แผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสี ย หายที่อาจเกิด ขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่ ว นประกอบส าคั ญในการปฏิบั ติ ง าน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด โดยฝ่ายผู้บริหาร
สามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่
ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทา
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่ อ สอบทานข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น บั ญ ชี และข้ อ มู ล การด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หนังสือสั่งการ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสอบทานว่าหน่วยรับตรวจมีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
4. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
5. เพื่อให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า
6. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไปปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ครอบคลุมการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ในการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง การ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมิน
คุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานย่อย จานวน ๘ หน่วยงาน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 6 ศูนย์ ดังนี้
๑) สานักปลัดเทศบาล
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕) กองสวัสดิการสังคม
๖) กองการศึกษา
๗) กองวิชาการและแผนงาน
๘) กองประปา

9) โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์
๒. เรื่องที่จะตรวจ
๑) ตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และ
การบริหารงานด้านอื่นๆ
2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ที่กาหนด
3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
4) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
๓. แนวทางการตรวจสอบภายใน
๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
การปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑. และ ๒. เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ
เพื่อป้องปราบมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้ องกับ
นโยบาย
๕) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
๖) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
๗) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็น
อิสระ
4. วิธีการตรวจสอบ
๑) การสุ่ม
๒) การตรวจนับ
๓) การทดสอบการบวกเลข
๔) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
๕) การตรวจสอบผ่านรายการ
๖) การสอบทาน

๗) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
๘) การสัมภาษณ์
๙) การยืนยัน
5. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
๑) ตรวจสอบข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – 2563
6. รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวพิรดา กลมกล่อม ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบภายในประจาปี
ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขอเบิกเท่าที่จาเป็นจากสานักปลัด เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน
(นางสาวพิรดา กลมกล่อม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบแผน
(นางจรรยงค์ ธราสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผน
(นางสายใจ เลิศวิรยิ ะประภา)
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

