แผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
..................................................
หลักการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยในการดาเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลตาบล
บ้านด่านโขงเจียม เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาด และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่
แทรกแซงอยู่ ในการปฏิบั ติ งานตามปกติ ซึ่ง จะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอน ถูก ต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยฝ่ า ยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะ
งาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต แนวทางที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคั บ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชี การรายงานสถานะการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (สานัก/กอง)
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สานัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามที่กาหนดหรือไม่
๓. เพื่อติดตามประเมิน ผลการดาเนิน งานตามภารกิจหรืออานาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
(สานัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการ
บริหารกิจการที่ดีหรือไม่
๔. เพื่อให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งช่วยป้องกัน
และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้รั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต หรือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
/๕. เพื่อสอบ…

-๒๕. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจ
(สานัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
๖. เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดและผู้บังคับบัญชา ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้
ขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ ว ยงานรั บ ตรวจครอบคลุ มการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย
- สานักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการตรวจสอบ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จะแจ้ง หน่ว ยรับตรวจโดยแจ้งหนั งสื อเข้าตรวจพร้อมประสานกับ
ผู้อานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับ
ตรวจ โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ในแต่ละกรณี ซึ่งการตรวจสอบจะใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณีเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การสุ่มตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การตรวจสอบเอกสารใบสาคัญ
๔. การคานวณ
๕. การตรวจสอบการผ่านรายการ
๖. การตรวจสอบบัญชีและทะเบียน
๗. การตรวจหารายการปกติ
๘. การตรวจความสัมพันธ์ของข้อมูล
๙. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๑๐. การสอบถาม
๑๑. การตรวจทาน
/

/หน้าที่...

-๓หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
๑. อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมที่จะตรวจสอบได้
๓. จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ
ได้
๔. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้อ งถิ่น
สั่งให้ปฏิบัติ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
เรื่องที่จะตรวจสอบ
ปรากฏตามรายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบที่แนบ (เอกสารแนบ ๑)
ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้ตรวจสอบ
นางสาวลักษณาพร ร่วมพรม ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม ค่าวัสดุสานักงานในการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายในส่ ว นงานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น การใช้วัสดุสานักงาน จึงขอเบิกวัสดุสานักงานเท่าที่จาเป็นจากสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านด่านโขง
เจียม

/(ลงชื่อ)…

-๔-

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้จัดทาแผนการตรวจสอบ
(นางสาวลักษณาพร ร่วมพรม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี........................................ ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(ธนเสฎฐ์ ธนัชพุทธิพงศ์)
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม
วันที่ ๒4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายก้องสกล แก้วกัญญา)
นายกเทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม
วันที่ ๒4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลบ้านด่านโขงเจียม
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับเอกสาร แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จานวน ๑ ชุด
สานักปลัด

…………………………… ………………………….…..

กองคลัง

…………………………… …………..……….…….…..

กองช่าง

………………….………… ………………….…………..

กองการศึกษา

…………………………… ………….…….………….….

กองสวัสดิการสังคม

………………….………… ………….……………….…..

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

…………..………………… ………….……………….…..

