามห วเรื่อง
ที่ตรวจสอบไดปฏิบ ติใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของ เพ่ือใหม ่นใจไดวาเจาหนาที่ผูร บผิดชอบ
สามารถปฏิบ ติงานใหเปนไปตามว ตถุประสงคและสอดคลองก บระเบียบักฎหมาย หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนั
เพียงขอเสนอแนะเพ่ือใหผลของการตรวจสอบสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ก าก บดูแลัและเปนขอมูลใหผู
บริหารทองถิ่นต ดสินใจในการอนุม ติอนุญาต เพ่ือบริหารกิจการตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอ านาจหนาที ่  
ผูบ งค บบ ญชา หรือผูมีอ านาจควรก าช บ ใหเจาหนาที่ที่ร บผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนในการปฏิบ ติงาน ตาม
กฎหมายและระเบียบที ่เกี่ยวของอยางเครงคร ด 

จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
(ันางสาวอรท ยัััต นติศุภร กษ์ั) 

ผู้อ านวยการกองคล งเทศบาลต าบลท่าปลาัั 

 



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กองคลังเทศบาลต าบลท่าปลา 
 

ล าด บ รายการ ประเภท หมายเลขทะเบียน 
ปีัพ.ศ. 

ที่จดทะเบียน 
/อายุการใช้งาน 

เกณฑ์การใชน้้ าม น 
แบบั3ขัออนญุาต

ใช้รถ 
แบบั4บั นท ก 

การใช้รถ 
แบบั6ับ นท ก

ซ่อมบ ารุงั 
ก าหนดปริมาณ
น้ าม นเชื้อเพลิง 

ตราเครื่องหมาย 
อปท.ข้างรถ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

1 

ั 

ั 

ครุภ ณฑ์รถยนต์ / 
รถจ กรยานยนต์ 

รถยนต์ั5ัประต ู กฉั7196 2561/3ปีั             

รถยนต์ั4ัประตูัั กคั5781 2563/1ปี             

รถจ กรยานยนต์ 1กก5717 2557/7ปี             

               

               

               

               

               

               



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

----------------------------- 
 

หนวยรับตรวจ   กองชางเทศบาลต าบลท่าปลาั 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขตางๆ ทางดานการเงินการบ ญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ตัิงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบัียบ ขอบั งค บ คำส ่ง มติัคณะร ฐมนตรี 

และนโยบายที่ก าหนดั      
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือตัิดตามและประเมัินผลการดำเนัินงาน ตลอดจนใหข้อเสนอแนะ ัหรัือแนวในการปรั บปรงแกไขการ ปฏิบ ติ

งานดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพประสัิทธัิผลและประหยั ด 
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ตัิงานของผูใตบั งคั บบั ญชาั และสามารถตั ดสินใจ แกไขปญหาั

ตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและท นเหตุการณ์ 

ห ัวขอ/เร  ่องที่ตรวจสอบ 
1. การขออนุญาตปลูกสร้างัด ดแปลงัรื้อถอนอาคารั 
2. การควบคุมพ สดุั 
3. การใช้รถส่วนกลางั 
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  

ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ

ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 
3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ  เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากร 

เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 
หลั กฐาน (Audit Evidence) หมายถั ง เอกสาร ขอมัูล หรัือ ขอเท็จจริงตางๆ ทัี่ไดจากวัิธีการตางๆ ัที่รวบรวมข ้นเพัื่อใช

เปนขอมัูลประกอบการพัิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวย 4 คัุณล กษณะ ไดแก 
1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 

1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การสงเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 

นายอดุลย์ัััถาค าััต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างัไดร บการแตงต ้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในัตามค าส ่ง
เทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั197/2563ััลงว นที่ั25ัก นยายนัั2563ััให้ปฏิบ ติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน ท าการ
ตรวจสอบ การปฏิบ ติงานของกองชาง ตามหั วขอเรัื่องทัี่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ 2564  โดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏัิบั ตัิงาน แบบประเมินตัิดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอยัและ
ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง ร ้อถอนอาคารััในปีงบประมาณั2564ักองช่างได้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารัจ านวนัั4ััรายัด งนี้ 

 1.1ันางกรรณิกาััมูลเงินััขออนุญาตก่อสร้างอาคารัโครงสร้างเหล็กัั1ัช ้นัพ้ืนที่ัั291ัตารางเมตรัประเภท
ต กัจ านวนั1ัหล งัที่ราชพ สดุัส ญญาที่ั1-อต-15/2563ัรายต วที่1-055303-2-49ัถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขั
1163ัต.ท่าปลาัอ.ท่าปลาัจ.อุตรดิตถ์ัออกให้ััณัั11ััมกราคมัั2544ั 

 1.2ันางประหย ดััค าปาละััเป็นอาคารต กั1ัช ้นัเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศ ยัมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมั91ัตารางเมตรั
โฉนดที่ดินเลขที่ั2229ััเลขที่ั9ัเล่มั23ัหน้าั29ััต.ท่าปลาัอ.ท่าปลาัจ.อุตรดิตถ์ 

 1.3ันายบุญส่งััมาเที่ยงััขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นอาคารต กั1ัช ้นัเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศ ยัมีพ้ืนที่ใช้สอย
รวมั81.7ัตารางเมตรัเป็นอาคารห้องแถวับริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลท่าปลา 

 1.4ันายภูวดลััติงปันัขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นอาคารต กั1ัช ้นัเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศ ยัมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมั
48ััตารางเมตรััโฉนดที่ดินเลขที่ั15607ััเล่มั157ััหน้าัั7ััต.ท่าปลาัอ.ท่าปลาัจ.อุตรดิตถ์ 

2.ัการควบคุมพัสดุัได้ตรวจสอบทะเบียนคุมพ สดุกองช่างแล้วัพบว่าัมีทะเบียนคุมว สดุไฟฟ้าัซ ่งจ ดซื้อในเดือนั
สิงหาคมั2564ััจ านวนัั17ัรายการัเป็นเงินั55,205ับาทัใบช่องรายการผู้เบิกไม่มีรายชื่อผู้เบิกว สดุไปใช้ัและไม่มี
ช่องส าหร บลงลายมือชื่อผู้จ่ายัว สดุส าน กงานัไม่มีลงรายการคุมในทะเบียนคุมว สดุัและว สดุก่อสร้างัก็ไม่มีการจ ดท า
ทะเบียนคุมว สดุัจ งได้แนะน างานธุรการัให้จ ดท าและลงรายการคุมว สดุทุกประเภทให้เป็นปัจจุบ นแล้ว 

ั3. การใช้รถส่วนกลางัักองช่างัมีรถจ กรยานยนต์ั1ัค นัหมายเลขทะเบียนักยวั128ัและรถบรรทุกกระเช้าั
หมายเลขทะเบียนัอตั81-0856ัใช้ปฏิบ ติงานซ่อมไฟฟ้าและต ดก่ิงไม้ัสภาพรถย งใช้งานได้ดีัั  
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4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ัพบว่าักองช่างัมีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในกิจกรรมั3ั
กิจกรรมััด งนี้ 

4.1ัักิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าัมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในัคือัอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมย งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ัและเพ่ือความปลอดภ ยัสะดวกัรวดเร็วัในการปฏิบ ติงานัเจ้าหน้าที่ย งขาดความรู้ ในการ
ปฏิบ ติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 การประเมินความเสี่ยง 
การต ้งงบประมาณรายจ่ายส าหร บจ ดซื้อมีจ าก ดัเนื่องจากต้องจ ดสรรงบประมาณไปบริหารจ ดการด้านอ่ืนๆั

ซ ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการัหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาแพงและคุณภาพสูงได้ ัซ ่งมีความจ าเป็นต้อง
ประหย ดงบประมาณอีกทางหน ่ง  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ ติงานไม่ได้ศ กษาระเบียบักฎหมายที่เกี่ยวก บการติดต ้งไฟฟ้าสาธารณะัอาจเกิดอ นตรายต่อ
ผู้ปฏิบ ติงานและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

กิจกรรมควบคุม 
จ ดสรรงบประมาณให้สอดคล้องก บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท นสม ยัมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งข ้นัและส่งเสริมพ ฒนา

ให้เจ้าหน้าที่เข้าร บการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง 

4.2ักิจกรรมด้านงานก่อสร้างัมีความเสี่ยง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในัระบบการประชาส มพ นธ์ให้
ประชาชนร่วมดูแลร กษาสาธารณสมบ ติของส่วนรวม 

การประเมินความเสี่ยง 
สาธารณสมบ ติที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนัไม่ได้ร บการดูแลร กษาัซ ่งท าให้สูญเสียงบประมาณใน

การบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
กิจกรรมควบคุม 
สร้างแรงจูงใจให้ก บผู้น าชุมชน/ประชาชนัในพ้ืนที่ัได้ร บการปกป้องัป้องก นัร กษาัให้เห็นคุณค่าของสา

ธารณสมบ ติของส่วนรวม 

4.3ักิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่างัมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในัรายละเอียดการ
ค านวณประมาณการช่างัในแต่ละรายการัไม่ตรงก บยอดรวมของงบประมาณัเนื่องจากการค านวณสูตร ัEXCELัจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาดัและไม่มีการตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง 

การประเมินความเสี่ยง 
มีการประเมินผลความเสี่ยงย งไม่ครอบคลุมัเนื่องจากการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วนักระช ้นชิดัขาด

การทบทวนตรวจสอบความถูกต้องัขาดการวางแผนการด าเนินงานและการค านวณราคาัข ้นอยู่ก บราคากลางท้องตลาด 

จากผลการตรวจสอบักองช่างย งมีการลงทะเบียนพ สดุไม่ครบถ้วนัโดยเฉพาะว สดุไฟฟ้าัและการใช้รถยนต์
ส่วนกลางย งลงรายการใช้รถไม่ครบถ้วนัและไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบัรถจ กรยานยนต์ัไม่จ ดท าแบบั6ับ นท กการซ่อม
บ ารุงััจ งเห็นควรให้กองช่างด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

 ััจ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(ัันายอดุลย์ัััััถาค าัั) 

ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลท่าปลาัั  



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าปลา 
 

ล าด บ รายการ ประเภท หมายเลขทะเบียน 
ปีัพ.ศ. 

ที่จดทะเบียน 
/อายุการใช้งาน 

เกณฑ์การใชน้้ าม น 
แบบั3ขัออนญุาต

ใช้รถ 
แบบั4บั นท ก 

การใช้รถ 
แบบั6ับ นท ก

ซ่อมบ ารุงั 
ก าหนดปริมาณ
น้ าม นเชื้อเพลิง 

ตราเครื่องหมาย 
อปท.ข้างรถ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

1 

ั 

ั 

ครุภ ณฑ์รถยนต์ / 
รถจ กรยานยนต์ 

รถกระเช้า 81-0865 2557/7ัปี             

รถจ กรยานยนต์ กยว128 2551/13ัปี             
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สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

----------------------------- 

หนวยรับตรวจ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขตางๆ ทางดานการเงินการบ ญชีและดานอ่ืน  ๆที่เก่ียวของ 
2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ตัิงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบัียบ ขอบั งค บ คำส ่ง มติัคณะร ฐมนตรี 

และนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4.  เพ่ือตัิดตามและประเมัินผลการดำเนัินงาน ตลอดจนใหขั้อเสนอแนะ หรัือแนวในการปรั บปรงแกไขการ ปฏิบ ติ 
ััังานดานตาง ๆ  ใหมี้ประสิทธิภาพประสัิทธัิผลและประหยั ด 
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ตัิงานของผูใตบั งคั บบั ญชาและสามารถตั ดสินใจ แกไข 

ัััััััััััปัญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและท นเหตุการณ ์

ห ัวขอ/เร  ่องที่ตรวจสอบ  
1. การควบคุมว สดุั 
2. การใช้รถส่วนกลาง 
3. การเบิกจ่ายเงินัสปสช. 
4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  

ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ

ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 
3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากรั 

เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 

หลั กฐาน (Audit Evidence) หมายถั ง เอกสาร ขอมัูล หรัือ ขอเท็จจรงิตางๆ ัทัี่ไดจากวัิธีการตางๆ ัที่รวบรวมข ้นเพัื่อ
ใชเปนขอมัูลประกอบการพัิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวย  4  คัุณล กษณะ ไดแก 

1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 

1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การส งเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 
นางบ วบานััอู่ทร พย์ััและนางสาวอรท ยััต นติศุภร กษ์ัััไดร บการแตงต ง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในัตาม

ค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั197/2563ัลงว นที่ั25ัก นยายนั2563ั  ทำการตรวจสอบ การ ปฏิบ ติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมัตามหั วขอเรัื่องทัี่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ัพ.ศ.ั2564ััโดย
ออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏัิบั ตัิงาน แบบประเมินตัิดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอยัและ
ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การควบคุมวัสดุััมีสมุดคุมรายการว สดุของปีงบประมาณั2564ัปรากฏรายการผู้เบิกและผู้จ่ายเป็นคน
เดียวก นัได้แนะน าให้ปฏิบ ติโดยผู้เบิกต้องลงลายมือชื่อเบิกว สดุัและควบคุมว สดุัอาจเสนอให้ผู้อ านวยการกองลายมือชื่อ
เป็นผู้จ่ายว สดุ 

2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางััในกองสาธารณสุขฯัมีั3ัค นัประกอบด้วยั 
 2.1ัรถยนต์บรรทุกขยะสีเหลืองัหมายเลขทะเบียนับนั602ัอุตรดิตถ์ัจดทะเบียนั9ัักรกฎาคมั2556ัมี

อายุการใช้งานั8ัปีัมีสภาพการใช้งานปกติัั 
 2.2ัรถยนต์บรรทุกขยะสีเขียวัหมายเลขทะเบียนัับนั2092ัขนาดั90ัแรงม้าัชนิดยกด ้มัจดทะเบียนั14ัั

มีนาคมั2544ัมีอายุการใช้งานั20ัปีัใช้ปฏิบ ติงานจ ดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลท่าปลาััมีสภาพ
ช ารุดัแต่ย งสามารถใช้งานได้ 

 2.3ัรถยนต์บรรทุกสีขาวัหมายเลขทะเบียนันขั1289ัได้มาจากการขายทอดตลาดของเขื่อนสิริกิติ์ัเมื่อว นที่ั
27ัก นยายนั2550ัมีอายุการใช้งานที่เทศบาลต าบลท่าปลาั14ัปีัและอายุการใช้งานจากเขื่อนัต ้งแต่
ว นที่ั10ักรกฎาคมั2540ัอายุการใช้งานั10ัปีัรวมอายุการใช้งานของรถยนต์ท ้งสองค นั24ัปีัใช้
ปฏิบ ติงานด้านและกิจกรรมอ่ืนๆัของเทศบาล 

3. การเบิกจ่ายเงินัสปสช.ัพบว่าัมีสมุดบ ญชีักองทุนหล กประก นสุขภาพั1 เัล่มัซ ่งมีการลงบ ญชีมาเมื่อปีั2552ั(ว นที่ั
7ัพฤศจิกายนั2551)ัจ งถ งปีงบประมาณั2564ัได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วัเจ้าหน้าที่ผู้ร บผิดชอบ(นางวารุณีัถาค า)ั
ลงบ ญชีไม่ถูกต้องัการลงบ ญชีรายร บและรายการจ่ายัแต่ยอดเงินคงเหลือไม่ต ดรายการค่าใช้จ่ายัที่ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วั
ท าให้ยอดเงินคงเหลือในสมุดบ ญชีเงินฝากัธกส.บ ญชีเลขที่ั0156522-5255ัััณัว นที่ัั11ัมิถุนายนัั2564ััเป็นเงินััััััััััััััััััั ัั ั
2,690.90ัั บาทััโดยแสดงเอกสารสรุปประเภทและงบประมาณโครงการที่ขอร บการอุดหนุนจากกองทุนหล กประก น
สุขภาพัเทศบาลต าบลท่าปลาัประจ าปีงบประมาณั2564ั 
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4.ัการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามรายงานการประเมินผลัและการปร บปรุงการควบคุมภายในั
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมัตามด้านของงานที่ประเมินและว ตถุประสงค์ของการควบคุมัมีด งนี้ 

4.1ัด้านการป้องก นและควบคุมโรคไข้เลือดออกัว ตถุประสงค์ ัเพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกัให้
เหลือน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ัการควบคุมัป้องก นมิให้มีการเกิดโรคไข้เลือดออกหรือถ้ามีก็ให้เกิดน้อยที่สุดัการประเมินผล
การควบคุมัอ ตราการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีจ านวนลดลงัความเสี่ยงที่ย งมีอยู่ัมีประชาชนบางส่วนป่วยจากการเกิด
โรคไข้เลือดออกบ้างัการปร บปรุงการควบคุมัควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของ
ยุงลายัโดยการให้ความรู้ต ้งแต่การดูแลตนเองและคนในครอบคร วัโดยก าหนดแผนปฏิบ ติการฉีดพ่นสารเคมีต ดวงจรชีวิต
ลูกน้ ายุงลายัเพื่อป้องก นมิให้มียุงต วแก่เพ่ิมมากข ้น  

4.2ัด้านบุคลากรัผู้มีความรู้ในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีที่ถูกต้องััว ตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่
ร บผิดชอบในงานควบคุมโรคมีความรู้ที่ถูกต้องในการฉีดพ่นสารเคมีและการใช้สารเคมีัการดูแลตนเองัการควบคุมผู้ที่
ร บผิดชอบในด้านการควบคุมโรคมีความรู้ััการประเมินผลการควบคุมับุคลากรสามารถฉีดพ่นสารเคมีและใช้สารเคมีได้ัั
ความเสี่ยงที่ย งมีอยู่ับุคลากรที่ร บผิดชอบการพ่นสารเคมีย งไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวก บวิธีการพ่นที่ไม่ถูกต้องัไม่ตรงตาม
เป้าหมายและวิธีการผสมอ ตราส่วนของสารเคมีัและส่วนประกอบอ่ืนััซ ่งอาจท าให้น้ ายาที่ใช้มีประสิทธิภาพลดลงััััััั
การปร บปรุงการควบคุมััควรให้ผู้ร บผิดชอบได้ร บการอบรมในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ถูกต้องัรู้วิธีการพ่นและอ ตราส่วน
ในการผสมสารเคมีและส่วนประกอบอื่นเพ่ือคุณภาพของน้ ายาเคมีัรวมถ งการป้องก นไม่ให้ได้ร บอ นตรายจากการใช้สารเคมี 

4.3ัมีการแตงต ้งคณะกรรมการประเมินประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน มีการจ ดท ารายงานผลการ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบัปค. 4) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน(ตามแบบัปค. 5) และ
จ ดสงรายงานใหเลขานุการัคณะกรรมการประเมิลผลการควบคุมภายในระด บองคกรเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯั
พิจารณา  แตความเสี่ยงที่คนพบไม่สามารถปร บลดความเสี่ยงในหนวยงานลงได การรายงานผลการตรวจสอบภายในััััั
ด งกลาวขางต้น เปนเพียงการสอบทาน โดยการสุมตรวจวาัการด าเนินการตามห วเรื่องที่ตรวจสอบััไดปฏิบ ติให้เปนไปตาม
ระเบียบ  กฎหมาย ัหน งสือส ่งการที่เกี่ยวของ เพ่ือใหม ่นใจไดวาเจาหนาที่ผู้ร บผิดชอบสามารถปฏิบ ติงานใหเปนไปตามว ตถุ
ประสงคและสอดคลองก บระเบียบักฎหมาย หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของัตลอดจนเปนเพียงขอเสนอแนะเพ่ือใหผลของการ
ตรวจสอบสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ก าก บดูแล และเปนขอมูลใหผูบริหารทองถิ่นต ดสินใจในการอนุม ติ 
อนุญาต เพ่ือบริหารกิจการตางๆ  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามอ านาจหนาที่  ผูบ งค บบ ญชาหรือผูมีอ านาจควร
ก าช บให้ััเจาหนาที่ร บผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง  ความครบถวนในการปฏิบ ติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวััั
ของอยางเครงคร ด 

จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบัและเห็นควรด าเนินการแก้ไขตามข้อชี้แนะต่อไป 

 

 
 

(ันางสาวอรท ยัััต นติศุภร กษ์ั)    ัััั(ัันางบ วบานัััอู่ทร พย์ั) 
ััััผู้อ านวยการกองคล งเทศบาลต าบลท่าปลาัั  ัััััผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมัั 
 
 



 
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    

 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าด บ รายการ ประเภท หมายเลขทะเบียน 
ปีัพ.ศ. 

ที่จดทะเบียน 
/อายุการใช้งาน 

เกณฑ์การใชน้้ าม น 
แบบั3ขัออนญุาต

ใช้รถ 
แบบั4บั นท ก 

การใช้รถ 
แบบั6ับ นท ก

ซ่อมบ ารุงั 
ก าหนดปริมาณ
น้ าม นเชื้อเพลิง 

ตราเครื่องหมาย 
อปท.ข้างรถ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

1 

ั 

ั 

ครุภ ณฑ์รถยนต์ / 
รถจ กรยานยนต์ 

รถยนต์กระบะ นขั1289 2550/14ปี             

รถบรรทุกขยะ บน2092 2545/20ปี             

รถบรรทุกขยะั บน602 2556/8ปี             

               

               

               

               

               

               



สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

----------------------------- 

หนวยรับตรวจ   กองการศั กษา  

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

2. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขตางๆ ทางดานการเงินการบ ญชีและดานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ตัิงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบัียบ ขอบั งค บ คำส ่ง มติัคณะร ฐมนตรี 

และนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือตัิดตามและประเมัินผลการดำเนัินงาน ตลอดจนใหขั้อเสนอแนะ หรัือแนวทางในการปรั บปรัุงแกไขการ ปฏิบ ติ 
ััังานดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพประสัิทธัิผลและประหยั ด 
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ตัิงานของผูใตบั งคั บบั ญชาและสามารถตั ดสินใจ แกไขััััััััััััััั

ปัญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและท นเหตุการณ ์

ห ัวขอ/เร  ่องที่ตรวจสอบ  
1. การควบคุมว สดุั 
2. การจ ดท างบการเงินและการเก็บร กษาเงิน 
3. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
4. แผนการศ กษา 
5. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  

ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ

ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 
3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ  เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากรัั 

เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 

หลั กฐาน (Audit Evidence) หมายถั ง เอกสาร ขอมัูล หรัือ ขอเท็จจรงิตางๆ ัทัี่ไดจากวัิธีการตางๆ ัที่รวบรวมข ้นเพัื่อ
ใชเปนขอมัูลประกอบการพัิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวย  4  คัุณล กษณะ ไดแก 

1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 

1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การสงเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 

นางบ วบานััอู่ทร พย์ััและนางสาวอรท ยััต นติศุภร กษ์ััไดร บการแตงต ้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในตาม
ค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั197/2563ัลงว นที่ั25ัก นยายนั2563ั  ทำการตรวจสอบ การปฏิบ ติงานของกอง
การศั กษา ตามหั วขอเรัื่องทัี่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ัโดยออกแบบตรวจสอบ
ตามแบบตรวจสอบการปฏัิบั ตัิงานแบบประเมนิตัิดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอยและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การควบคุมวัสดุััมีสมุดคุมรายการว สดุของปีงบประมาณั2564ัปรากฏรายการผู้เบิกและผู้จ่าย 

2. การจัดท างบการเงินและการเก็บรักษาเงินั ได้ตรวจสอบสมุดเงินสดร บัมีการลงบ ญชีร บเงินัด งนี้ 

2ัต.คั2563 ร บเงินค้ าประก นส ญญาจ้างอาหารกลางว นัเลขที่ั1/2564ั 6,762ััับาท 
13 พ.ยั2563ัร บเงินกลางว นัศพด.ัทต.ท่าค่าอาหารปลาั(ไตรมาสั1)ั 60,760ับาท 
13 พ.ยั2563ัร บเงินค่าจ ดการเรียนการสอนั(ไตรมาสั1)ั 19,600ับาท 
4ัม.คั2564ั ร บเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยั(5100665645) 2,391.48ับาท 
25ัม.คั2564 ร บเงินค่าอาหารกลางว นัศพด.ัทต.ท่าปลาั(ไตรมาสั2)ั 60,760ัับาท 
25 ม.คั2564ัร บเงินค่าจ ดการเรียนการสอนั(ไตรมาสั2)ั 24,500ับาท 
11ัมิ.ยั2564ัร บเงินค้ าประก นส ญญาจ้างอาหารกลางว นัเลขที่ั2/2564ั 3,182ัับาท 
30ัมิ.ยั2564ัร บเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยั(5100665645)ัั 2,413.01ับาท 
22 ก.คั2564ัร บเงินค่าจ ดการเรียนการสอนั(ไตรมาสั3)ั 40,900ับาท 
22 ก.คั2564ัร บเงินค่าใช้จ่ายในการจ ดการศ กษาัประจ าปีั2564ั 33,900ับาท 
22ัก.คั2564 ร บเงินค่าอาหารกลางว นัศพด.ัทต.ท่าปลาั(ไตรมาสั3ัและั4)ั 123,480ัับาท 

- จากการตรวจสอบสมุดเงินสดจ่ายัมีการลงรายการเป็นปัจจุบ นััต ้งแต่ว นที่ั1ัตุลาคมั2563ัถ งั26ั
สิงหาคมัั2564  

- ได้ตรวจสอบบ ญชีแยกประเภทัมีการลงบ ญชีแยกประเภทัเงินฝากธนาคารกรุงไทยับ ญชีออมทร พย์ัเลขที่ั
5100665645 ณัว นที่ั26ัสิงหาคมัั2564ััมีเงินคงเหลือในบ ญชีั1,061,156.37ัับาท 
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- การเก็บร กษาเงินัตามค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั268/2556ัลงว นที่ั19ัก นยายนั2556ัเรื่องั
แต่งต ้งห วหน้าสถานศ กษาัห วหน้าหน่วยงานคล งัเจ้าหน้าที่การเงินัศพด.ัห วหน้าเจ้าหน้าที่พ สดุัเจ้าหน้าที่พ สดุัศพด.ัและ
ผู้มีอ านาจลงนามส ่งจ่ายเงินฝากธนาคารัซ ่งตามค าส ่งข้อั4ัการปฏิบ ติตามระเบียบฯัข้อั13ัก าหนดว่าั“การถอนเงินฝาก
ธนาคารของสถานศ กษาให้ห วหน้าสถานศ กษาัและครูอย่างน้อยหน ่ งคนัซ ่งได้ร บการแต่งต ้งจากผู้บริหารท้องถิ่นัเป็นผู้มี
อ านาจลงนามส ่งจ่ายเงินฝากธนาคาร”ัน ้นััจ งแต่งต ้งันางบ วบานััอู่ทร พย์ััห วหน้าสถานศ กษาัและนางสาวอรท ยัต น
ติศุภร กษ์ัเป็นผู้มีอ านาจลงนามส ่งจ่ายเงินฝากธนาคารร่วมก นัท ้งนี้ัต ้งแต่ว นที่ั1ัตุลาคมัั2556ัเป็นต้นไปั 

3. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายัได้ตรวจสอบฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายัมีค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางว นของัศพด.ัและค่าภาษีห กัณัที่จ่ายส่งให้สรรพากรัฏีกาค่าจ ดซื้อพ สดุจ ดการเรียนการสอนัโดยมีหล กฐาน
การเบิกจ่ายเป็นใบเสร็จร บเงินจากผู้ขายัในใบเสร็จร บเงินไม่มีลงลายมือชื่อร บรองการจ่ายเงินัและลายมือชื่อผู้ตรวจสอบั
ซ ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการร บเงินัการเบิกจ่ายเงินัการฝากเงินัการเก็บร กษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัพ.ศ.ั2547ัและแก้ไขเพ่ิมเติมั(ฉบ บที่ั2)ัพ.ศ.2548ัข้อั72ัให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อ
ร บรองการจ่ายัพร้อมท ้งลงชื่อสกุลด้วยต วบรรจงก าก บไว้ในหล กฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้ร บเงินัเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบและกรณีที่เป็นใบส าค ญคู่จ่ายให้ห วหน้าหน่วยงานคล งลงลายมือชื่อร บรองความถูกต้องก าก บไว้ด้วยัเพ่ือให้
ปฏิบ ติให้ถูกต้องัเห็นควรออกค าส ่งให้ันางศศิวิมลัจิตเทพัเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินัให้นางบ วบานัอู่ทร พย์ัเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อร บรองความถูกต้องของใบเสร็จร บเงินที่ได้ร บจากผู้ขาย 

4. แผนการศึกษาัมีการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาสี่ปีั(พ.ศ.ั2561ั–ั2564)ัมีค าส ่งแต่งต ้งคณะกรรมการ
การศ กษาของเทศบาลต าบลท่าปลาัตามค าส ่งที่ั164/2558ัลงว นที่ั8ักรกฎาคมั2558ัประกอบด้วยคณะกรรมการั
9ัคนัและประกาศใช้แผนเมื่อว นที่ัั3ัมีนาคมัั2560 

5. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามรายงานการประเมินผลและการปร บปรุงการควบคุมภายในัตาม
ด้านงานที่ประเมินและว ตถุประสงค์ของการควบคุมัด งนี้ 

 5.1 ด้านอาคารสถานที่ัสิ่งแวดล้อมและความปลอดภ ยัอุบ ติเหตุที่อาจเกิดข ้นก บเด็กัมีการควบคุมัมิให้เด็กออก
นอกบริเวณที่ไม่อนุญาตัการประเมินผลการควบคุมัเด็กเชื่อฟังและัไม่ออกนอกบริเวณที่ก าหนดไว้ัความเสี่ยงที่ย งมีอยู่ัมี
จ านวนั1ัคร ้งที่เด็กหนีออกนอกบริเวณัจ งควรปร บปรุงการควบคุมัให้ครูัและเจ้าหน้าที่ั ัศพด.ัคอยสอดส่องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและปิดประตูร ้วด้านนอก 

 5.2ัด้านการจ ดการศ กษาปฐมว ยัมีระบบการเฝ้าระว งและป้องก นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กัเพ่ือให้ความรู้
เบื้องต้นแก่ผู้ปกครองในการส งเกตอาการที่เกิดข ้นก บเด็กัเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องก นโรคมิให้เกิดข ้นก บเด็ก
ในัศพด.ัการควบคุมที่มีอยู่ัจ ดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครู ััจ ดท าแผ่นพ บประชาส มพ นธ์แจกให้ผู้ปกครองัเชิญ
ผู้แทนจากสาธารณสุขัโรงพยาบาลในพ้ืนที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูััการประเมินผลัโดยวิธีให้ผู้ปกครองและ
ครูตอบค าถามัการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอัสามารถลดความเสี่ยงได้ัความเสี่ยงที่ย งมีอยู่ัผู้ปกครองบางรายไม่ให้
ความส าค ญของการอบรมัไม่สนใจที่จะร บข้อมูลัการปร บปรุงการควบคุมัควรชี้แจงให้ผู้ปกครองให้ความส าค ญก บบุตร
หลาน 

 
 
 
 
 



24 
 

 5.3  การส่งเสริมพ ฒนาการเด็กให้สมว ยัเพ่ือให้เติบโตสมว ยและมีความพร้อมในด้านต่างๆัการควบคุมที่มีอยู่ 
ให้ครูผู้ดูแลเด็กก าหนดลงในแผนการเรียนการสอนััเชิญผู้มีความรู้มาให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องัััั
การประเมินผลการควบคุมัผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือัครูผู้ดูแลเด็กย งขาดความรู้ัความเสี่ยงที่ย งมีอยู่ัผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กย งขาดความรู้และแนวทางปฏิบ ติัการปร บปรุงการควบคุมัจ ดอบรมครูและผู้ปกครองในว นเปิดภาคเรียน 

  5.4 การบริหารจ ดการศูนยพ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด เทศบาลต าบลท่าปลาััมีศูนยพ ฒนาเด็กเล็กในส งก ด จ านวน 
1  แหง   ครูััขาดความรู้และท กษะในการบริหารงานัการจ ดท าเอกสารัการจ ดหาพ สดุัซ ่งปจจุบ นักฎหมายก าหนดให
ศูนยเปนหนวยงานจ ดหาพ สดุ ครูัไมเขาใจแนวทางปฏิบ ติ ท าใหการจ ดท าเอกสารลาชาัจ งขอเสนอใหกองการศ กษาฯั
ก าหนดแนวทางปฏิบ ติัและชี้แนะัเพ่ือพ ฒนาและเพ่ิมศ กยภาพให้ครูในการจ ดท าเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณั 

จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบัและเห็นควรด าเนินการแก้ไขตามข้อชี้แนะต่อไป 
 
 
 
 

(ัันางบ วบานัััอู่ทร พย์ั) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมัั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

----------------------------- 
 
หนวยรับตรวจ      กองสว สดัิการส งคม   

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขตาง ๆ ทางดานการเงินการบ ญชีและดานอื่นๆ  
ที่เก่ียวของ   

2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ติงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบ งค บ  ค าส ่ง มติัั
คณะร ฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนใหข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปร บปรุงแกไขการปฏิบ ติงาน 
ััััดานตางๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหย ด  
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ติงานของผูใตบ งค บบ ญชา และสามารถต ดสินใจ แกไข 
ััััปญหาตางๆััไดอยางรวดเร็วและท นเหตุการณ์ 

 

ห ัวขอ/เร  ่องที่ตรวจสอบ 
1. การควบคุมว สดุั 
2. การใช้รถส่วนกลาง 
3. การข ้นทะเบียนเบี้ยย งชีพผู้สูงอายุัผู้พิการัและผู้ป่วยติดเชื้อ 
4. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในั 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  

ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ

ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 
3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ  เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากรัั 

เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 

หลั กฐาน (Audit Evidence)  หมายถั งั เอกสาร ขอมัูล หรัือ ขอเท็จจริงตางๆ ทัี่ไดจากวัิธีการตางๆ ัที่รวบรวมข น้เพัื่อใช
เปนขอมัูลประกอบการพัิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวย 4 คัุณล กษณะ ไดแก 

1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 
1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การสงเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 

นางมะยุรีัััค ามงคล ต าแหน่งัรองปล ดเทศบาลต าบลท่าปลา ไดร บการแตงต ้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในั
ตามค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั197/2563ัลงว นที่ัั25ััก นยายนัั2563ั  ปฏิบ ติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน ท า
การตรวจสอบการปฏิบ ติงานของกองสว สดิการส งคมัตามห วขอเรื่องที่เสนอตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าป
งบประมาณ 2564 โดยออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการปฏิบ ติงาน แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในั
ของสวนงานยอยและตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การควบคุมวัสดุััมีทะเบียนคุมว สดุของปีงบประมาณั2564ััมาให้ตรวจสอบัปรากฏรายการว สดุัลายมือชื่อผู้
เบิกัแต่ไม่มีลายมือชื่อผู้จ่ายว สดุัได้แนะน าให้ปฏิบ ติโดยััต้องลงลายมือชื่อผู้จ่ายว สดุด้วย  ในรายการทะเบียนคุมการลง
รายการซ่อมแซมครุภ ณฑ์ัลงว นที่ส่งซ่อมัรายการซ่อมัราคาัแต่ไม่มีลงเลขที่ฎีกาเบิกจ่ายเงินัได้แนะน าให้ลงเลขฎีกาด้วยั
เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 

2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางััในกองสว สดิการส งคมัมีรถจ กรยานยนต์ั1ัค นัหมายเลขทะเบียนั1กกั8717ัยี่
ห้องฮอนด้าดรีมัสีเขียวัมีใบส ่งจ่ายน้ าม นเชื้อเพลิงัโดยจ่ายคร ้งละั3ัลิตรัต ้งแต่เดือนัตุลาคมั2563ัเป็นต้นมาัมีการ
เบิกจ่ายโดยถือจ านวนเงินเป็นหล กในการเบิกจ่ายน้ าม นัมีสมุดคุมการเบิกจ่ายน้ าม นัมีขออนุญาตใช้รถัมีสมุคคุม
รายละเอียดการซ่อมบ ารุงัจ านวนัั0ัคร ้งัไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าม นเครื่องัเปลี่ยนยางนอกยางในหน้าหล งัเปลี่ยน
หลอดไฟัเปลี่ยนผ้าเบรกัเปลี่ยนยางพ กเท้าหน้าัโดยไม่ลงเลขฎีกาัได้แนะน าให้ลงเลขฎีกาัเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 

3.ัการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเช ้อัการจายเบิกจายเบี้ยย งชีพผูสูงอาย ุผูพิการ ผูปวย
เอดส กองสว สดิการเปนหนวยจ ดท าฏีกาขอเบิกเงินในแตละเดือนัจะตองด าเนินการตรวจสอบสถานะของผูร บสิทธิกอน
เสนอขอเบิกเงินเบี้ยย งชีพัมียอดจ านวนผู้สูงอายุที่ร บเบี้ยย งชีพัจ านวนั380ัคนัผู้พิการัจ านวนั132ัคนััผู้ป่วยเอดส์ั
จ านวนั3ัคนั ตามก าหนดการจ่ายเบี้ยย งชีพประจ าเดือนัจะมีจ านวนผู้ร บเบี้ยย งชีพมาร บเงินไม่ครบตามจ านวนัเนื่องจาก
ติดภารกิจและเป็นผู้ป่วยติดเตียงัเจ้าหน้าที่จ งออกจ่ายเบี้ยย งชีพให้ก บผู้ร บเบี้ยย งชีพที่ป่วยติดเตียงที่บ้านัและผู้ร บเบี้ยย ง
ชีพที่ไม่ได้มาร บเบี้ยย งชีพตามก าหนดว นัก็ได้มาติดต่อขอร บภายหล งที่กองสว สดิการส งคมัท าให้เกิดปัญหาัไม่สามารถร บ
เบี้ยย งชีพได้เมื่อเจ้าหน้าที่ออกนอกพ้ืนที่ัเพ่ือจ่ายเบี้ยย งชีพที่บ้านัจ งแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาด งกล่าวเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ร บเบี้ยย งชีพัคือัค ดแยกรายชื่อผู้ร บเบี้ยย งชีพที่ป่วยติดเตียงออกจากบ ญชีผู้ร บเบี้ยย งชีพปกติัเพ่ือสะดวกใน
การจ่ายเบี้ยย งชีพได้พร้อมๆัก น 
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4. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ั 

4.1ััมีการแตงต ้ง คณะกรรมการประเมินประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน มีการจ ดท ารายงานผล
การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบัปค. 4) รายงานประเมินผลการควบคุมภายในั(ตามแบบัปค. 5) 
และจ ดสงรายงานใหเลขานุการัคณะกรรมการการประเมิลผลการควบคุมภายในระด บองคกรเพ่ือรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการฯพิจารณา แตความเสี่ยงที่คนพบไม่สามารถปร บลดความเสี่ยงในหนวยงานลงได การรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในด งกลาวขางต้นัเปนเพียงการสอบทาน โดยการสุมตรวจวาการด าเนินการตามห วเรื่องที่ตรวจสอบได
ปฏิบ ติให้เปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของ เพ่ือใหม ่นใจไดวาเจาหนาที่ผู้ร บผิดชอบสามารถ
ปฏิบ ติงานใหเปนไปตามว ตถุประสงคและสอดคลองก บระเบียบักฎหมาย หน งสือส ่งการที่เกี่ยวของัตลอดจนเปนเพียงขอั
เสนอแนะเพ่ือใหผลของการตรวจสอบสามารถใชเปน เครื่องมือในการควบคุม ก าก บดูแล และเปนขอมูลใหผูบริหารทองถิ่น
ต ดสินใจในการอนุม ติ อนุญาต เพ่ือบริหารกิจการตาง ๆ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามอ านาจหนาที่ ผูบ งค บบ ญชา 
หรือผูมีอ านาจควรก าช บ ใหเจาหนาที่ที่ร บผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนในการปฏิบ ติงานตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงคร ด 

4.2 ด้านสว สดิการส งคมัการส่งเสริมสน บสนุนให้ครอบคร วเข้มแข็งัว ตถุประสงค์ัเพ่ือสมาชิกในชุมชนมีความร ก
ความอบอุ่นในครอบคร วัท าให้ชุมชนเข้มแข็งัการควบคุมท่ีมีอยู่ัการอบรมให้ความรู้เกี่ยวก บปัญหาครอบคร วััการส่งเสริม
ให้ครอบคร วมีความเข้มแข็งมีความร กความอบอุ่นัการประเมินผลการควบคุมัการส่งเสริมเครือข่ายครอบคร วเข้มแข็งอย่าง
ย ่งยืนัป้องก นปัญหาจากภายนอกัความเสี่ยงที่ย งมีอยู่ัครอบคร วส่วนใหญ่เป็นครอบคร วที่มีผู้สูงอายุก บเด็กอยู่บ้านัพ่อแม่
ต้องไปท างานต่างจ งหว ดัปัญหาจากโลกาภิว ฒน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กัเช่นัเกมส์ัยาเสพติดัท้องไม่พร้อมในว ยรุ่นัปัญหา
ครอบคร วแตกแยกัปัญหายาเสพติดัการปร บปรุงการควบคุมัเห็นควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหาส งคมใน
ปัจจุบ นัการสร้างเครือข่ายครอบคร วเข้มแข็งเพ่ือให้สมาชิกของครอบคร วในชุมชนมีความสาม คคีก นัการดูแลก นัและให้มี
ความสุขอย่างย ่งยืนด้านส งคมสงเคราะห์ 

4.3ัการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางส งคมัว ตถุประสงค์ัเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีัมีความ
เข้มแข็งและได้ร บการพ ฒนาอย่างย ่งยืนัการควบคุมที่มีอยู่ัคือการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาัเช่นัเด็กก าพร้าัผู้พิการั
ผู้สูงอายุัครอบคร วอย่าร้างและครอบคร วยากจนัเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อหน่วยงานโดยตรงัการประเมินผล
การควบคุมัคือการบรรเทาทุกข์ยากและแนวทางการช่วยเหลือัเช่นการสงเคราะห์เบี้ยย งชีพัส่งเสริมอาชีพัความเสี่ยงที่ย ง
มีอยู่ัเป็นปัญหาจากปัจจ ยภายในัเช่นัครอบคร วแตกแยกัรายได้ไม่เพียงพอัปัจจ ยภายนอกัคือัค่าครองชีพัรายจ่ายสูงท า
ให้ปัญหาอ่ืนๆัตามมาัการปร บปรุงการควบคุมัเห็นควรให้ผู้ร บผิดชอบช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาสามารถ
ช่วยเหลือต วเองได้ 

จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบัและเห็นควรด าเนินการแก้ไขตามข้อชี้แนะต่อไป 
 
 
 

(ัันางมะยุรีัััััค ามงคลััั) 
รองปล ดเทศบาลต าบลท่าปลาร กษาการ 

ผู้อ านวยการกองสว สดิการส งคมัั 
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ัสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 300  กันยายน  2564  เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

----------------------------- 

หนวยรับตรวจ   กองการประปาเทศบาลต าบลท่าปลา 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและต วเลขตางๆ ทางดานการเงินการบ ญชีและดานอื่นๆ 
ัั ัั ัั  ัที่เก่ียวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบ ตัิงานของหนวยร บตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบัียบ ขอบั งค บ คำส ่ง มติัคณะร ฐมนตรี 

และนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยร บตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือตัิดตามและประเมัินผลการดำเนัินงาน ตลอดจนใหขั้อเสนอแนะ หรัือแนวในการปรั บปรงุแกไขการ ปฏิบ ติ 
ััังานดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพประสัิทธัิผลและประหยั ด 
5. เพ่ือใหห วหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบ ตัิงานของผูใตบั งคั บบั ญชาและสามารถตั ดสินใจ แกไข 

ัััััััััััปัญหาตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วและท นเหตุการณ ์

ห ัวขอ/เร  ่องที่ตรวจสอบ  
1. การควบคุมว สดุั 
2. การใช้รถส่วนกลาง 
3. การจ ดท างบการเงินและการเก็บร กษาเงิน 
4. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
5. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.ัประเมินความมีประสิทธิภาพัและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยร บตรวจัเสนอแนะการ  

ปร บปรุงการบริหารความเสี่ยงัการควบคุมัและการก าดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.ัสอบทานระบบการปฏิบ ติงานัตามกฎหมายัระเบียบและข้อบ งค บัหรือมติคณะร ฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องก บการ

ด าเนินงานัรวมท ้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของร ฐ 
3.ัสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคล ง  
4.ัตรวจสอบระบบการดูแลร กษาัและความปลอดภ ยของทร พย์สินของหน่วยร บตรวจัให้มีความ  เหมาะสมก บ

ประเภทของทร พย์สินน ้น 
5.ัวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพัประหย ดและคุ้มค่าในการใช้ทร พยากรััั 

เคร ่องม อที่ใชในการตรวจสอบ 

หลั กฐาน (Audit Evidence) หมายถั ง เอกสาร ขอมัูล หรัือ ขอเท็จจรงิตางๆ ัทัี่ไดจากวัิธีการตางๆ ัที่รวบรวมข ้นเพัื่อ
ใชเปนขอมัูลประกอบการพัิจารณาและสน บสนุนผลการตรวจสอบประกอบดวย  4  คัุณล กษณะ ไดแก 

1. ความเพียงพอ 
2. ความเชื่อถือได 
3. ความเกี่ยวพ น 
4. ความมีประโยชน 
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เทคนิคการตรวจสอบ 
1) การสุ่ม 
2) การค านวณ 
3) การตรวจสอบเอกสารหล กฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวของ) 
4) การสอบทาน 
5) การส งเกตการณ ปฏิบ ติงาน 
6) การตรวจน บ 
7) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
๘)ััการตรวจทาน 
๙)ััการประเมินผล 

แนวทางการปฏิบัติงาน/วิธีการตรวจสอบ 

นางมะยุรีััค ามงคลััและนางสาวอรท ยััต นติศุภร กษ์ััไดร บการแตงต ้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในัตาม
ค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ั197/2563ััลงว นที่ัั25ััก นยายนั2563ั  ปฏิบ ติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในัไดร บ
การแตงต ้งใหปฏิบ ติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน ท าการตรวจสอบการปฏิบ ติงานของกองการประปาัตามห วขอเรื่องที่
เสนอตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ั2564ััโดยออกแบบการตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการ
ปฏิบ ติงาน แบบประเมินติดตามการควบคุมภายในของสวนงานยอยัและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ัการควบคุมวัสดุััมีสมุดคุมรายการว สดุของปีงบประมาณัั2564ััไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้เบิกและผู้จ่ายัได้
แนะน าให้ปฏิบ ติโดยัจ ดท าทะเบียนคุมว สดุให้ถูกต้องัผู้เบิกต้องลงลายมือชื่อเบิกว สดุทุกคร ้งที่มีการเบิกัและผู้จ่ายว สดุต้อง
ลงลายมือชื่อทุกคร ้งที่มีการจ่ายว สดุัโดยให้นางสาววชิราภรณ์ััทิมาัเป็นผู้คุมและลงลายมือชื่อจ่ายว สดุั และในสมุดคุม
รายการว สดุัไม่มีรายการคุมว สดุประเภทว สดุก่อสร้างัว สดุคอมพิวเตอร์ัและว สดุงานบ้านงานคร วัได้แนะน าให้ด าเนินการ
ลงทะเบียนคุมว สดุด งกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. การใช้รถส่วนกลางััในกองการประปาัมีรถจ กรยานยนต์ั4ัค นััมีใบส ่งจ่ายน้ าม นเชื้อเพลิงัโดยจ่ายคร ้งละั3ั
ลิตรัต ้งแต่เดือนัตุลาคมั2563ัเป็นต้นมาัมีการเบิกจ่ายโดยถือจ านวนเงินเป็นหล กในการเบิกจ่ายน้ าม นัมีสมุดคุมการ
เบิกจ่ายน้ าม นัมีขออนุญาตใช้รถัมีสมุดคุมรายละเอียดการซ่อมบ ารุงัจ านวนัั2ััคร ้งััเพ่ือใช้ส าหร บการจดมาตรว ดน้ าั
เก็บรายได้ค่าน้ าัและใช้บ ารุงซ่อมแซมประปาที่ช ารุด 

3. การจัดท างบการเงินและการเก็บรักษาเงินัมีการจ ดท างบทดลองังบรายร บ-รายจ่ายัเป็นประจ าทุกเดือนัโดย
ในเดือนสิงหาคมั2564ักองการประปามีเงินรายร บรวมท ้งสิ้นั629,012.50ับาทัมีรายจ่ายรวมท ้งสิ้นั111,346.10ับาทั
รายร บมากกว่ารายจ่ายัั517,666.40ับาทัและจ ดท างบทดลองรายร บ-รายจ่ายัและงบประกอบอ่ืนๆัของกองการ
ประปาัส่งส าน กตรวจเงินแผ่นดินจ งหว ดอุตรดิตถ์ัส่งผู้ว่าราชการจ งหว ดอุตรดิตถ์ัส่งคล งัจ งหว ดอุตรดิตถ์ัปีละั1ัคร ้งัใน
ปีงบประมาณั2564ักองการประปามีรายได้รวมท ้งสิ้นัั2,225,837.97ับาทัั(เป็นเงินรายได้จากค่าน้ าัค่าเบ็ตเตล็ดั
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารัรวมเป็นเงินัั1,375,837.97ับาทัเป็นเงินที่เทศบาลช่วยเหลือกิจการประปาั850,000บาทั)ั
รายจ่ายรวมท ้งสิ้นั1,644,753.86ัับาทัท าให้มีรายร บัมากกว่ารายจ่ายั581,084.11ับาทัการเก็บร กษาเงินัได้มี
ค าส ่งแต่งต ้งคณะกรรมการเก็บร กษาเงินัตามค าส ่งเทศบาลต าบลท่าปลาัที่ัั1/2561ัลงว นที่ัั3ัมกราคมั2561ัั 
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4. ฏีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายัจากการตรวจสอบฏีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายต่างๆัมีั
เอกสารประกอบฏีกาเบิกจ่ายครบถ้วนัประกอบด้วยบ นท กขออนุม ติัรายงานขออนุม ติซื้อจ้างัรายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุม ติส ่งจ้างัใบเสนอราคาัใบส ่งซื้อัใบส ่งจ้างัใบส่งของัใบตรวจร บพ สดุับ นท กขออนุม ติจ่ายังบรายละเอียดประกอบ
ฎีกาัใบเสร็จร บเงินัส าเนาเช็คส ่งจ่ายัเอกสารหน้าฎีกาเบิกจ่าย 

5.ัติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   

5.1ัการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปย งไม่เต็มรูปแบบัย งมีการควบคุมลูกหนี้และคุมใบเสร็จด้วยการเขียนมือัััั
ว ตถุประสงค์ัเพ่ือให้สามารถด าเนินการัด้านการเงิน/บ ญชีัมีความถูกต้องตรวจสอบได้ััการควบคุมััอยู่มีการจ ดท าค าส ่ง
แบ่งงานช ดเจนัมีการจ ดท าหน งสือแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาัควบคุมงบประมาณด้านรายจ่ายของกิจการัประหย ดและคุ้มค่าั
น าระบบโปรแกรมใบเสร็จส าเร็จรูปมาใช้ัการประเมินผลการควบคุมัการออกใบเสร็จท าให้เป็นปัจจุบ นัความเสี่ยงััััััััั
ที่ย งมีอยู่ัความเสี่ยงจากการคุมใบเสร็จย งใช้วิธีการเขียนัอาจเกิดข้อผิดพลาดัเจ้าหน้าที่ย งขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปัการปร บปรุงการควบคุมัเห็นควรจ ดส่งบุคลากรเข้าร บการอบรมเพ่ือพ ฒนาศ กยภาพต่อไป  

5.2ั การจ ดเก็บค่าน้ าประปาัมีศ กยภาพในการจ ดเก็บัมีการควบคุมโดยการจ ดท าค าส ่งที่ช ดเจนัมีคู่มือ
ให้บริการประชาชนััมีการจ ดท าหน งสือแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาัประเมินผลการควบคุมัการเก็บค่าน้ าประปาเป็นปัจจุบ นัย ง
มีความเสี่ยงการเก็บน้ าประปาที่ล่าช้าัจากสาเหตุที่เจ้าของบ้านไม่อยู่และไม่มีเงินช าระในช่วงการเก็บระหว่างกลางเดือนถ ง
ปลายเดือนัท าให้เกิดบิลคงค้างในเดือนต่อไปัจ งเสนอให้เจ้าหน้าที่ผู้ร บผิดชอบด าเนินการตามระเบียบกิจการประปาัหาก
ไม่ช าระค่าน้ าเกินั3ัเดือนัให้ระง บการจ่ายน้ าประปาตามระเบียบจนกว่าจะด าเนินการช าระครบถ้วน 

จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรให้กองการประปาด าเนินการปร บปรุงและแก้ไขตามข้อชี้แนะต่อไป 

 

 

 

(ันางมะยุรีัััค ามงคลั) 
รองปล ดเทศบาลต าบลท่าปลาัปฏิบ ติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

**************************** 
 

          กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท าข้ึนเพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของ เทศบาล
ต าบลท่าปลา 
          หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปสาระส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
  

1. ความหมาย 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ

เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ว่าเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มต ิ
    คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการก าเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
    และเป้าหมายที่ก าหนด 
5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไข 
    ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
6. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
    ท่าปลา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

3. สายการบังคับบัญชา 
๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลไม่พึงมอบ

อ านาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืน 
๒. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรี โดยผ่าน

ปลัดเทศบาล 
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี เสนอนายกเทศมนตรีโดยผ่านปลัดเทศบาล 
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        4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอ จัดท า หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ
ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
ท่าปลา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

4. อ านาจหน้าที่ 
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของเทศบาล และมีอ านาจใน

การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
๒. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุม

ภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงาน  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

๓. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมและ
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง
หรือการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี  จะต้องน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด , ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วน
ราชการในสังกัด 

๔.ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจ า 

๕. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

๖. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  

 

5. ความรับผิดชอบ 
         หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตาม
แนวทาง ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงินการ

บัญชีและการปฏิบัติงาน 

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน  ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/ส่วน) เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของ
หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์
สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 

๔. การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
   - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

 - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
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                 - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
                 - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลท่าปลา มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา และให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้วยการประเมินการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแล 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แก่หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลท่าปลา เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

2. สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร 
    ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
3. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
4. สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

5. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี ความเหมาะสม
กับประเภททรัพย์สินนั้น 

7. วิเคราะห์ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานโดยค านึงถึง 
    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
8. ตรวจสอบในกรณีท่ีพบความผิดปกติอ้ันจะน ามาซึ่งความเสียหาย 

 

7.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในมีกระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ซึ่งต้อง

ด าเนินการเป็นล าดับตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 
จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ 
รวมถึงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามที่ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลาได้ให้ข้อเสนอแนะ นโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน ต่อปลัดเทศบาลต าบลท่าปลาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะเสนอนายกเทศมนตรี
ต าบลท่าปลาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วให้ผู้ก ากับดูแล และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2. ก่อนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบถึง
วัตถุประสงค์ และเรื่องที่จะตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับการตรวจสอบ เพ่ือร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอในรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ 
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3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดและแนวทางปฏิบัติของ
ผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2546 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์ทันเวลาและควร
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

5. การรายงานผลการตรวจสอบ 
(1)  เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ต่อปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและ  

ข้อเสนอก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(2)  ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ก ากับดูแล 
(3)  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ

ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกเทศมนตรี
ต าบลท่าปลาเพ่ือพิจารณา และส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ก ากับดูแล และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทันที 

6. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2)  จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
3)  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ย วข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ     

ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

4)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น 
ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 

5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้    

ปฏิบัติ 
 

               กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี ้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 
                                               

 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
    ( นายสุรินทร์    ปริมาณ ) 

    นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 
   วันที่  1    เดือนตุลาคม    พ.ศ. ๒๕63 

 



 
 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำปลำ 

ที่   197/๒๕63 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเทศบำลต ำบลท่ำปลำ 

----------------------------- 
 

   เพ่ือให้การตรวจสอบภายในหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลท่าปลา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ข้อ 10 และข้อ 11 จึง
แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลท่าปลา ดังนี้ 

1. นายวิเชช        ปัญญาจิรภัทร์ ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอรทัย  ตันติศุภรักษ์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
3. นายอดุลย์ ถาค า  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
4. นางบัวบาน อู่ทรัพย์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 

            รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา   
5. นางมะยุรี ค ามงคล ต าแหน่ง   รองปลัดเทศบาล      กรรมการและเลขานุการ 

   รักษาการผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    
  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในมีหน้าที ่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฏบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง. 

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง และกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

3. สอบทานให้หน่วยงานรับตรวจมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
4. สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือ

มติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน 
5. ก ากับ ดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานรับตรวจ ให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่  
   6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิด
การทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ 
  7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน ของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการ 
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  8. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 
  9. ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ 
  10. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย  
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม  พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่   25     เดือน กันยายน   พ.ศ. 2563 

 
 
 

(  นายสุรินทร์    ปริมาณ  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 

 
 
 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ           หน่วยตรวจสอบภายใน   ส านักปลัด    เทศบาลต าบลท่าปลา                                  .    
ที ่                                                              วันที่    17    กันยายน   2564                           ““ 
เรื่อง    รายงานผลการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖4                                               .  
 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา (ผ่านปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา)  
 
        เรื่องเดิม  
 ตามที่ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545   นั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ข้อเท็จจริง  

 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล  ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขต่างๆ   
ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารด้านอ่ืนๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล ประหยัด  ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป และจัดท ารายงานสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ      
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 
  

            ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕   
ข้อ ๘  วรรคสอง ความว่า  ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับ
อนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปีและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควร 
หรืออย่างน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่
จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  และวรรคสาม ความว่า ให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย                                                                                                                                                                                                

๒. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.2/ว 123  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระท รวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและหลั ก เกณ ฑ์ ปฏิ บั ติ  ก ารตรวจสอบภาย ในส าห รับห น่ วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
งานของรัฐ พ.ศ.  2561 ข้อ 16 (2) , 17 (4) (6) (7)  

 ข้อ 16 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ดังนี้ 
     (2) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (2) - (7) ให้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 ข้อ 17 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
  (4) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนเสนอ 

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
  (6) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

  (7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
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 ทั้งนี้  การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2564 เป็นเพียงการสอบทานตาม
หัวข้อเรื่องที่ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผลการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ดูแล และ
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อเสนอแนะ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  เห็นควรด าเนินการ ดังนี้  

1. พิจารณาสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบ ที่เสนอมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้  

2. แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ  พร้อมทั้งให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ 
ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  
 

( นางมะยุรี     ค ามงคล  )  
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา ปฏิบัติหน้าที่  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
  
  

  
  ความเห็นปลัดเทศบาล                              ทราบ  

 …………………………….………….        - เห็นควรก าชับหัวหน้าสว่นราชการแต่ละส่วนให้ก ากับ  
...............................................                         ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  

 
 
 

( นายวิเชช     ปัญญาจิรภัทร์ )            ( นายสุรินทร์    ปริมาณ ) 
  ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา                                     นายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 
    17  กันยายน  2564               17  กันยายน  2564 

               
       
 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ           หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าปลา                                                     .    
ที ่                                                               วันที ่          กันยายน      2564                         “ 
เรื่อง  แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน  (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5                                    .  
 

 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าปลา 
 

        เรื่องเดิม 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2545  ข้อ 8  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย นั้น  
 กระบวนการบริหารงานส าหรับหน่วยตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Process) จ าเป็นต้องก าหนด
แผนไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกับการบริหารงานอ่ืนๆ โดยแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ที่ก าหนดเป็นการวาง
แผนการด าเนินงานล่วงหน้า มีระยะเวลา ๑ ปี ลักษณะของแผนจะก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ หน่วยรับตรวจ อัตราก าลัง เวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ 
 ดังนั้น แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือบุคลากร และเวลา 
แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ของผู้ตรวจสอบเพ่ือชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด อันจะน าไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีตรวจสอบ โดยใช้ทรัพยากรภายในต่อไป 

 ข้อเท็จจริง 
 เทศบาลต าบลท่าปลา ไม่มีอัตราก าลังบุคลากร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ส านักปลัดเทศบาล 
จึงด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด   ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล  ตัวเลขต่างๆ  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารด้านอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบ
การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับงานการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ 
ของเทศบาล ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าปลาพิจารณาอนุมัติ 
พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
อุตรดิตถท์ราบเรียบร้อยแล้ว 
 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าปลา  จึงขอส่งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 และส าเนาค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าปลา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๕ และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ข้อ 10 และข้อ 11 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑. จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฏ
บัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง. 
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2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

และกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
3. สอบทานให้หน่วยงานรับตรวจมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
4. สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติ

คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน 
5. ก ากับ ดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานรับตรวจ ให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่  
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการ

ทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ 
 7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงาน ของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการ 
 

            ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  
(ข้อ ๘) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนแล้วส่งแผนตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
 ๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ข้อ ๕) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่ง
ส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติฯ 
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ข้อ ๑๘) 
ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 

4. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.2/ว 123  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและหลั ก เกณ ฑ์ ปฏิ บั ติ  การตรวจสอบภายในส าห รับหน่ วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
งานของรัฐ พ.ศ.  2561 ข้อ 17 (4) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ก่อนเสนอ คณะกรรมการ  
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
 

 ข้อพิจารณาและอนุมัติ 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) งบประมาณ ๒๕๖5,   
และแจ้งผลด าเนินการให้งานตรวจสอบภายในตามระยะเวลา  ที่ก าหนดในปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 

( นางมะยุรี     ค ามงคล  )  
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา ปฏิบัติหน้าที่  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
 

              (  นายวิเชช   ปัญญาจิรภัทร์ ) 
       ปลัดเทศบาลต าบลท่าปลา 
      วันที่          ตุลาคม    2564 
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