แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (Audit Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แผนการตรวจสอบภายใน ( Audit Plan ) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกาหนดต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ
จากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ข้อ ๑๘)
และมาตรฐาน (ฉบับที่ ๔ ) มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน ๓ ปี)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาเพียก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด
โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุ วัตถุป ระสงค์ข องการดาเนิ นงาน เป็นการกาหนดให้ มีลั กษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต
แนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทาให้
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดาเนินการให้ถูก ต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการ
บัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านและผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ว่ า บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้ อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่กาหนด
๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒.๖ ให้คาปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพย์สิน และระเบียบกฎหมาย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก โดยการให้คาปรึกษาด้วยวาจา และเสนอแนะ
๒.๗ เพื่อตรวจสอบงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
๓. ขอบเขตของการตรวจสอบ
๓.๑ หน่วยรับตรวจ จานวน ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย
๑. สานักงานปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองส่งเสริมการเกษตร
๖. กองสวัสดิการสังคม
๗. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วย รับ
ตรวจ
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๗ หน่วย
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๗ หน่วย
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๗ หน่วย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กรใน ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านกลยุทธ
๒. ด้านการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
๓. ด้านการบริหารความรู้
๔. ด้านการเงิน
๖. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๑. ด้านกลยุทธ์
- กาหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
- กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้
- กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์
๒. ด้านการดาเนินงาน
- คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน

- กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน
- การกระจายสถานที่ ขนาด และจานวนหน่วยงาน/กิจกรรม
- ผลการปฏิบัติงานตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงระบบงานที่สาคัญ
- ต้นทุนต่อหน่วย
๓. ด้านการบริหารความรู้
- ความรูความสามารถของผู้บริหาร
- ความรูความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
๔. ด้านการเงิน
- งบประมาณ
- ขนาดของรายได้
- ขนาดค่าใช้จา่ ย
๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ผลการประเมิน/ตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก
๔. แนวทางการตรวจสอบภายใน
๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค
และวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป ปริ ม าณมากน้ อ ยตามความจ าเป็ น และเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล
การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน รวมถึงการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่ามีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคานึงถึงความประหยัด
๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
การปฏิบัติงาน ตาม ( ๑ ) และ ( ๒ ) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๕. วิธีการตรวจสอบ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

การสุ่มตัวอย่าง
การตรวจนับ
การคานวณ ทดสอบการบวกเลข
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสาคัญ ( ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง )
ตรวจสอบการผ่านรายการ
การสอบทาน
การสังเกตการณ์ การปฏิบัติงาน

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวจุฑาภรณ์ อินทร์ชานาญ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวจุฑาภรณ์ อินทร์ชานาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)จ่าสิบเอก

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(ปริวัติ ทองจารัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)จ่าสิบเอก

ผู้อนุมัติแผนการตรวจ

( ปริวัติ ทองจารัส )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาเพียก
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

