แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตาบลบ้านธิ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

คานา
การตรวจสอบภายใน เป็นการดาเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อเพิ่ม คุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงาน
การตรวจสอบภายใน ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการประเมินและปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง ครบถ้วนมีข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีการดูแล
ทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย รั่วไหล หรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบ
แบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
2557 เพื่อให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 6 สานัก/กอง
และ 1 กิจการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลบ้านธิ

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 1
ขอบเขตการตรวจสอบ
1
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ

1

3

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
เทศบาลตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ว่าเพียงพอและเหมาะสม
๑.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๑.๕ เพื่อให้หัวหน้าสานัก/กองและกิจการ ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๒. ขอบเขตการตรวจสอบ
๒.๑ หน่วยรับตรวจ จานวน 6 สานัก/กอง และ 1 กิจการ ประกอบด้วย
(๑) สานักปลัด
(๒) กองคลัง
(๓) กองช่าง
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๕) กองการศึกษา
(6) กองสวัสดิการสังคม
(7) กิจการประปา
๒.๒ ขอบเขตของการตรวจสอบ ในภาย ครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านธิและการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง
(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
(3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงิน การคลัง
..../(4) ตรวจสอบ

-2(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
ให้เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(5) สอบทานระบบการควบคุมภายใน
(6) การติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
3. กาหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางอาภา พันธุรัตน์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(ลงชื่อ)............................................ผู้จัดทาแผน
( นางอาภา พันธุรัตน์ )
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ความเห็นปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................ผู้เห็นชอบแผน
( นายสุรินทร์ ทาเกิด )
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านธิ
ความเห็นนายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติแผน
( นายวรชาติ ศรีไม้ )
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปีงบประมาณพ.ศ.2558
หน่วยรับตรวจ
กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
ความถี่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
(ครั้ง)
สานักปลัด/ 1.กิจกรรมการควบคุมภายในสอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน
1
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
กอง/กิจการ ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
สานักปลัด/
กอง/กิจการ
สานักปลัด
ทุกสานัก/กอง
/กิจการ
สานักปลัด

สานักปลัด

ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
นางอาภา พันธุรัตน์

1.กิจกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2.กิจกรรมการตรวจสอบเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ 2558

1

3 - 14 พฤศจิกายน 2557

นางอาภา พันธุรัตน์

1

17 – 28 พฤศจิกายน 2557

นางอาภา พันธุรัตน์

1.กิจกรรมการตรวจสอบเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ 2558

1

1 – 30 ธันวาคม 2557

นางอาภา พันธุรัตน์

1.กิจกรรมการตรวจสอบการจัดทาแผนจัดหาพัสดุประจาปี(มท)และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี(สตง.) ปีงบประมาณ 2558
1.กิจกรรมการตรวจสอบการใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บข-5036 ลาพูน
,กค-183ลาพูน,บน-3136ลาพูน,นข-2305ลาพูน (เดือนตุลาคม2557 31 เดือนมกราคม 2558)
-การจัดทาและการบันทึกแบบการใช้รถส่วนกลาง(แบบ1-แบบ6)
-การจัดทาเกณฑ์การใช้น้ามันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง
-การดูแลรักษาซ่อมบารุงและการกาหนดให้ตรวจมลพิษของรถส่วนกลาง

1

1 – 30 มกราคม 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

1

2 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

1.กิจกรรมการตรวจสอบด้านงานสารบรรณ

1

23 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปีงบประมาณพ.ศ.2558
หน่วยรับตรวจ
กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
ความถี่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
(ครั้ง)
ทุกสานัก/กอง 1.กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารเงินงบประมาณ
1
17 มีนาคม - 21 เมษายน 2558
/กิจการ
- การโอนงบประมาณ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจา ประจาปีงบประมาณ 2558

ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
นางอาภา พันธุรัตน์

ทุกสานัก/กอง
และกิจการ

1.กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับทะเบียนคุมวัสดุ ของเดือนตุลาคม 2557 –
31 เดือนมีนาคม 2558

1

22 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

ทุกสานัก/กอง
และกิจการ

1.กิจกรรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเดือนตุลาคม 2557
– 30 เดือนพฤษภาคม 2558

1

22 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

กองคลัง

1.กิจกรรมการตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ของเดือนตุลาคม 2557 - 30 พฤษภาคม
2558

1

22 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

กองคลัง

1.กิจกรรมตรวจสอบใบนาส่งเงิน ใบสรุปนาส่งเงิน ทะเบียนรายรับ
สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย งบการเงิน ของเดือนตุลาคม 2557
เดือนกรกฎาคม 2558

1

20 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

1

4 กันยายน – 30 กันยายน 2558

นางอาภา พันธุรัตน์

กองคลัง

1.กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลง
ราคา ของเดือนตุลาคม 2557 – 31 เดือนสิงหาคม 2558

–

